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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XV, seria Il-a, Nr. 3191

do Ion Brad

La Arenele Libertății, mii de tineri au participat ieri la deschi
derea festivalului tineretului din Capitală.

Foto: P. PAVEL

4 PAGINI — 20 BANI

Ziua muncii patriotice a tineretului

Pentru înfrumusețarea
Capitalei

Dumlnică 16 august. Din toate 
colțurile Capitalei zeci de co
loane de tineri purtind drapele 
purpurii pe care erau scrise cu
vintele : „Brigada U.T.M. de 
muncă patriotică“, se îndreptau 
spre șantierele de construcții de 
locuințe și de șco'i, spre parcuri, 
pentru a contribui la înfrumuse
țarea Capitalei noastre dragi.

Dornici să intimpine ziua de 
23 August, cea de a XV-a ani
versare a eliberării patriei noa
stre, cu noi succese, tinerii și ti
nerele din întreprinderile și In. 
stituțiile Cap talei au venit să 
muncească pe șantiere cu pa
siune. cu acea convingere că tot 
ceea ce fac este în folosul dez
voltării și înfloririi patriei, spre 
binele tuturor.

Munca a început în zori. Mulți 
tineri din raionul Lenin s-au 
adunat pe șantierele unde au 
mai lucrat — la construcția șco
lilor d:n străzile Cilindrului și 
Bacus, la construcția de locuințe 
din Brezoianu, la descărcarea 
pietrii in Dealul Spirei etc. Ti
nerii au venit la lucru însuflețiți 
și de succesele anterioare. Cu o 
zi înainte Piața Ghencea, la care 
lucraseră mii de tineri din raion, 
fusese inaugurată. 4.000 de cetă
țeni veniseră să-l felicite pe bri
gadierii care au ajutat construc
torilor. Prin cele 70.000 ore de 
muncă voluntară efectuate la 
amenajarea acestei piețe, tinerii 
din brigăzile de muncă patrio
tică au adus economii de peste 
100.000 lei. La festivitatea inau
gurării. tinerii din patru brigăzi 
au primit carnetul roșu de bri
gadier.

Duminică în raionul Lenin 
1.800 de tineri și tinere s-au În
trecut pentru cele mai bune re
zultate. In medie fiecare tînăr a 
lucrat cîte 3 ore și jumătate. La 
ridicarea noii școli din strada 
Cilindrului au muncit ca niște 
adevărați zidari : cele mai multe 
ore au fost efectuate de tinerii 
din brigada utemistă de muncă

patriotică nr. 148 de la Uzinele 
„Mao Țze-dun*.

La casa de cultură a tineretu
lui din raionul „Grivița Roșie" 
tinerii au lucrat la amenajarea 
unei terase pentru dans șl a te
renului sportiv. Pe șantierul din 
strada Volga, brigăzile de 
muncă patriotică au participat la 
săparea unui canal pentru con
ducta de apă. Cei mai buni au 
fost aici tinerii din brigada de 
muncă patriotică de ia Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, condusă de I. Remus. La 
blocurile noi de lingă Gara de 
Nord fetele din brigăzile utemiste 
de muncă patriotică au curățat 
camerele de curind terminate. în 
Întreg raionul „Grivița Roșie" în 
această zi, brigăzile de muncă 
patriotică au transportat 73 tone 
piatră, 34 tone pămint, au săpat 
sute de metri cubi de pămint, 
realizînd însemnate economii.

La aceste rezultate se adaugă 
succesele tinerilor din celelalte 
raioane ale Capitalei. Tinerii din 
brigăzile utemiste de muncă pa- 
tr’otică sînt hotăriți să cinstească 
ziua de 23 August muncind și în 
zilele următoare la înfrumuseța
rea Capitalei noastre dragi.

Printre fruntașele secției croit 
de la Fabrica de tricotaje „Beta 
Breiner" din Capitală se numără 
și tinăra Maria Smeti. De cîteva 
luni este mereu In primele rtnduri 
ale întrecerii.

lat-o 
locul

în fotografia noastră la 
său de muncă.
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expresia
matematica

a noului
sport romînesc

Era de pe Tîrnave 
ostașul...

Era de pe Tîrnave voinicul, de ia noi, 
Dedat să culce ierburile-amare 
Sub coasa care cîntă în trifoi 
Cum cîntă ciocîrlia-n soare.
Palmele lui — o gresie severă 
Și ochii — flăcări pe comori, in joacă.
La ceasul grelei cumpeni, i-au dat mitralieră 
Să cînte, să nu tacă...

Un grup 
de turiști romîni 

a plecat 
în Uniunea Sovietică
Duminică a plecat cu avionul 

spre Uniunea Sovietică un grup 
de 50 de turiști romîni — munci
tori, tehnicieni și activiști ai 
A.R.L.U.S.-ului — care vor vizita 
expoz'ția „Realizările economiei 
■naționale a U.R.S.S.“ Această că- 
lător’e este organ zată de Consi
liul General A.R.L.U.S. și O.N.T. 
Cărpați.

Venea-n amurg, de dincolo de zare, 
Și peste casa lui și peste sat 
Roi de lăcuste verzi, colcăitoare, 
Convoi de ceasul morții-ntăritat. 
Creștea de peste Mureș pecingenea hidoasă, 
Inăclăind pămîntul in i^iîl verzui, creștea... 
...Dar se porni ostașul ca la coasă, 
Cîntă mitraliera, nu tăcea...
Pe dealurile noastre cu struguri, Brumărelul 
Privea ca prin benoclu, cu ochi de boabe dulci : 
„Zadarnic, ți-e, dușmane, incrincenat oțelul, 
Adine, butucul viei, nu vei putea să-l smulgi 1“ 
Cîntă mitraliera, culca în vale brazde 
Șj dintr-un deal cărarea le-o întindea-n alt deal; 
Pe plaiurile noastre nu vă găsirăți gazde! 
Nici de mormint țărîriă, să nu le dai, Ardeal!“ 
Cîntă mitraliera flăcăului cu foc
In zarea răstignită pe satul lui, amară.
Și-a presărat tot cîmpul cu morți, din loc în loc, 
Pină căzu sub stolul de gloanțe într-o seară. 
Era in marginea grădinei lui
Ce-nvăluia, pustie, o casă intr-o rină. 
Părea că se intoarce s-atirne coasa-n cui 
Și-ntins așa pe spate o clipă să rămină...

Dar mi l-au plîns voinicii —- și dincolo de zare 
Cu cîntecul acela de foc au alungat 
Roi de lăcuste verzi, colcăitoare, 
Convoi de ceasul morții-ntăritat...
Era de pe Tirnave, ostașul, de la noi.. 
Și azi cînd coasa cîntă in marea de trifoi, 
Cind florile din visul topit în lut răsar, 
Mormîntu] lui îmi pare o piatră de hotar... 
De-acolo pleacă-n zare și s-adună 
Pămîntul fără margini, moșia lor comună...

Gospodăria colectivă 
„A XV-a aniversare"
In comuna Lunca, raionul Tru- 

șești, s-a inaugurat duminică gos
podăria colectivă „A XV-a aniver
sare“. Cu cîțiva ani in urmă in 
comuna Lunca a luat ființă înto
vărășirea agricolă „1 Mai“. Lu- 
crîndu-și pămîntul in comun cu 
tractoarele S.M.T-Albești, Întovă
rășiri au obținut anul acesta o 
producție de 1.500 kg grîu și 1.800 
kg orz la hectar. In vecinătatea 
comunei lor se află gospodăriile 
colect ve din lurești și Sulița, care 
au obținut an de an recolte mult 
superioare celor obținute de înto
vărășiți.

Recoltele mari realizate de co
lectiviști ca și veniturile bănești 
obținute de aceștia au dovedit în- 
tovărășiților din Lunca posibilită
țile mari pe care le are gospodă
ria colectivă in sporirea produc
ției agricole ș> creșterea nivelului 
de trai al membrilor săi.

Urmind pilda lor, intovărășiții 
din Lunca și-au unit cele 470 ha. 
teren formînd cea de-a 18-a gospo
dărie colectivă din raionul 
șești.

In

Entuziaste

ale tinereții

C. VICTOR
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(Agerpres)

In 7 luni — 37.000 lei eco
nomii. Acesta este rezultatul 
obținut de tînărul șef de bri
gadă Ion Bratu, de la Uzinele 
„Vasile Roaită“ din Capitală, 
în urma aplicării inovațiilor 
sale.

In clișeu : Ion Bratu (mijloc) 
dlscutind cu membrii brigăzii 
o nouă inovație a cărei apli
care va duce la eliminarea u- 
nor operațiuni și va reduce 
consumul de materiale.

Agricultura R. P. R 
în plin avînt 
drumul socialismului

Decenii și decenii de-a rîndul 
țărănimea noastră muncitoare a 
purtat jugul greu al dominației 
boierilor, al fabricanților și ban
cherilor autohtoni și străini. Gos
podării țărănești înapo.ate, cu pă- 
mînt puțin și prost lucrat. înzes
trate cu unelte vechi și cu pluguri 
de lemn, cu vite puține și prost 
hrănite, țărani chinuiți și slăbiți, 
roși de boli, ținuți în întunericul 
analfabetismului, împovărați de 
camătă, dijme și servicii personale 
pentru boieri, chiaburi și arenda
șul capitalist — iată numai unele 
aspecte ale stării mizerabile a ță
rănimii noast e muncitoare în 
timpul regimului burghezo-moșie- 
resc.

Întinsele ogoare ale țării erau 
stăpînite de un pumn de moșieri 
hrăpăreți, in timp ce o parte uriașă 
a țărănimii munc.toare era lip
sită de pămînt. Cea mai mare par
te a gospodăriilor țăran lor mun
citori erau grevate de împrumuturi 
ipotecare, care transformau de fapt 
aceste gospodărit într-o proprieta
te a băncilor și cămătarilor.

In Romînia burghezo-moșiereas- 
că. producția ia hectar era dintre 
cele mai srăzute d’n lume, iar ță
rănimea muncitoare trăia 
mizerie de nedescris

Această situație era determina
tă de existența marii proprietăți 
moșierești asupra pămîntului, de 
existența unor puternice rămășițe

feudale în agricultură. împletirea 
capitalismului cu rămășițele feu
dale în economia țării făcea ca 
jugul exploatării maselor munci
toare ale țărănimii să fie. deosebit 
de apăsător.

De nenumărate ori, de-a lungul 
istoriei patriei noastre, s-a ridicat 
țărănimea la luptă pentru pline și 
pămînt împotriva , exploatatorilor 
ei Lupta țărănimii muncitoare a 
fost însă mereu înăbușită în 
sînge de clasele exploatatoare 
f.indcă masele țărănești erau, lip
site de un conducător încercat; Un 
asemenea conducător încercat și 
hotărlt au găsit masele de țărani 
muncitori în clasa muncitoare și 
partidul ei revoluționar marxist- 
leninist.

Roadele alianței 
clasei muncitoare 

cu țărănimea 
muncitoare

a

Tru-

intr-o

Actul de la 23 August care 
deschis drumul unei vieți noi, fe
ricite întregului nostru popor mun
citor, a desch'ș perspective noi și 
în viața țărănimii. După victoria 
insurecț ei armate, alianța munci- 
torească-țărănească s-a consolidat 
în lupta pentru răsturnarea guver
nului cu majoritate reacționară și 
aducerea la cîrma țării a unui gu-

vern democratic, pentru instaura
rea unei dictaturi revoluționar- 
democratice a proletariatului și 
țărănimii, pentru desăvîrșirea re
voluției burghezo-democratice și 
pregătirea condițiilor în vederea 
trecerii la revoluția socialistă. ,

In focul luptei pentru înfăptui
rea reformei agrare din 1945 s a 
închegat și s-a întărit în noile con
diții de după 23 August 1944'« alian
ța dintre clasa, muncitoare și ță
rănimea munc.toare, s-a afirmat 
puternic rolul conducător al prole
tariatului. Odată cu înfăptuirea re
formei agrare din 1945 a fost 
desființată moșierimea ea clasă. 
Prin acest act revoluționar un nu
măr de 918.000 de țărani au fost 
împroprietăriți cu peste 1 milion ha. 
de pămînt. Prtntr-o serie de mă
suri, guvernul Dr. Petru Groza a 
dat țăranilor împroprietăriți un 
ajutor puternic pentru ca aceștia 
să-și poată lucra pămîntul. Prin 
intensificarea producției de unelte 
și mașini agricole, prin echipe de 
reparație a uneltelor agr.cole, care 
s-au deplasat cu regularitate la 
sate, clasa muncitoare a dat un 
însemnat ajutor țărănimii munci
toare. Iar atunci cînd chiaburii au 
folos t seceta care s-a abătut asu
pra țării noastre centru a jefui de 
pămint pe țăranii muncitori, statul 
democrat-popular a silit aceste 11-

pitori ale satelor să înapoieze ță
ranilor săraci și mijlocași pamîn- 
turile jefuite.

Prin crearea, încă la începutul 
anului 1946, a primelor centre de 
mașini agricole, statul a pus la 
dispoziția țărănimii muncitoare u- 
t.iaj modern, mașini și tractoare 
necesare unei cît mai bune culti
vări a pămintului.

Odată cu naționalizarea princi
palelor mijloace de producție din 
industrie, transporturi etc. și tre
cerea lor în proprietatea întregu
lui popor au fost zdrobite cătușele 
care frînau dezvoltarea industriei 
și a întregii noastre 
Țara noastră a pășit pe 
struirii bazei economice 
mului.

Aplicînd învățătura 
folosind în mod creator 
Uniunii Sovietice, Partidul Mun
citoresc Romîn a arătat că socia
lismul nu poate fi construit numai 
la orașe, în industrie, ci el trebuie 
construit și la sate, în agricultură. 
Totodată P.M.R. a subliniat că 
condiția esențială pentru victoria 
socialismului este continua întărire

GH. IONITĂ 
EM. RUCÂR

economii, 
calea con- 
a socialis-

leninistă, 
experiența

(Continuare în pag. 3-a)

Profiluri contemporane

Cei care poartă 
cheile viitorului

Al. Andrițoiu
Nicolae Vasu a fost un simplu 

metalurgist al Uzinelor „Timpuri 
Noi“. Actualmente el și-a ispră
vit Institutul politehnic și e in
giner. Locuiește în Ferentari. Do
miciliul său este simbolic pentru 
însuși drumul parcurs de Nicolae 
Vasu. Și aceasta fiindcă ascensiu
nea sa minunată coincide cu as
censiunea blocurilor din Feren
tari. Cînd Vasu era un muncitor 
care abia își pregătea înalta ca
pacitate de muncă, blocurile din 
Ferentari erau și ele un vis aș
ternut pe planșele arhitecților.

Apoi s-a săpat fundamentul 
blocurilor, peste dîra fostelor 
magherniți. Odată cu temelia zi
durilor, Vasu a început să creas
că și să spargă chenarele timpu
lui, înaintînd în viitor mult mai 
repede decît calendarele.

Blocurile creșteau și Vasu creș
tea și el. A începifr să se bucure 
Bucureștiul și para la vestea că în 
Ferentari se ridică un 
faimos. A început* de 
nea, șă se bucure țara 
că există un muncitor, 
Nicolae Vasu care are 
realizări în producție, 
își sfătuia cititorii 
vească ceasurile după ora indi
cată pe cadranul ceasului lui Ni
colae Vasu și să prăznuiască, îm
preună cu el, 
următori,

Cînd s-au 
apartamentele 
dat lui Vasu 
Muncii Socialiste.

A intrat în noile noastre datini 
aceea de a crește paralel și dia
lectic locurile și oamenii. Se 
zice că „omul sfințește locul“. 
Adică omul ridică țara, lată insă, 
că, la rîndul ei, țara își ridică 
noile generații la propria-i înăl
țime pentru ca, la rîndul lor, ge
nerațiile care vin s-o ridice la 
înălțimi și mai amețitoare. Ace
sta a fost și destinul lui Vasu. 
Și al lui Ștefan Lungu și al lui 
Nicolae Militaru și al altora. Prin
cipalul este însă că acești fruntași 
ai muncii de construcție a socia
lismului nu sînt figuri singulare, 
nu sînt ceahlăuri ridicate peste 
cîmpii joase. Ei sînt imprejmuiți 
de alți numeroși muncitori cele
bri pe locul lor de producție 
sau în țara întreagă, inovatori 
cunoscuți sau anonimi care își au 
importanța instrumentului intrat 
in orchestră. Colectivul devine el 
însuși notoriu. Sînt uzine care 
poartă steagul de fruntaș ani de-a 
rîndul; la această glorie au con
tribuit toți, de la muncitorul de
corat cu Ordinul Muncii pînă la 
ucenicul încă proaspăt. Partidul 
a creat în colectivele de muncă 
acea armonie creato-are, acea 
colaborare desăvîrșită care ridică 
succesul modest la scara întregii

cartier 
aseme- 

la vestea 
pe nume 
minunate 
Un poet 

să-și potri-

revelionul anilor

dat cheile de la 
Ferentarilor i s-a 
titlul de Erou al

n-ațări. Niciodată ansamblul 
îmbrățișat cu atîta perfecțiune 
părțile.

Cit despre Vasu, îl știu foarte 
bine. De la locul de muncă, din 
tribuna zilelor festive de 1 Mai 
sau 23 August, din băncile insti
tutului și de pe stradă. Om o- 
bișnuit, el știe să dea titlului de 
Erou al Muncii Socialiste straiul 
modestiei. Numai în ochii lui se 
citește acea zare necuprinsă, acel 
orizont deschizător de alte ori
zonturi pe care numai un con
structor devotat al socialismului 
îl poate tălmăci.

Și ce va face Nicolae Vasu de 
aici înainte ?

Se va desăvîrși necontenit. Și 
încă ceva. Atrage alți oameni 
după sine cum l-a învățat parti
dul. Un prieten și tovarăș de-al 
lui Vasu, strungar fruntaș și el, 
în pasiunea lui de a crește noi 
cadre, dă în dar celui mai bun 
ucenic din uzină, cîte o bicicletă. 
Iată așa dar pînă unde ajunge 
pedagogia muncitorului socialist.

Nu știu dacă ostașii lui Napo
leon purtau sau nu bastonul de 
mareșal în buzunar. Știu insă si 
gur, cum nu se poate mai sigur, 
că oamenii noștri, constructori ai 
socialismului, Vasu ca și atîția 
alți oameni, poartă in buzunar 
cheile viitorului fericit către care 
ne conduce partidul.

In Capitală
Fete și băieți, îmbrăcați în straie 

de sărbătoare au 
colorit 
de departe, 
de 
bertății, erai atras de uralele pre
lungi, izvorite din mii de piepturi, 
de lozincile scandate de tineri, care 
exprimau cu entuziasm dragostea 
față de partidul nostru iubit.

Pentru că partidului nostru a 
venit să-i raporteze cu mîndrie ti
neretul Capitalei despre succesele 
pe care le-a obținut în întîmpina- 
rea măreței zile de 23 August.

Organizat anul acesta în cinstea 
celei de-a XV-a aniversări a elibe
rării patriei noastre de sub jugul 
fascist — a spus în cuvîntul său 
tov. Toma Marinescu, prim secre
tar a| Comitetului orășenesc U.T.M. 
București — festivalul tineretului 
din Capitală a fost' precedat de 
festivaluri ale tineretului ‘pe orga
nizații de bază și raioane. Aceste 
festivaluri au întrunit peste 80.000 
tineri muncitori, elevi, studenți, la 
acțiuni cultural-artistice și sporti
ve, au prilejuit realizarea unor suc
cese remarcabile în producție și în 
activitatea patriotică, au. scos la 
iveală numeroase inițiative ale ti
neretului, au avut un rol important 
țn creșterea generală a activității 
organizațiilor U.T.M.

Ca un rezultat al muncii pol'tice 
desfășurate de organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, activitatea celor 2.583 bri
găzi utemiste de muncă patriotică, 
care cuprind peste 90.000 de ti
neri, munca tineretului antrenat în 
întrecerile socialiste, extinderea 
inițiativelor tineretului, au fă
cut pasibilă realizarea a peste 
13.500.000 lei economii în cinstea 
celei de a XV-a aniversări a eli
berării patriei noastre de sub jugul 
fascist.

Acestei mărețe sărbători a . po
porului nostru îi sînt închinate 
toate manifestațiile ce vor avea loc 
în zilele festivalului.

Pentru a face mai frumoasă Ca
pitala patriei noastre, pentru a o

dat un nou 
Arenelor Libertății. Încă 

cu mult înainte 
a ajunge la Parcul Li-

marea sărbătoare, 
zi a festivalului a

pregăti pentru 
cea de a doua 
fost declarată ziua muncii patrio
tice. Ziua a treia va fi dedicată 
fetelor; cea de a patra, compe
tițiilor sportive ; a cincea zi, în
vățării de către tineret a cîntece- 
lor și poeziilor cu caracter revo
luționar, iar în a șasea zi — ziua 
de 23 August — după demonstra, 
ția oamenilor muncii, seara, va 
avea loc o mare demonstrație cu 
torțe, urmată 
tineretului, în 
pitalei.

de Carnavaluri ale 
toate raioanele Ca-

P. I.

La I

Numeroși tineri cumpără noile cărți
Culturii din R.P.

apărute în cadru] Decadei 
Romină.

...Peste 10.000 de tineri, peste 
10.000 de glasuri entuziaste au ova
ționat îndelung pentru partidul 
nostru drag, pentru viața nouă pe 
care o trăim. Pentru că cel de-al 
11-lea festival al tineretului din 
regiunea Ploești* care s-a deschis 
simbătă pe stadionul „Petrolul“, 
nu este altceva decît un imn al 
tinereții închinat partidului, vieții 
noi, fericite.

Coloanele și-au început defila
rea in ritm tineresc* entuziast, pur
tind cu mîndrie pe pancarte re
zultatele obținute pînă acum de 
tineri în cinstea marii sărbători a 
eliberării patriei noastre și a ce
lui de-al Il-lea festival regional. 
2.393.800 ore de muncă voluntară 
efectuate de cele 1789 brigăzi ute
miste de muncă patriotică au adus 
statului economii în valoare de 
peste 10 milioane lei. Zece sonde 
forate de tineri înainte de termen, 
722 tone țiței strîns din batale și 
canale de scurgere,..

Tinerii de ba Uzina „1 Mai“ au 
realizat de la începutul anului și 
pînă acum 4 milioane lei econo
mii. In coloană ei poartă cu mîn
drie o pancartă pe care stă scris 
cu litere mari: „Părticica noa
stră la miliard“ — angajamen
tul lor ca pînă la sfîrșitul anului 
să facă alte economii echivalente 
cu prețul de cost al unui granic 
pentru forajul de mare adincime.

Douăsprezece lovituri de tun au 
anunțat deschiderea celui de al 
Il-lea festival al tineretului din 
regiunea Ploeștt. Și pe stadionul 
sărbătorește împodobit, de altfel 
ca și pe principalele străzi ale ora
șului, au izbucnit urale prelun
gi. Zeci de porumbei și-au luat 
zborul printre baloanele multico
lore ce pluteau deasupra stadionu
lui, ca un simbol al dorinței de 
pace a tinerei noastre generații. 
In același timp, în toate centrele 
de raion din regiunea Ploești au 
avut loc mari mitinguri 
s-a anunțat deschiderea 
al ll-lea festival.

Și după manifestațiile sportive 
care au urmat pe stadion, seara, 
deasupra orașului Ploești, ghirlan
dele miilor de artificii erau parcă 
un joc fantastic de culori.

Dar festivalul nu este decît la 
început. El va dura timp de 9 zile, 
zile care pentru tineretul ploeștean 
nu se vor mai numi luni, mărfi, 
miercuri, ci ziua mani/estafiilor 
sportive, ziua științei fi tehnicii, 
ziua răspindirii cărții, ziua prie
teniei cu tinerii din țările socia
liste etc. — zile in care vor avea 
loc acțiuni deosebite in toate or
ganizațiile U.T.M. din regiune.

, li au 
in care 
celui de

I. PETRU



I ... expresia matematică 
a nonlui sport rominesc

Stadionul 23 August în zi de sărbătoare 
■portivă, rămîne, oricît ne-am fi obișnuit, 
un cadru încîntător. De fiecare dată, de 
fapt, descoperi noi amănunte la imaginea 
de care te-ai despărțit cu o săptămînă 
înainte și cunoaștem numeroși ziariști 
străini, Oaspeți de peste hotare, rămași în 
admirație în fața acestei mări de oameni 
entuziaste și clocotitoare, plină de pasiune.

Se spune, în general, că există popoare 
în care spiritul sportiv este sădit de multe 
secole — aceasta reprezentind un blazon 
afișat le numeroase ocazii. Nu ne mîndrim 
cu așa ceva, în schimb putem afirma că 
succesele mișcării noastre sportive cuce
rite în cei 15 ani de la eliberarea patriei, 
dezvoltarea ei, masele pe care le-a atras 
reprezintă o cucerire extrem de importan
tă. Pentru că mulfi, foarte multi din cei 
aproape 100.000 care umplu tribunele sta
dionului 23 August cu prilejul unei mari 
întreceri sînt la rîndul l-or sportivi. Nu 
sînt simpli spectatori care pentru un bilet 
așteaptă o secvență de întrecere de 90 mi
nute. Dimpotrivă, îi putem întîlni și pe ei 
participanți la a-tîtea și atîtea competiții 
sportive, sau pur și simplu antrenîndu-se 
din dorința de a fi mai puternici, de a-și 
întări sănătatea. Sînt printre ei miile de ti
neri și tinere pe care la marile sărbători, 
ta marile manifestații îi vedem defilînd 

Tradiționalele întreceri de cros „l Mai“ și „7 Noiembrie“ reunesc la start sute de mii 
de tineri.

sau executând programe de gimnastică în 
ansamblu, uimindu-ne cu precizia mișcării. 
Pină la aceasta — care reprezintă și ea o 
performanță — ei și-au petrecut nenumărate 
ceasuri pe stadion.

1944: 15.000 sportivi 
1959: 2.175.262

Înaintea eliberării țării noastre de sub 
Jugul fascist sportul făcea parte dintre 
activitățile considerate ou totul minore. In 
întreaga Romînie veche cifra totală a ce
lor care practicau sportul n-a întrecut ni
ciodată 15.000.

Existau atunci două categorii bine dis
tincte de practicanți ai sportului. In pri
mul rîn-d erau reprezentanții clasei bur
gheze, odraslele celor înstăriți, cei care ve. 
neau pe terenul de sport pentru a poza în 
„originali“ sau pentru a face să treacă 
timpul. Pentru aceștia sportul era un sim
plu divertisment, un mijloc de distracție 
la modij. Cealaltă categorie de sportivi, ca
racteristică vremurilor de atunci, se situa 
exact la polul opus. Erau acei tineri care 
făceau sport din strictă necesitate, în sco
pul de a putea cîștigă o bucată de pîine. 
Ne referim la sportivii profesioniști, cel 
cară erau angajați de cluburi și exploatați 
în mod crunt de patronii acestora. Oînd 
astăzi un veteran al sportului nostru, cum 
este Di/ru Cristea, de pildă, un antrenor, 
își deapănă amintirile, cei din tînâra ge
nerație, tineri campioni ai țării, ascult? 

uimiți relatările despre vfața atletului, 
boxerului sau fotbalistului cumpărat sau 
vîndut ca un cal de curse dinir-o crescă
torie engleză. Omul acesta, dacă mai pu
tea fi numit om, nu mai reprezenta nici 
o valoare cînd recordul său scădea pe 
„piața“ internațională, cînd se găseau alte 
picioare mai bune dec-ît ale lui, cînd pum
nii lui nu puteau lovi ca mai înainte. In 
special fotbalul și boxul erau organizate pe 
bază profesionistă și reprezentau, firește, 
o importantă sursă de cîștiguri pentru or
ganizatorii de reuniuni sportive, la care 
prețurile de intr-are er-au totdeauna foarte 
ridicate. Un bilet la o gală de box bine 
asortată costa cam cît o pereche de pan
tofi 1

Existau și atunci o serie de organizații 
sportive muncitorești. Dar ele duceau o 
existență precară, avînd de luptat cu boico
tul autorităților și prigoana poliției. Tn 
școli lipseau cadre de profesori și instruc
tori, bazele sportive erau adesea improvi
zate, iar materialele necesare practicării 
sportului se puteau procura doar la prețuri 
enorme.

Fără îndoială că în condițiile existente 
în Romînia burghezo-moșierească, sportivii 
nu aveau posibilitatea să se afirme pe plan 
internațional Rarele succese obținute în 
unele concursuri și competiții internațio 

n-ăle au fost meritul exclusiv al unor ta
lente deosebite, îfi care poporul romîn a 
fost totdeauna bogat. Tocmai de aceea pe 
tabelele marilor Competiții sportive ale 
timpului, numele Rbmîmei figura extrem de 
rar. De cele mai multe ori eram reprezen- 
tați doar în vreo loje de către o „perso
nalitate“ cu monoclu, plină de emfază, dar 
care n-avea nimic comun cu ceea ce se 
cheamă sport adevărat.

Să facem acum un salt î-n timp, reve- 
nind în realitatea zilelor noastre.

2.175.262 sportivi, iată cît numără astăzi 
mișcarea sportivă din țara noastră. Aceasta 
înseamnă din punct de vedere statistic că 
la fiecare 8 locuitori ai țării avem un prac
ticant al sportului. Și iată de ce Compara
ția cu trecutul este într adevăr uluitoare. 
Ea ne arată în modul cel mei grâi-tor imen
sul progres pe oare l.a înregistrat sportul 
în anii regimului democrat-popular.

„Toate sporturile pentru popor 1“ — sub 
această lozincă a pornit la drum, în anii 
imediat următori eliberării, Organizația 
Sportului Popular (O.S.P.) îndrumată de 
Partidul Comunist Romîn. Astăzi aceste cu
vinte și-au găsit întreaga transpunere în 
viață.

Un rol hotărîtor în dezvoltarea mișcării 
sportive de mesă l-au avut competițiile 
populare, care au căpătat cu fiecare an o 
amploare tot mai mare. Spartechiadele, 
crosurile organizate cu prileju-l sărbători
lor de 1 Mai și 7 Noiembrie, campionatele 
populare de atletism, înot și schi, au con
tribuit fiecare la cîștigarea a mii și mii de 
noi iubitori ai sportului. Numai la ultima 
ediție a Spartachiadei tineretului au luat 
parte peste 2 milioane de tineri și tinere 

La campionatele sportive școlare din acest 
an au participat peste 80.000 elevi, iar în 
diferite asociații sportive studențești ac- 
tivează peste 30.000 studenți și studente.

Un rol de seamă în popularizarea sportu
lui în masele largi de oameni ai muncii, ca 
și pentru formarea unui sistem rațional de 
pregătire fizică, morală și de voință a ti
neretului l-a avut introducerea în mai 1950 
a complexului sportiv Gata pentru Muncă 
și Apărare. Astăzi există peste 1.100.000 
de purtători ai insignei G.M.A. și F.G.M.A., 
o altă cifră grăitoare a imensei populari
tăți pe care o are activitatea sportivă în 
orașele și satele de pe întreg cuprinsul 
țării.

Comparația cu trecutul este de asemenea 
Izbitoare îrt ceea ce privește condițiile de 
practicare a sportului. In țara noastră fiin
țează peste 8000 de baze sportive com
plexe și simple. Dintre acestea, 600 sînt te
renuri de fotbal, ceea ce reprezintă o creș
tere de șase ori față de perioada dinainte 
de 23 August 1944. Avem 200 stadioane 
cu piste de atletism, ceea ce înseamnă o 
creștere de cinci ori, peste 320 săli de gim
nastică, aproape 100 bazine de înot, nu
meroase terenuri de volei, baschet, centre 
nautice, stațiuni pentru practicarea »por
turilor de iarnă.

București«! și-a căpătat printre străini 
renume de oraș al stadioanelor.

Să ne amintim de unde am pornit... Tre
cutul ne lăsase moștenire doar ruinele sta
dionului din Dealul Spinii, distrus de bom. 
bardamentul hitlerist. La îndemnul parti
dului, tinerii brigadieri au reconstruit 
acest stadion, care astăzi poartă numele 
de Stadionul Republicii, înzestrîndu-1 cu 
tribune de beton avînd o capacitate de 
45.000 locuri.

Acum marele și modernul stadion „23 Au
gust“ se dovedește neîncăpător — cu cele 
aproape o sută de mii de locuri —* în zilele 
meciurilor internaționale de fotbal...

O statistică sumară ne arată că bazele 
sportive ale Bucureștiului pot găzdui lao; 
laltă peste un milion de spectatori I Mai 
mult de două treimi din întreaga populație 
a orașului...

Rețeaua de baze sportive are acum o 
mare extindere în întreaga țară. La Con
stanța pe malul mării, strălucește în soare 
minunatul stadion de 30.000 locuri. Sta
dioane mari s-au construit la Bacău, Baia 
Mare, Arad, Hunedoara, Cluj și în multe 
alte orașe.

In asemenea minunate condiții care stau 
ta dispoziția iubitorilor de sport din țara 
noastră este lesne de înțeles că nivelul 
tehnic al sportivilor nu încetează să crească.

încă de acum opt ani a dispărut de 
pe tabela de rezultate ultimul record care 
mai dăinuia din perioada dinaintea elibe
rării. Toate celelalte recorduri ale țării au 
fost ameliorate de cîteva zeci de ori în 
această perioadă. Recordurile de înot exis
tente acum 15 ani, de pildă, sînt astăzi 
accesibile pentru sute de juniori 1 Intr-ade
văr la 100 m. liber fentei, de pildă, recordul 
țării a coborît de la 1:49,0 Ta 1:08,2 iar 
la bărbați de la 1:16,0 la 59,0. Din 1944 
pînă acum au fost stabilite la seniori și 
juniori 1030 recorduri I

Performanțe deosebit de înalte au fost 
realizate de trăgătorii noștri, de halterofili, 
canotori, cicliști.

Cifrele cunoscute, pe care nu le mai 
reproducem, arată că în țara noastră 
sportul de mase merge mînă în mînă cu 
cel de performariță, pe drumul ce urcă 
spre culmile cele mai înalte ale măiestriei.

Un personaj nou 
pe terenurile 

de sport
Dar poate într-un anumit sector al ac. 

tivității sportive comparația cu trecutul 
are caracterul cel mai pregnant, scoțînd la 
iveală cu deosebire existența noului. Este 
vorba de prezența femeii pe terenul de 
sport, fapt aproape necunoscut în anii re
gimului burghezo-moșieresc. Sportiva în șort 
și tricou era o adevărată curiozitate. Astăzi, 
ne-am obișnuit să vedem femei nu numai 
în rîndul spectatorilor, ci și în incinta 
inelului de gazon, ținind discul în mînă, 
luînd startul în alergare, mînuind cu în- 
demînare balonul. Numărul femeilor din 
țara noastră care practică cu regularitate 
sportul este de 400.000.

Nenumărate sînt sportivele romîne a 
căror nume a făcut ocolul întregului glob, 
lolanda Balaș, decretată sportiva Nr. 1 a 
anului 1958 de către redactorii ziarelor de 
sport din multe țări ale lumii, deține re
cordul mondial la săritura în înălțime cu 
excepționala performanță de 1,83 m. Ală
turi de ea pot sta cu cinste campioana 
mondială de parașutism Elena Băcăoanu, 
gimnasta Elena Teodorescu (medalia de 
bronz la Melbourne), scrimera Olga Orban 
(medalia de argint la Melbourne), atle-

la des chiderea unei competiții sportiveSportul școlar a luat în anii pu terii populare o mare dezvoltare. Iată un aspect de 
școlare de masă.

tele Ioana Luță-Petrescu (dublă campioa
nă balcanică la sprint), Mar ia Diți (cam
pioană mondială universitară la aruncarea 
suliței),. Ana Coman (campioană balcani
că la aruncarea greutății) și multe altele. 
Timp de mai mulți ani jucătoarele noastre 
de tenis de masă au deținut titlurile mon. 
diale, iar echipa reprezentativă de handbal 
a cîștigat ultimul campionat mondial. Pe 
locul doi la campionatele lumii s-au clasat 
voleibalistele noastre, iar gimnastele și 
canotoarele noastre sînt de asemenea prin
tre cele mai bune din lume.

Toate acestea vorbesc despre suflul nou 
care animă mișcarea noastră sportivă, în 
care femeia ocupă un loc de frunte, contri
buind prin performanțe deosebite la succe
sul general al sportului romînesc.

ILIE SAVEL 
maestru al sportului

IOLANDA BALAȘ 
maestri emerită a sportului

In anii oare au trecut de la eliberare, 
sportul a depășit granițele orașelor, pă- 
trunzînd adînc în inima țării pînă în cele 
mai îndepărtate sate și cătune. Astăzi nu 
există sat fără teren de sport sau pistă 
G.M.A., în numeroase regiuni s-au cons
truit frumoase stadioane sătești. In satele 
țării noastre activează peste 4500 asocia
ții sportive sătești, însumînd aproape un 
milion de membri. Competiții rezervate 
sportivilor săteni cum au fost „Cupa Mol
dovei“, „Cel mai bun sportiv din zece“. 
„Duminicile sportive" cunosc un succes în 
continuă creștere. w

O formă deosebit de eficace pentru pro
movarea culturii fizice în rîndul celor ce 
muncesc este fără îndoială gimnastica de 
producție, introdusă după experiența înăin. 
tată a sportului sovietic. Ba ne oferă cea 
mai prețioasă mărturie a modului armonios 
în care se îmbină sportul cu producția. In 
150 întreprinderi gimnastica de producție 

a devenit o obișnuință cotidiană pentru 
muncitori șj muncitoare, un excelent sti
mulent pentru succese în producție. La 
Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii“, la 
Fabrica de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“, 
la Fabrica de mobile „Simo Geza“ din Tg. 
Mureș, la întreprinderea „Nikos Beloianis“ 
din Timișoara, ca șl în numeroase alte 
întreprinderi din țară, sute și sute de mun
citori se întîlnesc în fiecare dimineață pen
tru a executa mișcările de gimnastică dă
tătoare de sănătate.

Una din caracteristicile mișcării noastre 
sportive este legătura puternică existentă 
între sportul de masă și cel de performan
ță, primul, alimentîndu-1 pe cel de-al doi
lea.

Acest sistem de recrutare a noilor ta-

OH. NEGREA 
maestru al sportului

lente constituie tăria mișcării noastre 
sportive, îi asigură o continuă primenire, 
stimulează mereu tineretul pentru obține
rea de performanțe din ce în ce mal înalte. 
Fiecare tînăr care se aliniază 1a startul 
unei competiții populare știe că lui îi sînt 
deschise căile pînă la consacrarea supre
mă, în care talentul său îmbinat cu o pre
gătire minuțioasă sînt sortite succesului.

Așa au fost recrutați boxerul Mircea 
Dobrescu, alergătorul de garduri Ilie Sa- 
vel, gimnasta Elena Teooorescu, sulițașa 
Maria Diți, ca și mulți slți sportivi de 
renume.

Un rol deosebit în organizarea și stimu
larea activității sportive l-a avut de la 
început organizațiile de titieret. Uniunea 
Tineretului Muncitor, prin organizațiile 
sale acordă o atenție deosebită mobilizării 
tineretului la practicarea celor mai diferite 
discipline sportive, ocupîndu-st îndeaproa
pe de educația tinerilor sportivi, de felul 
în care îmbină ei munca cu practicarea 

sportului. în foarte multe întreprinderi, 
școli, în universități, există tineri oare 
obțin succese frumoase în munca lor și 
sînt în același timp o mândrie pentru aso
ciația sportivă din care fac parte. De pildă, 
la Uzinele „Timpuri Noi“ din București ti
neretul se mîndrește cu hărnicia boxerului 
Marin Cristea, sportiv de valoare, care a 
cucerit victorii însemnate în întrecerile in
ternaționale Dar și rezultatele în produc
ție ale lui Marin Cristea sînt de consem
nat. Ca și D. Rădulescu, Ion Enache, iw 
delori, D. Anton, ajustor de precizie, strun. 
garul Mircea Penu, electricianul C. Alexe 
sau montorul Cornel Nicola, toți sportivi 
de frunte al acestui colectiv. Marin Cristea 
este fruntaș în producție. Așa cum luptă 
pentru prestigiul mărcii uzinei lor, care 
fabrică motoare, electrocompresoare etc., 
ei pun la inimă onoarea colectivului spor
tiv din care fac parte.

Veteranii sportului din țara noastră 
Dinu Cristea Ion Moina, Eugen Lupșa — 
maeștri emeriți ai sportului ca și mulți 
alți sportivi trecuți de prima tinerețe, sînt 
astăzi învățătorii și profesorii sutelor de 
mii de tineri sportivi care pornesc cu în
credere pe stadioanele patriei. Ei nu vor 
împărtăși niciodată soarta sportivilor din 
țările capitaliste — victime ale sportului 
profesionist — care după ce părăsesc trep
tele ringului sau gazonul stadionului ajung 
ori saltimbaci de circ ori vînzători de 
nasturi sau hretele, dacă nu mai rău. Chiar 
zilele trecute a 14-a Curte corecțională 
de la Paris a judecat pe Ray Fameclion, 
fost pînă anii trecuți campion profesio
nist de box al Franței, campion al Euro
pei, condamnîndu-1 pentru furt, la un an în
chisoare și ]a amendă. Comentariile sânt 
de prisos.

In țara noastră s-au depus toate efortu
rile pentru ca sportul să fie practicat pe 
baze științifice, mergînd în pas cu progre
sele medieînei și altor ramuri. Dacă în tre
cut sportul era așezat pe baze cu totul 
empirice, astăzi cei 1187 de absolvenți ai 
Institutului de Cultură Fizică (din 
1945—1959), cei 2100 de antrenori cali
ficați și cei 23.500 de instructori volun
tari, împreună cu alți numeroși specialiști 
sînt chemați să asigure tocmai practicarea 
sportului pe baze moderne.

Realizările acestea în sportul romînesc 
sînt urmarea firească a sprijinului necon
tenit pe care partidul și guvernul îl acordă 
dezvoltării sportului și culturii fizice din 
țara noastră.

Iată cum a fost posibil ca la o mani
festație sportivă să vină o sută de mii de 
oameni, iată cum s-a făcut ca tricolorul 
romînesc să urce pe cel mai înalt stindard 
al întrecerilor olimpice, tată cum s-a ajuns 
că în țara noastră din fiecare opt locuitori 
unul să fie sportiv 1

TUDOR VORNICII 
RADU VOIA
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Stadionul „23 August“ din Boen reștf ața cum ne-am obișnuit «*-i vedem ou prilejul măritor Întreceri sportive.
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FESTIVAL. Semnificația acestui 
cuvînt a devenit o tradiție ți pen
tru tinerii din regiunea Oradea. 
A dovedit-o cu prisosință desfă
șurarea festivalurilor pe întreprin
deri ți comune, cele intercomu- 
rude ți raionale la care au parti
cipat înfrățiți în cîntec ți voie 
bună mii de tineri români, ma
ghiari ți de alte naționalități de 
pe meleagurile bihorene.

Duminică 16 august tinerii de 
pe întregul cuprins al regiunii 
Oradea s-au îmbrăcat din nou în 
frumoasele lor costume naționale 
ți au participat cu entuziasm ti
neresc la deschiderea celui de al 
Il-lea festival regional <al tinere
tului, închinat măreței sărbători 
naționale a poporului nostru — 
ziua de 23 August.

La Oradea, în Piața Malinovschi, 
peste 2.000 de tineri au participat 
la mitingul care a avut loc cu 
acest prilej. Cuvîntul de deschi
dere a festivalului a fost rostit de 
către tov. loan Capră, secretar al 
Comitetului regional U.T.M. Ora
dea, in limba romînă, ți de că
tre tov. Gheorghe iRakoczi, secretar 
al Comitetului orășenesc U.T.M. 
Oradea, în limba maghiară. Cei doi 
vorbitori au subliniat în cuvîntul 
lor importanța ți tradiția festiva
lurilor tineretului, precum ți mo
dul în care, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, tinerii din 
regiunea Oradea au întâmpinat a- 
ceastă sărbătoare cu noi ți însem
nate succese în muncă. In cinstea 
celei de a XV-a aniversări a elibe
rării patriei noastre ți a celui de 
al Il-lea festival regional, tinerii 
din regiunea Oradea și-au inten
sificat eforturile în muncă, avînd 
drept imbold îrisuflețitor în toată 
activitatea lor hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 13—14 iu
lie a.c. Astfel, peste 12.000 de 
tineri din întreprinderile regiu
nii sînt antrenați în întrecerea so
cialistă. Din rîndul acestora s-au 
ridicat un număr de 1989 tineri 
fruntați în producție. Pe ogoa
rele regiunii tinerii țărani mun

In cadrul deschiderii celui de-al Il-lea festival al tineretului din 
regiunea Oradea, echipa de dansuri de la Fabrica de blănuri „1 Mai“ 

execută un frumos dans popular

(Urmare din pag. l-a) 

a alianței clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare, sub conduce
rea clasei muncitoare.

Drumul socialismului, 
drumul belșugului 

țărănimii muncitoare
Calea leninistă a Întăririi alian- 

ței clasei muncitoare cu țărăni
mea muncitoare și a transfor
mării socialiste a agriculturii în 
țara noastră a fost trasată de că
tre partid prin rezoluția adoptată 
la ședința plenară a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn din 3—5 martie 1949. Ple
nara a subliniat că politica parti
dului față de țărănime este o po
litică de clasă, limpede și fermă, 
sintetizată în lozinca leninistă, tri
plă și indivizibilă: „ne sprijinim 
pe țărănimea săracă, strîngem a- 
lianța cu țărănimea mijlocașă și 
ducem o luptă neîntreruptă împo
triva chiaburilor“. Plenara a ară
tat că transformarea socialistă a 
agriculturii nu se poate face de la 
sine, ci numai printr-o muncă po
litică continuă și perseverentă de 
lămurire a țărănimii muncitoare a- 
supra foloaselor lucrării în comun 
a pământului, prin puterea exem
plului.

Pe baza liniei stabilite de ple
nara C.C. al P.M.R. din 3—5 mar
tie 1949 a cărei justețe a fost pe 
deplin confirmată în anii ce au 
urmat au fost obținute succese 
mari și hotărîtoare în construcția 
socialistă la sate. Convingîndu-se 
prin fapte, prin exemplul viu al 
unităților socialiste fruntașe că nu
mai agricultura socialistă le poate 
asigura o viață de bunăstare, mase 
tot mai largi ale țărănimii mun
citoare au pășit cu hotărîre și în
credere pe baza liberului consim- 
țămînt, pe calea arătată de 
partid. Praf și pulbere s-a ales din 
„teoriile“ lansate de ideologii bur
gheziei și moșierimii care susțineau 
că țărănimea ar fi incapabilă să 
meargă cu hotărîre pe calea unor 
profunde transformări sociale. 
Țărănimea a înțeles înțelepciunea 
cuvîntului partidului și îl urmează 
cu încredere. Astăzi, sectorul so
cialist din agricultură cuprinde 
.peste 67 la suta din suprafața 
agricolă a țării. Din 3.600.000 fa
milii țărănești 2.500.000 fac parte 
din sectorul socialist al agricul
turii. Iată expresia înfăptuirii vic
torioase a politicii partidului la 
sate, expresia justeții depline a 
acestei politici.

Țărănimea care a pășit pe ca.lea 
socialismului reprezintă o țărănime 
nouă, liberă de orice formă de

In toată (ara au început festivalurile regionale ale tineretului

EutiiziaO-re »erbari
ale tinereții

La Oradea
citori au dobîndit succese de sea
mă. Numai de la începutul anu
lui ți pînă în prezent au intrat 
în sectorul socialist al agriculturii 
un număr de peste 25.000 tineri. 
In cinstea zilei de 23 August ți 
a celui de al Il-lea festival regio
nal al tineretului o rodnică acti
vitate desfășoară cele 949 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, care 
cuprind un număr de peste 
28.000 tineri. Prin contribuția 
sa tineretul a participat și parti
cipă la construirea de locuințe, 
țcoli ți drumuri, la redarea de 
noi terenuri agriculturii, fealizînd 
astfel în primul semestru al a- 
cestui an economii în valoare de 
peste 3 milioane lei.

După rostirea cuvîntului de des
chidere a festivalului, pe scena 
amenajată [n aer liber în Piața 
Malinovschi, tineri artiști amatori 
de la Fabrica „Solidaritatea“, „1 
Mai“ și din alte întreprinderi ți 
instituții orădene au prezentat un 
frumos program artistic. Pe sta
dioanele din oraș au avut loc în
treceri sportive. Asemenea mitin
guri urmate de programe cultu- 
ral-artistice ți competiții sportive 
au avut loc în tonte centrele de 
raion din regiune, iar în organi
zațiile de bază U.T.M. sătești s-au 
ținut adunări festive deschise, con
sacrate aceluiași eveniment. De la 
Șimleu pîrtă la Sîntana și de la 
Sebiț pînă la Valea lui Mihai, 
pretutindeni satele ți orașele re
giunii au răsunat de cîntec ți voie 
bună.

Tineretul de pe meleagurile bi
horene ți-a manifestat în această 
zi hotărirea dîrză ca în cursul a- 
cestei săptămâni care ne mai des
parte de ziua de 23 August, fie
care zi fiind dedicată unei alte 
activități, să obțină, sub condu
cerea ți îndrumarea organizațiilor 
de partid, noi succese în muncă, 
cinstind în felul acesta măreața 
sărbătoare a poporului nostru — 
ziua de 23 August.

A. MINEAȚA

Agricultura R. P, R, în plin avînt 
pe drumul socialismului

exploatare, care-și duce activitatea 
de producție pe baza însușirii și 
folosirii tehmoii moderne și se 
bucură în măsură tot mai mare de 
o viață îmbelșugată. Dînd dovadă 
de energie revduționară și avînt 
în opera de făurire a vieții noi, 
țărănimea din sectorul socialist al 
agriculturii constituie O uriașă 
forță a construcției socialiste în 
patria noastră. Rezultatele con
strucției socialiste la sate consti
tuie o realizare de însemnătate 
istorică, o adevărată revoluție care 
a transformat din temelii relațiile 
social-economice la sate, întregul 
mod de trai al țărănimii, înfățișa
rea satelor.

Țoate acestea au fost cu putin
ță datorită puternicului ajutor po
litic și economic primit de țărăni
me din partea clasei muncitoare, 
care și-a dovedit în mod strălucit 
capacitatea de a-și Îndeplini rolul 
de forță conducătoare a societății 
și aliată de nădejde a țărănimii 
muncitoare.

O puternică bază 
tehnico-materială 

a socialismului la sate
Ca urmare a industrializării so

cialiste, a dezvoltării cu precădere 
a industriei grele, a fost fău
rită o puternică bază tehnico-ma
terială a socialismului la sate, A 
fost creată o industrie de tractoa. 
re și mașini agricole, s-a creat 
de asemenea o industrie de îngră
șăminte chimice necesare agricul
turii. In anii 1939—1940, conform 
statisticilor oficiale de pe atunci, 
existau în agricultura românească 
25.000 de pluguri de lemn, o sin
gură semănătoare ia 1850 gospo
dării țărănești, o grapă la trei 
gospodării I In ce privește trac
toarele, numărul acestora — afla
te toate în mâinile moșierilor și 
chiaburilor — era în 1938 de 4850 
(convenționale). Actualmente în 
țară funcționează 241 de stațiuni 
de mașini și tractoare. Agricultura 
noastră, dispune de peste 44.000 
tractoare convenționale, circa 
35.000 semănători și cultivatoare 
mecanice, 11.000 combine pentru 
recoltarea cerealelor, 14.700 bato
ze și multe alte mașini agricole 
moderne. In 1060 agricultura noas

Un aspect de la deschiderea festi valului tineretului din regiunea Constanța

La Orașul Stalin
Duminică stadionul „Tractorul“ 

din Orașul Stalin a cunoscut o 
animație neobișnuită. încă din 
primele ore ale dimineții, șiruri 
nesfîrșite de tineri entuziaști s-au 
îndreptat spre stadion pentru a 
participa la deschiderea sărbătorii 
tinereții — festivalul' regional. 
Pentru tineretul din regiunea 
Staiin Festivalul regional consti
tuie un prilej de trecere în revistă 
a succeselor obținute în. cinstea 
marii sărbători a eliberării patriei 
noastre. Lujnd cuvîntul la deschi
derea festivalului, iov. Constantin 
Cîrțînă, prim secretar al Comitetu
lui regional U.T.M. Stalin, a ară
tat că în aceste zile, premergătoare 
măreței sărbători a poporului no
stru, peste 55.000 tineri antrenați 
în întrecerea socialistă, dintre care 
peste 12.000 fruntași în producție, 
se întrec zl de zi pentru îndeplini
rea planului de producție, pentru 
o mai mare productivitate a mun
cii, pentru reducerea prețului de 
cost, îmbunătățirea calității produ
selor și realizarea de cit mai 
multe economii. Deosebit de în
semnat este, aportul celor aproape 
18.000 tineri cuprinși în peste 1900 
brigăzi de producție ale tineretului 
care au realizat, pînă în prezent, 
peste 3.000 000 lei economii.

Regiunea Stalin se mîndreșțe cu 
realizările obținute în producție de 
brigăzile de tineret ca .cea de la 
secția automate a Uzinelor „Ernst 
Thălmann“ condusă de tov. Eugen 
Kiss care a lansat chemarea „Fie
care brigadă de producție un co
lectiv de muncă fruntaș“, chemare 
care a avut un larg ecou în antre
narea tinerilor din brigăzile de 
producție la Indeplinifea sarcinilor 
puse de partid, cea condusă de 
utemistul Schuller Friederich de la 
uzinele „Metrom“, cea condusă de 

tră în plină transformare socialis
tă va dispune de un număr de 
58.000 tractoare convenționale.

Industria noastră socialistă a 
pus la dispoziția agriculturii nu 
numai mașini și tractoare, ci și 
cantități însemnate de îngrășămin
te minerale, insecto-fungicide etc. 
In 1957, cantitatea de îngrășămin
te minerale,, de pildă, folosită . în 
agricultură reprezenta 154.000 tone 
față de 11.800 tone cît reprezenta 
în 1938, adică de circa 13,5 ori 
mai mult.

Una din formele puternicului a- 
jutor pe care țărănimea muncitoa
re îl primește din partea clasei 
muncitoare și a statului democrat- 
popular este pregătirea și trimite
rea la sate a numeroase cadre de 
agronomi, zootehniști, necesari ri
dicării continue a nivelului tehnic 
al agriculturii și productivității 
muncii agricole. învățământul a- 
gricol superior și mediu a pregă
tit pentru agricultură un număr 
însemnat de specialiști. In peri
oada 1951—1957, de pildă, numă
rul total de specialiști în agricul
tură a crescut de la 8.695 la 24.437 
din care cei cu studii superioare 
de la 5.533 la 12.297. Ca urmare a 
unei asemenea creșteri s-a ajuns 
ca la circa două comune sa revi
nă un inginer agronom, iar la cir
ca trei comune un inginer zooteh
nist, în timp ce în 1935, în timpul 
regimului burghezo-moșieresc, la 
circa 30 comune revenea un sin
gur inginer agronom.

Recolte bogate
Sprijinindu-se pe creșterea bazei 

tehnico-țnateriale a agriculturii șl 
pe creșterea sectorului socialist, 
oamenii muncii din agricultură au 
obținut succese însemnate în lupta 
pentru lichidarea stării de înapoie
re și degradare a agriculturii moș
tenită de la regimul burghezo- 
moșieresc. In ansamblul ei, pro
ducția agricolă a depășit simțitor 
nivelul producției agricole din 
1938, considerat a fi anul cu cea 
mai mare producție obținută in 
Romînia burghezo-moșierească. 
Producția totală de cereale, de pil
dă, obținută în 1957 a fost cu 
3.025.800 tone mai mare față de 
cea din 1938, în timpul regimului 
burghezo-moșieresc, ceea ce în

Vasile Notar de la Uzinele „Inde- 
pendența“-Sibiu și multe altele.

Cu mult entuziasm muncesc ti
nerii din regiunea Stalin în cadrul 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică, efectuînd pînă în prezent 
peste 700.000 ore muncă voluntară, 
aducînd statului economii în va
loare de peste 1.400.000 lei. Peste 
5000 brigadieri sînt mîndrl că au 
înscris în carnetul lor peste 100 
ore muncă voluntară, muncind la 
construcția de locuințe, la amena
jarea de parcuri, la redarea agri
culturii a peste 700 ha. pămînt, 
sau la colectarea a peste 3500 
tone fier vechi. Rezultate remarca
bile au fost obținute de tineri și 
în munca cultural artistică și spor
tivă.

Festivalul regional al tineretului 
a fost salutat de tov. Mie Voinea, 
secretar aț Comitetului regional de 
partid Stalin. Vorbitorul a apre
ciat, in humele comitetului regio
nal de partid, contribuția tineretu
lui din regiune la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, la acțiunile pa
triotice. Tov. Voinea și-a expri
mat totodată încrederea că tine
retul va răspunde și de acum îna
inte cu același entuziasm la înde
plinirea sarcinilor puse de partid 
în fața regiunii lor.

Iată-i acum pe tinerii partici- 
panți la Fest.val, bucurindu-se din 
plin de roadele muncii lor. Pe sta
dion s-au adunat cu miile. Se in
tonează imnul R.P.R. Apar spor
tivi în coloane perfect aliniate. O 
revărsare a tinereții, a entuzias
mului. încep competiții sportive. 
Pînă seara tîrziu în întregul draș 
au răsunat cîntecele vesele ale ti
nereții. Au avut loc programe ar
tistice pe estrade. Prima zi a 
festivalului s-a încheiat cu o fru
moasă serbare cîmpenească.

seamnă o creștere de 21 la sută. 
Producția a crescut în anii pute
rii populare In toate ramurile a- 
gricole. Ca urmare, în 1957 pro
ducția globală vegetală a fost cu 
8, la sută mai mare față de cea 
din 1938, iar cea animală cu 13 
la1 sută.

Gospodăriile agricole socialiste 
și-au dovedit superioritatea față 
de agricultura bazată pe proprie
tatea privată. Producțiile obținute 
de unitățile socialiste au fost 
mult mai mari față de gospodă
riile agricole individuale. In 1958 
— de exemplu — producția de 
grîu, la hectar obținută în medie 
pe_ țară de gospodăriile agri
cole de stat a fost cu 48 la 
sută mai mare față de cea deți
nută de gospodăriile agricole in
dividuale, iar cea din gospodăriile 
agricole colective cu 27 la sută.

Trebuie remarcat faptul că pro
ducția realizată în 1958 ,pe cap de 
colectivist care a lucrat efectiv e 
dublă față de cea care revenea pe 
cap de agricultor activ în anul 
1938.

Dezvoltarea sectorului socialist 
al agriculturii a făout posibil ca 
participarea unităților socialiste la 
formarea fondului central de pro
duse agricole să devină din ce în 
ce mai mare, ajungînd în 1958, la 
produsele vegetale preponderentă. 
In 1958 contribuția sectorului so
cialist la formarea fondului cen
tral al statului a fost la grîu și 
secară de 60 la sută față de 23,7 
la sută cît reprezenta în 1953, la 
porumb de aproape 50 la sută 
față de, 16,9 la sută, la floarea- 
soarelui de 46 la sută față de 18 
la sută, la sfeclă de zahăr, de 60,3 
la sută față de 16,9 la sută etc. 
Sarcina trasată de cel de-al Il-lea 
Congres al P.M.R. ca, în 1960, 
60—70 la sută din producția a- 
gricolă-marfă să provină din sec
torul socialist al agriculturii, se 
îndeplinește cu succes.

Toate aceste realizați dobîndite 
pînă acum vorbesc despre marile 
posibilități de creștere continuă a 
producției agricole pe care le- 
creează transformarea socialistă a 
agriculturii, marea gospodărie So
cialistă din agricultură.
Sînt create cele mai largi posibili
tăți pentru continua creștere a pro
ducției agricole, atît prin extinderea

Festivalul tineretului din re
giunea Stalin continuă toată săp- 
tămîna. In.fiecare zi sînt progra
mate diferite manifestări. Luni, de 
pildă, a fost ziua științei șl teh
nicii, marți — este ziua popu
larizării și difuzării cărții, 
miercuri — ziua tinerelor fețe, 
joi — ziua recordului în producție, 
vineri — ziua muncii patriotice, 
sîmbătă — ziua cîntecului și a jo
cului, duminică — ziua închideri] 
festivalului, în această zi, după 
demonstrația oamenilor munci! în 
Parcul Nou va avea loc închiderea 
Festivalului orășenesc și regional. 
Cu acest prilej, se vor desfășura 
spectacole de gală date de forma
țiile artistice clasate pe primul’loc 
în cadrul festivalului, iar seara 
tinerii vor participa la un frumos 
carnaval.

C. BANCILA

Consfătuirea 
de folcloriști din

In dimineața zilei de 16 August, 
a avut loc la Sinaia o consfătuire 
a delegațiilor de folcloriști dm ță
rile balcanice care participă la 
lucrările conferinței anuale a Con
siliului internațional de muzică 
populară. Consfătuirea a fost orga
nizată ca urmare a dorinței expri
mate de mai multe delegații de 
folcloriști din țările balcanice.

Participanții la consfătuire au 
discutat posibilitățile de lărgire o 
legăturilor și cooperării dintre or
ganizațiile și specialiștii de folclor 
din țările balcanice, ale căror po
poare au multe tradiții și mani
festări de folclor asemănătoare.

In acest scop, delegația romînă, 

suprafețelor cultivate oît și prin 
creșterea productivității muncii în 
agricultură. Marea agricultură so
cialistă creează cele mai mari po
sibilități pentru folosirea largă și 
cu mare pfic-acitate economică a 
tehnicii înaintate, pentru răspîn- 
direa experienței unităților frun
tașe în agricultură £i obține
rea pe această cale a unei pro
ducții sporite la hectar și la un 
preț de cost redus. Aceste posibi
lități se transformă în realitate nu 
de la sine, ci prin munca de zi cu 
zi a lucrătorilor din S.M.T.-uri, 
G.A.S.-uri, prin munca colectiviști
lor și a țăranilor întovărășiți. Cu 
sprijinul multilateral și neprecupe
țit al clasei muncitoare, țărănimea 
și lucrătorii din sectorul socialist 
al agriculturii au toate condițiile 
Obiective pentru ca într-un scurt 
răstimp să depășească randamen
tele de pînă acum.

Succesele obținute pînă acum în 
construirea socialismului la sate în 
țara noastră, lărgirea și consoli
darea continuă a sectorului socia
list al agriculturii, au făcut nece
sară lichidarea rămășițelor orică
ror forme ale exploatării omului 
de către om în agricultură. De a- 
ceea Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a a’doptat la 28 martie 1959 
un decret, de însemnătate istorica 
pentru țara noastră, prin care se 
interzice darea „în parte“ sau- în 
arendă a terenurilor agricole și 
orice altă formă de exploatare a 
muncii străine de către producă
torii agricoli, treeîndu-se astfel la 
desființarea rămășițelor oricăror 
forme de exploatare a omului de 
către om la sate.

Crește nivelul de trai 
al țărănimii 
muncitoare

Politica partidului de transfor
mare socialistă a agriculturii ro
dește din plin în viața țărănimii 
muncitoare. Drumețind de-a lun
gul și de-a latul patriei, prin sa
tele trezite la o viață nouă ți șe 
întîmplă adesea să' rămâi uimit. 
Aici a fost cîndva cătunul copi
lărie! tale cu bordeieni flămînzi, 
cu pelagră', cu ogoare sterpe. 
Acum e un sat mîndru cu case noi, 
cu dispensar și cămin cultural, cu

Decada culturii 
din R. P. Romînă

Decada culturii din R. P. Ro
mînă este sărbătorită cu entu
ziasm în întreaga țară. Sute de 
mii de oameni ai muncii iau par
te' la manifestările Ce au loc cu 
acest prilej.

★
Constanța. In portul Constanța, 

la căminele culturale din oraș, in
tr-un mare număr de comune, pre
cum și în stațiunile de pe litoral, 
au avut loc conferințe privind dez
voltarea științei și culturii în anii 
regimului democrat-popular. Dumi
nică seara,; în grădina de vară 
„Ana Ipătescu“, în grădina Tea
trului de Stat, la Palatul sportu
rilor din Constanța, au avut loc 
spectacole populare prezentate de 
cele mai bune formații artistice de 
amatori din oraș și regiune.

Luni după-amiază la Teatrul de 
Stat din Constanța, după conferin
ța „Succesele muzicii romînești în 
cel 15 ani de la eliberare“, soliș
tii și corul Teatrului de Stat din 
Constanța au interpretat numeroa
se lucrări din creația muzicală ro- 
mînească contemporană.

★
TG. MUREȘ. Un frumos spec

tacol popular a avut loc la Tg.

Spectacol de gală cu
„Pe drumurile Romîniei" ș

Cu prilejul Decadei culturii din 
R. P. Romînă, luni seara a avut 
loc la cinematograful „Patria" din 
Capitală un spectacol de gală cu 
noile filme romînești „Pe drumu
rile Romîniei" ți „O poveste oa în 
basme".

La spectacol au participat re
prezentanți ai Ministerului lnvăță-

Lucrările consfătuirii pe țară 
privind „Cultura griului 

a altor cereale păioase de toamnă“
Consiliului de Miniștri, Marin 
Stancu și Eugen Alexe, adjuncți ai 
ministrului Agriculturii și Silvicul
turii, specialiști din Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii, Institu
tul de cercetări agronomice al A- 
cademiei R. P. Romîne, Institutul 
de cercetări pentru cultura porum
bului, de la toate institutele de în- 
vățămînt agricol superior, centrele 
de stat pentru încercarea soiuri
lor, sfaturile populare regionale și 
din gospodării agricole de stat 
mari cultivatoare de cereale.

In cuvîntul de deschidere a lu
crărilor consfătuirii, tov. Marin 
Stancu, a arătat însemnătatea a- 
cestei consfătuiri pentru răspîndi- 
rea în cultură a celor mai produc
tive dintre soiurile de grîu experi
mentate în țara noastră în ultimii 
ani, precum și a celor mai eficace 
metode agrotehnice pe zone cli
matice și de sol ale țării. Vorbi
torul a subliniat importanța ară
turilor adinei, a aplicării diferen
țiate a îngrășămintelor în funcție 
de soi și planta premergătoare, 
precum și epocii de însămînțare.

In cursul dimineții, participanții 
Ia consfătuire au asistat la Insti
tutul de cercetări pentru mecani
zarea și electrificarea agriculturii, 
la demonstrații practice cu mași
nile din sistema culturii griului.

(Agerpres)

și
La Institutul Agronomic „Nico

lae Bălcescu" din Capitală, au 
început luni dimineața lucrările 
consfătuirii pe țară, privind „Cul
tura griului și a altor cereale pă- 
ioase de toamnă“, organizată de 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii.

La consfătuire participă tovară
șii Al. Moghioroș, vicepreședinte al

delegațiilor 
țările balcanice

prin conducătorul ei, compozitorul 
Sabin Drăgoi, directorul Institutu
lui de folclor, a prezentat o serie 
de propuneri printre care : schimb 
de articole, lucrări științifice și 
publicații de specialitate din do
meniul folclorului literar, coregra
fic ți muzical ; schimburi de emi
siuni radiofonice cu teme folclo
rice; vizite de studii ți întîlniri 
între folcloriștii din țările respec
tive; elaborarea unei monografii 
.asupra instrumentelor populare 
comune; elaborarea unei tematici 
în vederea editării unui atlas al 
folclorului balcanic.

ogoare fără haturi. Cutreieri satele 
DobrOgei colect.vizate și întîlnești 
holde bogate cum nu s-au mai po
menit nicicând. Belșugul a izgonit 
sărăcia și prinde rădăcini în bătă
tura gospodarilor. Colectiviștii își 
clădesc case noi, își cumpără 
mobilă, motociclete, radiouri. Din 
comuna dobrogeană pînă în nordul 
Ardealului, la Bervenii , colecti
viștilor milionari, din Lenauhei- 
mul bănățean pînă la Negreștii la
șului pretutindeni satele și-au 
schimbat înfățișarea. Radioul, cine
matograful, electricitatea au deve
nit lucruri obișnuite în satul ro
mânesc. Din rîndurile țărănimii 
muncitoare s-au ridicat conducători 
ai unităților socialiste, figuri de 
excelenți organizatori, gospodari de 
nădejde cunoscuți în întreaga țară.

O statistică burgheză din 1939 
arăta că țăranul romîn consuma 
pe atunci anual în medie 1 kg. 
zahăr, 2,5 kg. carne și 80 kg. grîu 1 
In anii regimului democrat-popu
lar, consumul a crescut an de an, 
depășind de multe ori pe cel din 
trecut. Numai in perioada 1954— 
1958 — consumul de zahăr al ță
rănimii muncitoare a crescut de 
7 ori, cel de carne de 1,4 ori, cel 
de pîine de 1,2 ori. In 1958 țăranii 
au cumpărat de la cooperativele 
sătești mărfuri în valoare de peste 
un miliard și jumătate de lei. Și 
dacă în Romînia burghezo-moșie
rească existau la sate, chiar după 
statisticele oficiale vădit micșorate 
40.000 de bordeie în pămînt și 
1.000.000 de case construite din lut, 
din care 660.000 aveau o singură 
încăpere, în anii regimului demo
crat-popular s-au construit în sa
tele patriei sute de mii de case 
noi din cărămidă, cu mai multe 
încăperi. Trebuie remarcat —- de 
pildă — că 25 la sută din colecti
viștii din Dobrogea și-au construit 
pînă în prezent case noi.

Trebuie subliniat de altfel că în 
cadrul creșterii generale a nivelu
lui de trai al țărănimi. noastre 
muncitoare are loc un proces de 
creștere mult mai rap'dă a nive
lului de trai al țăranilor din sec
torul socialist al agriculturii 
Cheltuielile bănești efectuate pentru 
cumpărarea de produse industriale, 
alimentare (fără pîine și paste făi
noase) de 100 gospodării colecti
viste erau cu peste 32 la sută 

Mureș la care și-au dat . concursul 
cele mai bune formații artistice de 
amatori din regiune — corul Că
minului cultural din Micfalău, e- 
chipa de dansuri populare din Pe- 
triș, raionul Toplița, corul Casei 
raionale de editură din Cristuru 
Secuiesc, echipa de dansuri popu
lare din Ocna de Jos, corul cămi
nului cultural.din Solovăstru, tara
ful Casei raionale de cultură O- 
dorhei, ansamblul popular din Sîm- 
briaș, comuna Hodașa și altele.

Teatrul secuiesc de stat din Tg. 
Mureș întreprinde în aceste zile 
un turneu în reg.une cu piesa „Ar
cul de triumf“ de A. Baranga.

★
BACAU. In cadrul Decadei cul

turii din R. P. Romină, la Libră
ria noastră nr. 7 din orașul Ba
cău s-a deschis .luni după-amiază 
un bazar al cărții. Cu acest prilej, 
poetul Nlcolae Tăutu s-a întâlnit 
cu numeroși cititori din orașul Ba. 
cău, cărora le-a vorbit despre suc
cesele literaturii romîne contempo
rane.

(Agerpres)

noile filme romînești
„O poveste ca în basme"
mîntului și Culturii, ai Institutu
lui romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, oameni de 
artă, știință și cultură, ziariști ro- 
mìni ți străini, un numeros pu
blic.

Tov. Aristide Moldovan, director 
al Studioului de filme documen
tare „Alex, Sahia" a făcut o pre
zentare a filmelor.

mai mari față de cele efectuate de 
100 gospodării mici și cu circa 28 
la sută față de 100 gospodării mij
locii, i.ar cele efectuate peniru 
cusutul și reparatul îmbrăcămintei 
șl al încălțămintei au fost mai 
mari cu circa 55 la sută față de 
gospodăriile mici și cu circa 34 la 
sută față de gospodăriile mijlocii. 
Din aceste date rezultă că țăranul 
colectivist trăiește mult mai bine 
decît țăranul cu gospodărie 
individuală. Aceasta înseamnă deci 
că cooperativele agricole socialiste 
de producție și-au dovedit, în timp 
foarte scurt, marea superioritate 
față de gospodăriile individuale 
în ceea ce privește ridicarea bu
năstării oamenilor muncii de la 
sate.

Pentru perspectivele luminoase 
ce i se deschid în față, pentru 
viața nouă pe care o trăiește, pen
tru belșugul gospodăriei colective 
de astăzi și al celei înzecit mai 
puternice de mâine, țăranul munci
tor mulțumește ca și muncitorul de 
la orașe — regimului democrat- 
popular, partidului.

Mulțumind din inimă partidului 
care îi arată drumul spre o viață 
mereu mai îmbelșugată și care o 
ajută să-și făurească fericirea, ță
rănimea noastră muncitoare își în
tețește eforturile pentru îndeplini
rea sarcinilor ce revin agricultu
rii. Țărănimea muncitoare din pa
tria noastră își afirmă hotărîrea 
de a lupta cu însuflețire pentru 
îndeplinirea sarcinii de uriașă răs
pundere de a spori producția agri
colă, de a ridica agricultura noas
tră la înălțimea cerințelor puse de 
dezvoltarea industriei socialiste și 
de nevoile de consum ale maselor, 
de a pune la îndemîna populației 
produse mai multe și mai ieftine : 
pîine, carnet, lapte și unt, grăsimi, 
ouă, lină, de a da industriei ali
mentare, textile și de încălțăminte 
mai multă materie primă, de a 
asigura rezervele necesare de 
produse agricole.

Sub conducerea partidului, ală
turi de întreg poporul muncitor 
țărănimea muncitoare a obținut 
mari realizări și a învins multe 
greutăți și piedici pe drumul spre 
o Viăță mai bună. Aliată cu clasa 
muncitoare, sub conducerea clasei 
muncitoare, țărănimea muncitoare 
merge mereu înainte pe drumul 
arătat de partid — spre victoria 
deplină a socialismului în patria 
noastră scumpă.

In legătură 
cu admiterea 

în învățămîntul 
superior

„Ministerul Invățămintutui și 
Culturii, aduce la cunoștința can. 
didaților la examenul de admitere 
în instituțiile de învățămint su
perior că la toate librăriile din 
țară se găsește broșura .Admite
rea în învățămîntul superior“ fas- 
cicola 1, cuprinzfnd condițiile de 
admitere la cursurile de zi și pro
gramele disciplinelor la care se 
dau examene, precum și fascicola 
2, cuprinzînd instituțiile de învă- 
țămînt superior (cursuri de zi) Ia 
care se va da concurs de admitere 
pentru anul școlar 1959/1960“.

INFORMAȚIE
în zilele de 14 și 15 august au 

avut loc in Capitală lucrările se
siunii festive de comunicări știin
țifice a Institutului de cercetări 
pentru mecanizarea și electrifica
rea agriculturii, consacrată celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării 
patriei noastre.

La sesiune au luat parte cadre 
de conducere din Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, oameni de 
știință dm domeniul agriculturii, 
ingineri și mecanici șefi din sta
țiuni de mașini și tractoare și 
gospodării agricole de stat.

Comunicările au fost urmate de 
discuții.

" ..... .....

Duminica 
sportivă

* Finalele campionatelor, re
publicane individuale de atletism 
ale seniorilor, încheiate duminică 
pe stadionul Republicii, au antre
nat în întreceri fruntașii atletis
mului romînesc. La cea de a 
XH-a ediție, actuala întrecere a 
celor mai buni sportivi ai noștri 
s-a încheiat cu o serie de rezul
tate excelente care se înscriu 
prmtre cele mai bune perfor
manțe obținute pe plan mondial. 
Și cu acest prilej lolanda Balaș 
și-a confirmat clasa mondială, 
reușind să treacă la prima în
cercare 1,82 m., înscriind astfel 
cea mai bună performanță mon
dială din actualul sezon atletic. 
Ea a fost cu acest prilej foarte 
aproape de realizarea unui nou 
ispcord mondial doborînd de pu
țin ștacheta cînd aceasta era ri
dicată la 1,84 ni.

Rezultate deosebite au obținut 
și atleții Alexandru Bizim : 79,91 
m. la aruncarea suliței, Zoltan 
Vamoș 3 : 43,0 pe 1500 m., Ana 
Coman 15,02 la aruncarea greu
tății.

* Duminică seara au luat sflr- 
șit campionatele balcanice de 
baschet cîștigate de către forma
ția R. P. Bulgaria. La egalitate 
de puncte cu echipa cîștigâtoare 
âu terminat echipele R.P.F. Iu
goslavia și R. P. Romîne, în timp 
ce echipa de tineret a țării noa
stre a terminat întrw.srea pe 
locul 4.

* Duminică s-a reluat, după 
obișnuita vacanță de vară, cam
pionatul republican de fotbal. 
Eveniment sportiv de prim ordin 
al fotioalului nostru, noul cam
pionat și-a dovedit încă de la 
pr,ma etapă marea popularitate 
de care se bucură, fapt de
monstrat prin zecile de mii de 
spectatori care au umplut din 
nou stadioanele. Bineînțeles sur
prizele, specifice fotbalului, n-au 
lipsit nici cu prilejul acestei pri
me confruntări, pe primul plan 
situindu-se victoria echipei clu
jene „Știința“ asupra redutabilei 
formații a dinamoviștilor bucu- 
reșteni.

O întîlnire echilibrată au ofe
rit-o formațiile Petrolul Ploești 
și Progresul București. Cu o for
mulă nouă în linia de atac, unde 
debutau o serie de elemente ti. 
nere, formația Progresului a 
realizat un joc bun reușind să ia 
conducerea întîlnirii cu un avans 
de două goluri. în cele din urmă 
însă rutina și calmul petroliști
lor și-au spus cuvîntul, aceștia 
reușind să-și adjudece o victorie, 
pe care mulți spectatori n-o mai 
întrevedeau, cu scorul de 3—2.

Intîlnirea dintre C.C.A. și Jiul 
s-a încheiat după un spectacol 
de slabă calitate cu victoria for
mației militare. Scor 2—0. La 
Arad, Bacău și Lupenj echipele 
locale n-au reușit decît rezultate 
de egalitate în ciuda faptului că 
au avut mai mult timp inițiativa. 
Merită menționat totuși rezulta
tul egal obținut de Dinaino Bacău 
în fața feroviarilor bucureșteni 
aceasta cu atît mai mult cu cît 
băcăoanii prezentau o formație 
din care lipseau cîțiva titulari.

S. SPIREA

Tînărul Vintilă loan de la sec
ția mecanică reductoare de la Uzi
nele „Mao-Țze-dun“ din Capitală, 
lucrează (a trasarea corpului alic 
de la pompele triplex (aici el dă 
forma definitivă a pieselor). Prin 
munca pe care o îndeplinește aju
tă din plin pe tovarășii din secție 
la îndeplinirea angajamentelor și 
evitarea rebuturilor.



Rezoluția adoptată 
de cea de a V-a 

F. M. T. D

Conferința de presă 
a noii conduceri 

a F.M.T.D.
PRAGA (Agerpres). — La 
rgust a avut loc la Pr

Adunare a
I PRAGA 16 (Agerpres). — După cum's-a anunțat 
cea de-a V-a Adunare a F.M.T.D. a adoptat o rezolu
ție principală în care sînt analizate activitatea și 
sarcinile F.M.TjD. în lupta ei pentru pace și inde
pendență națională, pentru o viață mai bună a între
gului tineret. In rezoluție se spune că în centrul aten
ției lucrărilor celei de-a V-a Adunări a F.M.T.D. 
s-au aflat rapoartele intitulate; „Problemele păcii, 
independenței naționale și răspunderea tinerei gene
rații" și „Problemele economice, culturale și sociale 
.ale tineretului în lumea contemporană“.

Rezoluția caracterizează activitatea F.M.T.D. după 
cel de-al IV-lea Congres și subliniază că F.M.T.D. 
și-a consacrat toate eforturile cauzei luptei pentru 
pace și împotriva primejdiei unui război atomic, pen
tru dezarmare și coexistență pașnică, pentru indepen
dență națională, împotriva colonialismului. Adunarea 
salută în mod deosebit succesul celui de-al Vll-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studenților care a 
avut loe la Viena.

' țin rezoluție se subliniază că adunarea a stabilit 
sarcinile de viitor. Ele constau în lupta împotriva 
primejdiei de război, pentru coexistență pașnică, îm- 
potriva colonialismului și imperialismului, pentru in
dependență națională, împotriva reînvierii fascismu
lui, pentru drepturile democratice și satisfacerea in
tereselor economice și sociale ale tineretului.

Adunarea constată cu satisfacție că in urma Con
ferinței de la Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe 
s-a obținut o aprop'ere între diferitele puncte de ve
dere și s-au creat noi condiții pentru continuarea tra
tativelor. Adunarea salută cu. căldură apropiatul 
schimb de vizite între N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și D. Eisenhower, 
președintele Statelor Unite ale Americii. Aceste vi
zite, se spune în rezoluție, deschid noi perspective 
pentru o înțelegere pașnică.

Delegații la Adunare relevă răspunderea ce revine 
tineretului și organizațiilor lui în condițiile actualei 
situații internaționale. Adunarea F.M.T.D. cheamă 
tineretul și organizațiile lui la luptă comună pentru 
încetarea experiențelor cu arma atomică.

Arătînd că reînvierea militarismului german se 
răsfrînge deosebit de nefast asupra înrăutățirii situa
ției internaționale și accentuează primejdia de război, 
delegații la adunare subliniază importanța încheieri: 
unui Tratat de pace cu Germania și a soluționării 
problemei Berlinului occidental.

Adunarea cheamă tineretul la luptă comună pen
tru dreptul popoarelor la autodeterminare, pentru 
lichidarea colonialismului și a dominației imperia
liste.

Pornind de. la aprecierea generală a problemelor 
păcii și independenței naționale, adunarea a discu
tat problemele diferitelor regiuni ale lumii. In ceea 
ce privește Europa, adunarea se pronunță, printre 
altele, pentru lichidarea bazelor militare și a rachc-

telor atomice de pe teritoriile străine, pentru consti
tuirea unei zone denuclearizate în Europa centrală, 
în regiunea Mării Baltice, în Balcani, pentru securi
tate și pace în Europa.

Adunarea ia atitudine pentru constituirea unei zone 
denuclearizate în regiunea Oceanului Pacific și lichi
darea bazelor militare americane, pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U., pen
tru retragerea trupelor americane din regiunea Taiva- 
nului și din Coreea de sud și pentru unificarea paș
nică a Coreei și Vietnamului.

Trecînd la problemele continentului african, adu
narea se pronunță pentru tratative cu guvernul pro
vizoriu al Algeriei cu privire la instaurarea păcii în 
Algeria pe baza independenței; pentru solidaritate 
cu tineretul din Algeria, Camerun, Congo, Kenya, 
Uganda și Nyasaland; împotriva discriminării ra
siale, împotriva experiențelor cu arma atomică în 
Sahara.

Rezoluția subliniază că Adunarea se pronunță pen
tru independența țărilor Orientului Apropiat și 
neamestecul statelor străine în treburile lor interne.

In privința Americii Latine, adunarea scoate în 
evidență necesitatea de a se sat'sface interesele tine
retului țărilor latino-americane care luptă împotriva 
dictaturilor, pentru democrație și independență eco
nomică, împotriva amestecului în treburile interne 
ale acestor țări.

In ceea ce privește America de Nord, adunarea de
clară că sprijină lupta tineretului american împotriva 
discriminării rasiale.

Adunarea stăruie în mod deosebit asupra următoa
relor revendicări: recunoașterea principiului tratati
velor în căutarea unei soluții pentru problemele liti
gioase ; recunoașterea realității de fapt; dreptul po
poarelor la autodeterminare, renunțarea la amestecul 
in treburile interne ale altor state; lichidarea 
blocurilor militare opuse unul altuia și cel puțin în
cheierea unor acorduri de neagresiune între 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, recunoașterea 
principiului colaborării internaționale și al coexisten
ței pașnice.

Adunarea se pronunță pentru orice tratative, pen
tru convocarea une: conferințe la cel thai’ înalt nivel. 
Ea cons:dera necesar să se convoace un for mon
dial al tineretului la care reprezentanții tuturor orga
nizațiilor de tineret să poată lua parte, pentru a dis
cuta problemele care frămîntă tineretul secolului al 
XX-lea.

, Examinînd rezultatele celui de-al Vll-lea Festiva! 
și salutind marile lui succese, adunarea se pronunță 
pentru continuarea tradițiilor lui pe baza egalității 
tuturor organizațiilor de tineret dornice să-și aducă 
contribuția la înțelegerea reciprocă internațională în 
interesul păcii și prieteniei. ’

Adunarea s-a pronunțat pentru organizarea în 
1962 a celui de-al VUI-lea Festival Mondial al Tine
retului.

16 
august a avut Ioc' la Praga o con
ferință de presă convocată de 
conducerea nou aleasă a Federa
ției Mondiale a Tineretului Demo
crat. Conferința de presă a fost 
deschisă de Piero Pieralli, pre
ședintele F.M.T.D. Secretarul ge
neral al Federației, Chr. Echard, a 
făcut o declarație. ReTerindu-se la 
lucrările celei de-a V-a adunări a 
F.M.T.D., el a subliniat impor
tanța hotărîrilor adoptate în ca
drul adunării pentru continua 
dezvoltare a colaborării tineretu
lui în lupta lui pentru pace și un 
viitor mai bun.

Chr. Echard a vorbit pe larg 
despre problemele legate de pre
gătirea și desfășurarea celui de-al 
Vll-lea Festival.

In încheiere, Chr. Echard a de
clarat că lucrările celei de-a 5-a 
adunări s-au desfășurat într-o at
mosferă de activitate laborioasă. 
Delegații au prezentat numeroase 
propuneri urmărind întărirea păcii 
și prieteniei între poptoare, îmbu
nătățirea vieții tineretului. Prin
tre altele au fost prezentate pro
puneri în legătură cu convocarea 
unei conferințe a tineretului din 
țările balcanice, crearea de zone 
denuclearizate în Europa, desfă
șurarea luptei împotriva militaris
mului; vestgerm.an, împotriva colo
nialismului și imperialismului.

Declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al U-R.S.S. în problema 

situației
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a pu
blicat o declarație în problema si
tuației din Laos. In declarație se 
arată că răspunderea pentru evo
luția evenimentelor din Laos asu
pra căreia planează primejdia 
izbucnirii unui război civil, cu 
toate consecințele lui periculoase 
jientru pacea în Indochina și în 
Asia de Sud-Est, revine actualului 
guvern al Laosului în frunte cu 
Phoni Sananikone.

Principala cauză a situației 
care s-a creat în țară este încăl
carea de către acest guvern a 
acordurilor de la Geneva din 1954, 
precum și a acordurilor de la 
Vientiane din, 1956-1957 în care 
au fost stabilite măsurile concrete 
în vederea reglementării politice 
în Laos.

Declarația citează, unele încăl
cări comise de guvernul Sanani
kone. Se arată printre altele că 
eschivîndu-se de la controlul obli
gatoriu al Comisiei internaționale 
stabilit prin acordurile de la Ge
neva asupra importului de arma
ment și muniții în țară, precum și 
asupra aducerii personalului mili
tar străin, guvernul Sananikone a 
început să aducă în Laos tot felul 
de materiale și mașini militare în 
cantități din ce în ce mai mari, a 
inundat țara cu soldați și ofițeri 
americani.

Mai mult decît atît, guvernul 
Laosului, în ciuda obligațiilor ce-i 
revin în cadrul acordurilor de la 
Geneva a încheiat Un acord care 
legalizează fățiș prezența milita
rilor americani în Laos și trecerea

din Laos
armatei Laosului sub controlul 
acestora. Sub conducerea persona
lului militar al S.U.A., pe terito
riul Laosului se efectuează tot 
felul de pregătiri militare, se con
struiesc aerodroame și piste de 
decolare.

In declarație se exprimă serioa
sa îngrijorare a guvernului sovie
tic în legătură cu evoluția eveni
mentelor din Laos. Analizînd cu 
atenție actuala situație din Laos, 
guvernul sovietic este de părere, 
ca și pînă acum, că dacă guvernul 
Laosului ar reveni pe calea înde
plinirii acordurilor de la Geneva 
și de la Vientiane în colaborare 
cu Comisia internațională de su
praveghere și control aceasta ar 
corespunde în primul rînd intere
selor restabilirii unei situații nor
male în țară.

în legătură cu aceasta, guver
nul sovietic își exprimă speranța 
că tratativele care au loc în pre
zent între cei doi președinți ai 
Conferinței de la Geneva pentru 
problemele Indochinei în legătură 
cu măsurile în vederea normaliză
rii situației în Laos, vor avea un 
rezultat pozitiv.

Guvernul sovietic, se arată. în 
declarație, este convins că, serioa
sa încordare a situației în Laos 
nu poate, firește, să nu provoace 
o legitimă neliniște și îngrijorare 
tuturor celor care sînt sincer in
teresați în menținerea și 
darea păcii în Indochina 
Asia de Sud-Est.

Numai prin 
constructive ale părților 
sate menite să

consoli- 
și în

acțiuni

Sărbătoare la Djakarta
DJAKARTA 17 (Agerpres)., — 

ȚAȘS transmite: La 17 august 
poporul indonezian t 
cea de-a 14-a aniversare a pro- șelile 
clamării independenței Republicii 
Indonezia.

Capitala țării este pavoazată cu 
drapele . naționale, pretutindeni se 
văd panouri cu lozinci care chea
mă la întărirea unității naționale 
și transformarea țării în conformi
tate cu constituția din 1945 și 
programul guvernului.

Dimineața, în palatul Merdeka 
și în piața din fața palatului sute 
de mii de locuitori ai capitalei 
precum și ai orașelor și satelor 
apropiate, au asistat la tradiționa
la ceremonie a înălțării drapelului- 
național. Președintele Sukarno a 
dat citire unui manifest politic în 
care a ’explicat însemnătatea re
punerii în vigoare a constituției 
din 1945.

Revenirea ța constituția din 
1945, a subliniat Sukarno, permite 

al sărbătorit . poporului indonezian să evite gre- 
trecufuiui, compromisurile 

. cu imperialismul și cu forțele 
reacționare, compromisuri dezavan
tajoase pentru țxijxir, și să gră
bească dezvoltarea revoluției. 
Președintele a. cerht să se înfăp
tuiască transformări radicale în 
toate domeniile vieții țării, _ care 
trebuie să devină o republică pe 
deplin independentă unde va fi 
construită o societate echitabilă 
și prosperă.

După înălțarea drapelului na
țional, în fața palatului Merdeka 
a avut loc o demonstrație a repre
zentanților partidelor, sindicatelor 
de muncitori și funcționari, stu
denților, elevilor și militarilor.

Seara președintele Sttka'rno a 
oferit o recepție pentru șefii și 
membrii reprezentanțelor străine.

comune 
intere- 

condiții 
normale pentru reluarea activității 
Comisiei internaționale în Laos, 
se spune în declarația Ministeru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
se va putea obține respectarea in
tegrală a acordurilor de la Gene
va privind Laosul.

asigure

Filmele premiate la Moscova
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 17 august, la 
teatrul din Kremlin a avut loc 
într-un cadru festiv închiderea 
Festivalului internațional al fil
mului și au fost anunțate rezulta
tele concursurilor festivalului.

Principalul premiu al festivalu
lui — „Marele premiu de aur" — 
a fost decernat filmului sovietic 
„Soarta unui om“ (regizor Ser- 
ghei Bondarciuk).

Medalia de aur pentru film ar
tistic de lung metraj a fost decer
nată cineaștilor din Republica Fe
derală Germană pentru filmul 
„Sîntem copii minune" (regizor 
Kurt Hoffmann). A doua medalie 
de aur a fost atribuită filmelor ar
tistice de lung metraj „Evadare 
din umbră“ regizat de Jiri Sekvens 
(Cehoslovacia) și „Zorile trebuie 
să vină“ regizat de Farid (Pa
kistan ).

Juriul pentru filme artistice a 
decernat de asemenea o medalie 
de argint pentru inaltele sale ca
lități tehnice filmului chinez 
„Noua poveste a unui bătrin sol
dat" (regizor Șen Fu).

Premiul pentru cea mai bună 
interpretare feminină a fost decer
nat artistei mongole Huraeviin Țe- 
velsuren (interpreta rolului prin
cipal in filmul „Solul poporului"). 
Premiul pentru cea mai bună in
terpretare masculină a fost împăr
țit între artiștii polonezi Glinski, 
Patvlik și Szewczuk care dețin ro
lurile principale în filmul „Vul
turul".

Medalia de 
bun film de

aur pentru cel mai 
scurt metraj a fost

decernată cineaștilor din Republica 
Democrată Vietnam pentru filmul 
„Construirea canalului B-ak-Hing- 
Hai", iar medalia de argint a fost 
conferită filmului belgian „Stăpi- 
nii pădurii“. Au primit medalii de 
argint ca fiind cele mai bune filme 
documentare filmul sovietic „Cu
ceritorii mării" și filmul polonez 
„Drumul", cel mai bun film de 
știință popularizată — filmul fran
cez „Diagnosticul“, și cel mai bun 
film de desene animate — lucra
rea maeștrilor chinezi „Crapul 
dornic de glorie".

La reuniunea consacrată închi
derii festivalului au fost înmînate 
de asemenea diplomele conferite 
participanților la festival de către 
organizații obștești sovietice,

★
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ministrul Cul
turii al U.R.S.S., Nikolai Mihai- 
lov, luînd cuvîntul cu prilejul în
chiderii festive de ia Kremi.n a 
Festivalului internațional al filmu
lui, care s-a desfășurat la Mosco
va, a subliniat că acest concurs 
al artei cinematografice a fost 
unul din cele mai reprezentative 
din lume. Au participat 48 de țări 
și două organizații internaționale. 
La festival au fost prezentate 281 
de filme, dintre care 87 de filme 
artistice de lung metraj. La con
cursurile din cadrul fest,valului 
au fost prezentate 88 de filme din
tre care 26 de filme artistice de 
lung metra j. Aceste cifre, a subli
niat Nikolai Mihailov, ilustrează 
deoseb tul prestigiu internațional 
al festivalului.

17 (Agerpres).MOSCOVA
TASS transmite: Editura de stat 
pentru literatură politică pregăteș
te cea de-a doua ediție a „Dicțio
narului diplomat c“ în trei volume.
E; va apare sub redacția lui An- nolis Cilezos și a celorlalți demo- 
drei Gromiko, doctor în științe e- erați greci, 
conomice, a lui Serghei Golunski 
și V.adimir Hvostov, membri co
respondenți ai Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. j

CAIRO. — Agenția M.E.N. a 
transmis o declarație a purtătoru
lui de cuvînt oficial al Ministeru
lui Afacerilor Externe, al R.A.U. 
în care se anunță restabilirea re- j _ , „ ,
lațiilor diplomatice între Iordania tr-un. articoj întitulat 
și Republica Arabă Unită. jurul pericolului" zi

. . .. -r , s va un tapuii ai uruani-
SOFIA. — Agenția Telegrafica zațjej p.A.O., referitor la situația 

Bulgara anunța ca Comitetul Cen- , ................. -
trai al Partidului Comun st Bul- ; 
gar a dat publicității chemările cu 

a revoluției socialiste din Bulga
ria- ’

BUENOS AIRES. — In cadrul 
Congresului Internațional de Fizio
logie, care se desfășoară la Buenos 
Aires, delegația romînă a prezen
tat filmul științific „Capul izolat“, 
realizat de Studioul „Alexandru 
Sahia".

Filmul s-a bucurat de o înaltă 
apreciere din partea asistenței.

SIDNEY. — Agenția China Nouă 
anunță că 400 de maiinarj austra
lieni au trimis guvernului Greciei 
o telegramă în care cer eliberarea 
imediată a patriotului grec Ma-

V f-

Starea îngrijorătoare 
a agriculturii 

din Turcia
ANKARA 17 (Agerpres). —,In- 

„Alarmă în 
jurul pericolului“ ziarul „Ulus“ 
relatează că un raport al organi- 
TaftAl P A T3 rzx fr»ri f r>r 1 •» 
agriculturii din Turcia, -a prbvdc'at 
„un fior în toată țara“.

- Fiecare rînd din acest raportprilejul ce.ei de-a XV-a. aniversari de 400 de jnj abundă -n £r.
. meni dramatici ca ,;starea îngri

jorătoare“, „criză", „pericol“, „ne
cesitatea mobilizării energiilor". 
Ziarul relatează că, refer:ndu-se 
la această chestiune, Comisia 
O.N.U. pentru problemele agricole 
își exprimă convingerea că dacă 
nu se vor depune eforturi, într-un 
viitor apropiat „nu se va mai pu
tea vorbi despre agricultură în 
Turcia“.

Schimbul de vizite
Hrușciov-Eisenhower 

primit cu satisfacție de 
opinia publică mondială
Poporul german este întrutotul

interesat în succcsu1 
întrevederilor

BERLIN 17 (Agerpres). 
Otto Winzer, prim-adjunct 
ministrului Afacerilor Externe 
R.D.G., a declarat într-un interviu 
că schimbul de vizite dintre N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower și rea
lizarea înțelegerii reciproce pot 
deschide calea atît spre convoca
rea conferinței la nivel înalt cît 
și spre convocarea conferinței de 
pace și încheierea Tratatului de 
pace cu Germania. El a subliniat 
că poporul german este întrutotul 
interesat în succesul întrevederilor 
dintre N. S. Hrușciov și D. Eisen
hower întrucît îmbunătățirea re
lațiilor internaționale ar însemna 
că și guvernul de la Bonn ar 
trebui să renunțe la politica ,,de 
pe poziții de forță“.

Toți germanii iubitori de pace 
așteaptă ca apropiatul schimb de 
vizite dintre N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower să ducă la destin
derea încordării internaționale, a 
declarat A. Keller, secretarul Con- 
siliulai german al luptătorilor 
pentru pace din landul Schwerin.

al 
al

FUJIYAMA : Un important 
jalon pe calea spre pacea 

generală

TOKIO 17 (Agerpres). - TASS 
transmite: Schimbul de vizite în
tre N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și D. Eisenhower, președintele

S.U.A., scrie Akira Kadzami, 
deputat în parlament, vicepreșe
dinte al Asociației Japonia- 
U.R.S.S., în organul de presă al 
asociației, are o uriașă însemnă
tate deoarece demonstrează cît 
de mare este năzuința popoare
lor din întreaga lume spre 
coexistență pașnică. Această epo
că, epoca coexistenței pașnice este 
aproape, scrie Kadzami. In legă
tură cu aceasta autorul articolu
lui, un vechi fruntaș politic din 
Japonia, se pronunță pentru dez
voltarea contactelor între popoare
le Uniunii Sovietice și JaporTei. -

In sprijinul întîlnirii între N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower se pro
nunță de asemenea ministrul Afa
cerilor Externe al 
Fujiyama. El a declarat 
platele întrevederi între 
torii guvernelor Uniunii
și Statelor Unite vor constitui „un 
important jalon pe calea spre 
pacea generală“.

Japon.'ei, 
că apro- 
conducă- 
Sovietice

Un eveniment deosebit
de binevenit

BRUXELLES 17 (Agerpres). — 
După cum a declarat reprezentan
tul belgian la ședința Consiliului 
permanent al N.A.T.O., Belgia a- 
preciază schimbul de vizite dintre 
N. S. Hrușciov și D. Eisenhower 
ca un eveniment deosebit de bine
venit. Această întîlnire, a spus el, 
este foarte oportună. Vizitele vor 
permite celor doi oameni de stat 
să se informeze cu precizie asupra 
punctelor lor de vedere.

Pregătiri pentru sărbătorirea
zilei de 23 August peste hotare

U. R. s. s
MOSCOVA 17.

Un grup de manifestanti împotriva înarmării atomice la Dortmund (R.F.G.) Printre ei sînt și oaspeți 
străini ai orașului: englezi australieni etc.

mutter!

Corespohden- 
tul Agerpres transmite : La Pala
tul de cultură al cunoscutei uzine 
metalurgice ,,Secera și Ciocanul“ 
din Moscova, a avut loc luni o 
mare adunare consacrată apropia
tei sărbători a Romînie:, împlini
rea a 15 ani de la eliberarea de 
sub jugul fascist. Scena era pa
voazată cu un mare panou înca
drat de drapelele R- P- Romîne și 
U.R.S.S., pe care scria : „Trăiască 
prietenia de nezdruncinat dintre 
popoarele sovietic și romîn“.

Adunarea a fost deschisă de 
Ilia Novikov, secretarul comitetu
lui de partid al Uzinei „Secera și 
Ciocanul“.

Luînd cuvîntul Mihai Dalea, 
ambasadorul R. P. Romîne la Mos
cova, după ce a mulțumit organi
zatorilor acestei adunări, a vorbit 
despre drumul parcurs de țara și 
poporul nostru în ultimii 15 an:.

Viktor Gadișev, din secția de 
laminare a tablei, a dat citire apoi 
unei, scrisori de salut adresată de 
colectivul uzinei metalurgiștilbr 
de la Reșița.

,,Ne bucură — scriu între alte
le moscoviții tovarășilor lor din 
Romînia — că în scurt timp ați 
obținut mari victorii în transfor
marea Romîniei înapoiate de odi
nioară într-o țară cu o industrie 
și o agricultură înaintată. Colec
tivul nostru îndeplinește multe 
comenzi pentru Romînia. Vom în
deplini și de acum înainte cu drag

comenzile venite din țara voastră, 
întrucît noi facem totul pentru în
tărirea prieteniei sovieto-romine și 
a întregului lagăr socialist“.

A urmat pe urmă un spectacol 
prezentat de artiștii Teatrului de 
Estradă din Moscova.

Seara, în fața sutelor de membri 
ai colectivului uzinei a fost pre
zentat filmul romînesc „Alo ?... Ați 
greșit numărul".

R. P. Chineză

fură intitulată „Să cunoaștem Re
publica Populară Romînă", dedi
cată apropiatei sărbători naționale 
a poporului romîn, care cuprinde 
date referitoare la geografia fizică 
ți populația țării noastre, o scurtă 
privire asupra istoriei Romîniei 
precum și asupra dezvoltării eco
nomice a R.P. Romîne în anii pu
terii populare. Lucrarea, ilustrată 
cu 29 fotografii, este întocmită de 
profesorul de geografie Aii Ostreni, 
care a studiat în R.P. Romînă.

Actul de la 23 August
un factor important

PEKIN 17 (Agerpres). — In 
mineața zilei de 20 august se 
deschide expoziția de fotografii 
„Realizările R.P- Romîne în con
struirea socialismului“, organizată 
de Comitetul pentru relații cultu
rale cu străinătatea din R.P. Chi
neză și Asociația de prietenie 
chino-romînă. In seara aceleiași 
zile», la Casa Pionierilor, se va 
organiza o seară literară, cu care 
prdej pionierii chinezi vor recita 
poezii, vor citi povești romînești 
și vor viziona filmul „Nufărul 
roșu“.

Asociația pentru relații culturale 
cu străinătatea, Asociația de prie
tenie chino-romînă, Federația sin
dicatelor din întreaga Chină, Fe
derația femeilor, Uniunea Tinere
tului Comunist, Uniunea art.știlor 
și scriitorilor vor organiza în ziua 
de 22 august o adunare festivă 
urmată de ud bogat program ar
tistic.

în cinstea zilei de 23 August 
vor apare în l.mba chineză roma
nele „Răscoala“ de Liviu Rebrea- 
nu, „Moromeții“ de Mar.n Preda, 
„Pasărea Furtunii“ de Petru 
mitriu, un volum de poezii 
Maria Banuș și un volum de 
tace romînești.

R. P. Albania

di- 
va

Du
de 

cîn-

în desfășurarea războiului antihitlerist
Cu o puternică emoție răsfoim 

astăzi, la împlinirea a 15 ani 
de la eliberarea patriei noastre 
de sub jugul fascist, ziarele a- 
părute imediat după 23 August 
1944. Titlurile articolelor anun
țau poporului nostru răsturnarea 
regimului mihtaro-fascist din 
Romînia, întoarcerea armelor 
împotriva celui mai feroce duș
man : Germania fascistă cotro
pitoare. „Scînteia“, organul Par
tidului Comunist Romîn și „Ro
mînia Liberă“, după ani de a- 
dîncă ilegalitate, reapăreau că
lite și viguroase, arătînd ma
selor populare adevăratul drum 
spre’ o Romînie liberă, demo
crată și independentă.

‘Victoria insurecției armate și 
întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei hitleriste la 23 Au
gust 1944, act revoluționar con
dus de Partidul Comunist Ro
mîn, a avut nu numai o uriașă 
însemnătate pe plan intern, ci 
și o însemnătate pe plan inter
național, viu oglindită în presa 
acelor zile. Recitim cu mîndrie 
comentarii și telegrame, publi
cate la loc de frunte, care vor
beau cu deosebită căldură des
pre însemnătatea mărețului e- 
veniment de la 23 August pe
trecut în țara noastră. Citim 
în pag’nile ziarelor cele trans
mise de postul de radio Mos
cova, în una 
sale d'n ziua 
4944, în care
rea Romîniei 
importanță covîrșitoare nu nu
mai pentru această țară, ci pen
tru întreg Balcanul, deoarece 
prin această lovitură se pră-

bușește întregul sistem de do
minație germană în sud-estul 
Europei. însemnătatea acestui 
fapt nu poate fi subestimată“.

Subliniind consecințele econo
mice ce le-au avut evenimentele 
din Romînia asupra Germaniei 
hitleriste postul de radio Mos
cova arăta că „pierderea terito
riului romîn a fost fatală pentru 
germani, deoarece Germania im
porta din această țară 30 la 
sută din materiile prime de care 
avea nevoie".

Forțele progresiste și opinia 
publică din numeroase țări au 
primit și salutat cu satisfacție 
acțiunea poporului romîn de 
la 23 August 1944. Chiar pos
turile de radio și ziarele din

Din ecoul internațional al evenimentelor 
petrecute în țara noastră în august 1944

Austria,derea forțelor aliate în 
Ungaria, Cehoslovacia".

Importanța istorică a 
revoluționar de la 23 
1944 este recunoscută și 
tul de radio Londra care declara 
în acele zile că „fapta Romîniei 
constituie un act de mare cu
raj, și acest act va grăbi sfîrși- 
tul războiului. Situația Germa
niei în Balcani se apropie de o 
catastrofă îngrozitoare“. lată 
cuvintnle comentatorului postului 
de radio american transmise în 
ziua de 19 februarie 1945. „Cînd, 
spunea el, se va scrie istoria, 
actul de la 23 August va fi con
semnat ca un factor important 
în desfășurarea acestui război“.

Actul istoric de la 23 August

actului 
August 
de pos-

din emisiunile 
de 26 a "gust 

sublinia că „leși- 
din Axă are o

țările capitaliste, care încer
cau să denatureze evenimentele 
petrecute în Romînia, eveni
mente la care, au luat parte 
masele populare conduse de 
partid, nu puteau trece sub tă
cere însemnătatea actului de 
la 23 August.

Pînă și ziarul american „Post 
Merid'an“ a fost nevoit să scrie 
în primele’ zile ale lui sep
tembrie 1944 următoarele : Des
părțirea Romîniei de Germania 
înseamnă în primul rînd salva
rea Romîniei, înseamnă, de ase
menea, pentru Germania pier
derea petrolului romînesc, adică 
paralizarea forțelor motorizate 
și mecanizate germane, distru
gerea bazei germane din Bal
cani, începerea bătăliei pentru 
bazinul dunărean central, pătrun-

a constituit un exemplu pentru 
țările subjugate de German’a 
nazistă. In legătură cu aceasta 
revista engleză „The Economist“ 
scria : „In septembrie 1943 sem
narea armistițiului de către Ba
doglio (primul ministru al. Ita
liei — n. n.) a fost urmată de o 
ocupare fulgerătoare a Italiei de 
către nemți. Acest eveniment a 

. fost utilizat cu abilitate de pro
paganda lui Goebbels care rea
mintea mereu sateliților Germa
niei cît e de periculos a sări din 
trenul nazist în plină mișcare. 
ACUM, EXEMPLUL ROMÎNIEI 
ARATA CA SĂRITURA DIN 
TRENUL NAZIST NU E CHIAR 
AȘA DE PERICULOASA".

Acțiunile armatei romîne și 
ale forțelor patriotice, conduse 
de partid pentru eliberarea Ro-

mîniei, au avut o puternică 
fluență asupra luptelor duse 
popoarele» balcanice împotriva 
cotropitorilor hitieriști. Ziarele 
turcești „Cumhuriet“ din 24 sep
tembrie 1944 și „La Republique“ 
din 25 septembrie 1944 arătau că 
evenimentele» din Romînia au 
permis armatei populare din Iu
goslavia și patrjoților greci „care 
luptau pentru eliberarea patriei 
lor, să întreprindă o acțiune și 
mai violentă contra germanilor“. 
Iar agenția „Reuter" transmitea 
că efectul actului de la 23 Au
gust „asupra Ungariei și Bulga
riei va fi acela al unui șoc elec
tric de o deosebită violență. De- 
aseme-nea, chiar Finlanda se va 
resimți“.

Sînt doar cîteva citate din 
. comentariile presei internaționale 

despre rolul pe care l-a avut 
actul revoluționar de la 23 Au
gust al poporului romîn în situa
ția internațională, despre impor
tanța acestui act în viața poporu
lui romîn. Ele demască cu pu
tere pe dușmanii patriei ' noa
stre care țipă isteric pe d’ferite 
unde, la diverse posturi de» ra
dio, pentru a denatura rolul ac
tului de la 23 August.

Lupta dată de poporul nostru, 
condus de partid, în august 1944, 
în condițiile ofensivei elibera
toare a Armatei Sovietice a fost 
încununată de succes. Astăzi 
poporul romîn, tineretul romîn 
se mîndrește că trăiește într-o 
țară liberă, ce construiește so
cialismul, se bucură de condi
ții de viață nemaiîntîlnite în 
trecut, condiții asigurate prin 
politica înțeleaptă a partidului 
nostru iubit.

în
de
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Conferința de presă 
de la Ambasada 

R. P. Romine 
din Sofia

TIRANA 17 (Agerpres). — La
13 august a.c. a apărut la Tirana, 
sub îngrijirea secției pentru răspîn- 
direa cunoștințelor tehnico-ftiinți- 
fice din Ministerul Invățămîntului 
fi Culturii al R.P, Albania, o bro-

SOFIA 17 (Agerpres). - B.T.A. 
transmite : La 17 august, la am
basada Republicii Populare Roinî- 
ne de la Sofia, a avut loc o con
ferință de presă cu 
piatei aniversări a 
eliberarea Romînici 
fascist.

La conferința de 
cuvîntul M. Roșianu, ambasadorul 
R. P. Romîne in R. P. Bulgaria, 
care a vorbit despre marile suc
cese ațe Republicii Populare Ro
mîne în toate domeniile construc
ției socialiste.

M. Roșianu a vorbit de aseme
nea despre politica externă de pace 
a Romîniei, despre propunerile gu
vernului romîn in problemele men
ținerii păcii în Balcani.

Vorbitorul a arătat că succesele 
realizate în R. P. Romînă sînt un 
rod al ajutorului dezinteresat al 
Uniunii Sovietice și colaborării 
frățești cu celelalte țări de demo
crație populară, al politicii juste 
a Partidului Muncitoresc Romîn.

In încheiere, M. Roșianu s-a o- 
cupat de tradiționala prietenie 
bulgaro-romînă care a luat naștere 
cu mult înainte de eliberarea Bul
gariei de sub jugul turcesc și s-a 
întărit și a înflorit și mai mult 
în ultimii 15 ani.

In orașul Oroshaza din

*

din toamna
BUDAPESTA 17. — Corespon

dentul Agerpres transmite : La 16 
august a avut loc în orașul 
Oroshaza din județul Bekes, inau
gurarea coloanei comemorative în
chinate eroilor romîni căzuți în 
împrejurimile orașului în luptele 
purtate alături de trupele sovieti
ce în toamna anului 1944.

La solemnitate au participat 
aproximativ 1.000 de persoane, 
reprezentanți ai Comitetului jude
țean al P.M.S.U., conducători ai 
organelor locale de stat.

Au fost de față reprezentanți a' 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. P. Ungare și ai forțelor arma
te, precum și membri ai Ambasa
dei R. P. Romîne în frunte cu Va
sile Pogăceariu, ambasador al 

■R. P. Romîne la Budapesta.
Intr-un punct central al cimiti

rului, într-un mic parc împodobit 
cu grupuri de flori și arbuști, se 
înalță o coloană comemorativă cu 
inscripția : „In memoria celor 156 
patrioți romîni căzuți în împreju
rimile orașului în luptele pentru 
eliberarea Ungariei de sub jugul 
fascist". In fața coloanei fac de 
gardă ostași ai Armatei populare 
ungare și membri ai gărzilor mun
citorești.

Răsună imnurile de stat ale 
R. P. Romîne și R. P. Ungare.

STAS 3452 52.

prilejul
15 ani
de sub

presă a

R. P. Ungară

apro- 
de la 
jugul

luat

lstvan Sinko, președintele Consi
liului Popular al orașului Orosha
za, în cuvîntarea sa a subliniat 
marea însemnătate a insurecției 
armate de la 23 August și a par
ticipării armatei romîne, alături 
de trupele sovietice la luptele de 
pe frontul antihitlerist. „Populația 
orașului nostru păstrează vii sen
timente de recunoștință față de 
eroii romini care și-au dat viața 
pentru eliberarea noastră. O ex
presie a acestor sentimente este și 
coloana comemorativă pe care o 
inaugurăm astăzi“ — a spus prin
tre altele 1. Sinko.

A luat apoi cuvîntul Vasile Po- 
găceanu, ambasador al R. P. Ro- 
mine la Budapesta, care a mulțu
mit populației din Oroshaza, auto
rităților și organizațiilor obștești 
pentru dragostea și recunoștința 
manifestate față de ostașii romini 
căzuți în luptele grele duse împo
triva fascismului pe teritoriul ora
șului. Vorbitorul a subliniat că 
sîngele vărsat de eroii romini este 
o contribuție la întărirea și adîn- 
cirea tradiționalelor legături de 
prietenie care leagă cele două po
poare vecine și frățești.

Soclul coloanei comemorative t 
fost apoi acoperit de zeci de co. 
roane de flori depuse de populația 
din Oroshaza.


