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Ieri, s-a deschis în sala 
„Dalles* din Capitală expozi
ția bienală de artă populară a 
creatorilor amatori, omagiu ar
tistic închinat luminosului 23 
August.

In fotografie: Unul din fru
moasele obiecte expuse.

Realizări 
ale tineretului
Tinerii din întreaga țară întîm- 

pină marea sărbătoare a eliberă
rii cu realizări de seamă în pro
ducție și în activitatea obștească.

In orașul București, cele 2.583 
de brigăzi uțemiste de muncă pa
triotică, care cuprind peste 90.000 
de tineri, ca și numeroasele bri
găzi de producție au realizat eco
nomii în valoare de peste 
13.500.000 lei.

Peste 34.000 de tineri din regiu
nea Timișoara sînt antrenați în în
trecerea socialistă ce se desfășoară 
în întîmpjnarea zilei de 23 Au
gust. Cele mai frumoase realizări 
Te-au înregistrat tinerii de la Com
binatul metalurgic Reșița, care, 
gospodărind cu grijă metalul, re- 
ducind rebuturile și folosind mai 
bine capacitatea de producție a 
mașinilor și utilajelor, au adus 
statului economii în valoare de 
peste 6.647.000 lei.

Tinerii din întreprinderi, exploa
tări forestiere și "din satele și co
munele regiunii Suceava au for
mat numeroase brigăzi de muncă 
patriotică în cinstea sărbătorii de 
Ia 23 August. Prin muncă volun
tară ei au realizat economii în va
loare de peste 3.000.000 lei. Cu spri
jinul tineretului, în raioanele Do- 
rohoi, Trușești și Botoșani au fost 
redate agriculturii 336 hectare dc 
teren.

In regiunea Cralova tineretul a 
colectat pînă în prezent 576.000 kg. 
de fier vechi. In același timp, bri
găzile de muncă patriotică au par
ticipat activ la lucrările de împă
duriri, combaterea dăunătorilor în 
pepiniere; plantarea de pomi și 
alte lucrări.

Tinerii din regiunea Cluj, orga
nizați în brigăzi de producție, au 
realizat pînă acum economii în va
loare de 3.500.000 lei. In același 
timp, brigăzile de muncă patrio
tică care au lucrat pe diferite 
șantiere de construcții de locuințe, 
de îmbunătățiri funciare, la înfru
musețarea orașelor și satelor au 
realizat economii de peste 5.300.000 
lei.

(Agerpres)

întrecerea
stăpînește uzina

întrecerea în cinstea apropia
tei sărbători face ca la uzinele 
„1 Mai“ Ploești să se topească 
oțel peste plan, să dîrdiie din 
țîțîni cazangeria și să iasă tone 
de șpan înroșit de la strunguri
le secțiilor mecanice. Omul, care 
s-a încadrat și duce cu indirji- 
re această întrecere, știe un lu
cru precis — l-a învățat de la 
partid : de munca lui, de mun
ca fiecăruia depinde bunăstarea 
generală. Toți muncitorii au 
această convingere. De pildă, a- 
cești tineri de la sectorul 4 me
canică.

Petrescu Emil e responsabil 
de brigadă. E veșnicul „rival“ al 
lui Niculescu Virgil. Brigada lui 
Niculescu are faimă și în oraș.

In sectorul lor se lucrează 
piese mecanice pentru turla de 
la instalația de foraj 4 L.D. Pie
se de articulație, piese de trac
țiune etc. Sînt unele șuruburi 
care intr-un anumit moment su
portă jumătate din greutatea 
turlei. Să lucrezi astfel de piese 
e o muncă de mare răspundere. 
De curînd s-a mărit efectivul 
sectorului — au venit absolven
ții școlii profesionale. După ple
nara partidului din 13-14 iulie 
a.c. s-au mărit însă și sarcinile : 
uzina și-a sporit angajamentele. 
La economii, pe lîngă cuie 
4.440.000 lei, muncitorii s au an
gajat să mai dea încă 1.050.000 
lei. Sarcini, nu glumă 1

— Ce facem, că băieții cei 
noi merg cam slab ? N-au încă 
experiență — a întrebat Opri- 
noiu Nicolae. Vite, Petre Traian 
și Soare Tudor sînt doi băieți 
buni, nimic de zis. La școală au 
învățat bine și aici sînt harnici. 
Dar le lipsește experiența.

Propune tu ceva.
— Eu am intr-adevăr o pro

punere, am stat de vorbă și cu 
maistrul Brînzaru, Să facem o 
nouă brigadă cu cei noi în care 
să vină 
cei mai

— E 
cu toți 
discuția 
responsabili, secretarul organi
zației de bază U.T.M. și mais
trul Brînzaru). — ■ ■
problema așa ca oamenii să în
țeleagă.

După un timp, cînd au venit 
toți, discuția a fost reluată.

— Măi băieți, voi știți unda 
trimitem produsele noastre?

— Vnele peste hotare, iar al
tele la schelele și rafinăriile 
noastre.

— Și dacă dăm mai multe 
produse peste plan ?

și din brigăzile noastre 
buni băieți.
bine așa, dar să vorbim 
tovarășii. (La început, 
se iscase între cei doi 

organi-

Trebuie pusă

— Cresc acumulările socialis
tei contribuim la ridicarea nive
lului de trai al poporului mun
citor.

— E limpede. De aceea și 
dăm produse peste plan. Cele 
4,7 miliarde lei pe an cu care 
vor spori veniturile oamenilor 
muncii acum, după complexul de 
măsuri adoptat în urma hotărî- 
rii partidului, sînt bani care au 
ieșit, și din mina noastră.

— Dacă totul e limpede a- 
tunci să constituim noua briga
dă. Unii din voi o să părăsească 
brigada in care au lucrat și poa
te că in noua formație o să lu
creze mai greu ca pînă acum. 
Dar e in interesul sectorului.

Din cei antrenați în discuție 
pentru noua brigadă s-au oferit 
patru — doi din brigada lui 
Niculescu și doi din brigada 
lui Petrescu,

— Dar cu întrecerea între cele 
două brigăzi cum rămînem, că 
acum brigăzile s-au descomplec- 
tat ? — a întrebat cineva.

— E clar, acum întrecerea va 
fi în trei.

...Și de fapt întrecerea nu este 
numai între trei brigăzi. Ea stă
pînește toată uzina. La cazange- 
rie, dălțile pneumatice răpăie 
asurzitor. Prin capacele rotunde 
ale cazonelor și printre tronsoa
nele robuste ale turlelor se stre
coară un fum subțire albăstrui. 
Sudorii fac concurență soarelui 
ce străbate oblic acoperișul de 
sticlă. Pe pereți lozinci mari cu 
23 August. Trei tovarăși soco
tesc cu creta pe fața unui ca
zan cit reprezintă fierul, electro
zii, sculele economisite : 100.000 
lei pînă acum.

La forjă pămîntul geme sub 
loviturile ciocanelor. Fierarii nu 
glumesc cu fierul roșu. Pînă 
acum planul e depășit cu 7 la 
sută — și secția avea angaja
ment de 5 la sută.

Printre mașinile mărunte alo 
sculeriei oamenii sînt elementul 
predominant. La freze, la mert- 
ghini, strunjind, sudînd, vezi ti
neri bucuroși. La scule, la oțel 
rapid s-a făcut o economie de 
aproape 80.000 lei.

în curte la montaj tocmai „se 
ridică" o turlă de la instalația 
de foraj 4 L.D. Muncitorii stau 
și-o veghiază de la butoane.

— Asta-i aia peste plan?
— Asta, aia de alături, n-are 

importanță. Principal e că îna
inte de 23 August angajamentul 
va fi îndeplinit.

V. CONSTANTINESCU

Noi gospodării agricole colective 
în regiunea Bacău

Munca politică desfășurată de mit numele de „23 August țl „A 
organizațiile de partid și de agi
tatori, cît și organizarea unor vi
zite la gospodăriile colective frun
tașe, a făcut ca tot mai mulți ță
rani muncitori întovărășiți și indi
viduali din satele regiunii Bacău 
să pășească cu încredere pe dru
mul arătat de partid în marea fa
milie a colectiviștilor. Zilele tre
cute au luat ființă în regiunea 
Bacău alte trei noi gospodării co
lective în satele Săvești, raionul 
Tg. Neamț, Prădaiș, raionul Ad- 
jud, și Romîni, raionul Buhuși. 
Noile gospodării colective au pri-

15-a aniversare a eliberării pa
triei 1“.

(Ager preș)

In amintirea 
eroilor romîni 

și sovietici
In preajma celei de-a 15-a ani

versări a eliborări' patriei, în co
muna Jucu, raionul Cluj a fost 
dezvelit un monument al eroilor 
romîni și sovietici, căzuți în lup
tele împotriva cotropitorilor hitle- 
riști

La solemnitatea care a avut loc 
cu prilejul dezvelirii monumentu
lui, au participat reprezentanți ai 
organelor raionale de partid și de 
stat, precum și numeroși colec
tiviști și întovărășiți din satele 
învecinate.

La monument 
coroane de flori, iar 
au păstrat un moment de recule
gere

...................... .. 1 i i

In orașul Sighet, regiunea 
Baia Mare, numeroși tineri 
muncitori romîni și maghiari 
se pregătesc pentru examenul 
de admitere în învățămîntul 
mediu seral. Iată, în fotografia 
noastră, cîțiva dintre ei, la 
unul din cursurile de pregătire.

15 ani de la eliberarea patriei

Un drum de progres
festivă

a Academiei R.P.R.
■

au fost depuse 
cei prezenți

în memoria eroilor căzuți.
☆

comuna Sebiș, regiunea Ora- 
a avut loc duminică festivi- 

dezvelirii monumentului 
căzuți în luptele

în 
dea, 
tatea 
eroilor romîni 
duse împotriva armatelor fasciste. 
La festivitate au participat con
ducători ai organelor de partid 
și. de stat, numeroși țărani munci
tori din raionul Gurahonț.

în comunele Tiream și Ghenci 
din raionul Cărei, regiunea Baia 
Mare, unde în anul 1944 au avut 
loc lupte înverșunate împotriva 
armatelor hitleriste, duminică au 
fost dezvelite monumente ale eroi
lor romîni.

Ofițeri și reprezentanți ai sfa
turilor populare au vorbit cu a- 
cest prilej despre luptele ostașilor 
romîni și sovietici pentru elibe
rarea patriei noastre.

și bunăstare
a-
de

întîmpinînd cea de-a 15-a 
niversare a eliberării patriei 
sub jugul fascist cu noi succe
se în muncă, poporul romîn pri
vește cu legitimă mîndrie la 
realizările obținute sub condu
cerea Partidului .Muncitoresc 
Romîn.

Marile prefaceri înfăptuire de 
poporul nostru pe tărîm econo
mic, politic și social, au făcut 
ca în scurt timp să se ajungă 
și să se depășească nivelul pro
ducției din timpul : ‘
burghezo-moșieresc, 
consecință directă a 
fapt, să crească 
nivelul de 
muncii.

Creșterea 
național în 
partiția și 
primă în mbd , .
rea continuă a nivelului de trai,

regimului 
iar ca o 

acestui 
considerabil 

trai al oamenilor

rapidă a venitului 
R. P. Romînă și re- 
utilizarea lui ex- 

sintetic crește-

material și cultural al oameni
lor muncii. Față de anul 1938 
— anul celei mai înalte con
juncturi dinainte de război — 
în anul 1958 venitul național 
total a crescut de peste două 
ori, iar venitul național pe cap 
de locuitor de 1.8 ori. Pe lingă 
această creștere considerabilă a 
venitului național trebuie avut 
în vedere faptul că spre deo
sebire de regimul burghezo-mo- 
ș'eresc, în care mai mult de 
jumătate din venitul național 
era însușit de clasele exploata
toare, în regimul democrat- 
popular întreg venitul național 
constituie un bun al poporu
lui muncitor și este repartizat 
în interesul lui. Oamenii muncii 
din țara noastră primesc pentru 
satisfacerea nevoilor materiale 
și cu’turale mai bine de 3/4 din 
venitul național, din ceea ce ră-

fiind folosit 
producției so- 
fond, duce în 

creșterea conti- 
de trai al oa-

Miercuri 19 august 1959, ora 
10, Academia R.P. Romîne orga
nizează o ședință festivă consa
crată celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist.

Ședința va avea loc in aula 
Academiei R. P. Romîne din Ca
lea Victoriei nr. 125.

In regiunea Timișoara

în cinstea zilei de 23 August tinerii din brigada condusă de 
Florica Dumitrescu de la atelierul croit al întreprinderii de în
călțăminte flacăra Roșie“ din Capitală, au economisit 22.612 
dm.p. de pie«e șl 17.270 dm.p. de meșină. In fotografie, responsa
bila brigăzii discută cu l-rin’- ru Maria despre economiile realizate.
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Blocul pe care-1 vedeți țn fotografie a fost dat de curînd în folosință în orașul Galați. La sfîr- 
șitul lucrărilor inginerul Nicolae Zaharia discută cu un grup de tineri constructori despre munca 
depusă- * Foto: N. STELORIAN

Pe urmele unor eroi de roman

Petre Petre, care era
93sărac ca degetuléé 0 0 0

mîne, majoritatea 
pentru lărgirea 
cialiste, care, în 
ultimă analiză la 
nuă a nivelului 
menllor muncii.

Creșterea continuă a venitului 
național a determinat o sporire 
a veniturilor reale ale oameni
lor muncii. Aceasta are loc atît 
pe baza măririi veniturilor din 
salariu la muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari, a spo
ririi pensiilor, a creșterii sumelor 
cuvenite din zile-muncă la țără
nimea din sectorul socialist, a 
creșterii consumului propriu al 
țărănimii muncitoare și a 
creșterii încasărilor din vînzarca 
produselor agricole sporite, pre
cum și pe seama măririi cheltu
ielilor făcute de stat pentru 
necesitățile social-culturale ale 
populației. La creșterea venitu
rilor bănești ale familiilor con
tribuie și faptul că astăzi fe-

Noi blocuri muncitorești 
și școli 

dato io folosiojă

BELU M. GHEORGHE
Candidat în Științe Economice

(Continuare în pag. 4-a)

în cinstea zilei de 23 August, 
constructorii din regiunea Timișoa
ra au dat în folosință numeroasa 
noi blocuri muncitorești, școli și 
alte obiective social-culturale. Zi
lele acestea, în orașul Timișoara 
a fost terminată construcția a 5 
blocuri care cuprind 116 aparta
mente cu cite 2—3 camere. Alte 
două blocuri au fost terminate la 
Reșița. Tot aci s-au mai construit 
două noi cămine cu 400 locuri 
pentru tineri necăsătoriți, o baie 
populară și o școală de 7 ani. Noi 
blocuri muncitorești au mai fost 
construite în orașele Lugoj și Arad 
care vor fi date in folosință zilele 
acestea.

Talentul
descătușat

însemnări de la 
V-lea Concurs

celui de al 
de amatori

Despre omul sărman se spune în mai 
multe feluri: „sărac ca un șoarece de bi
serică“, „sărac. îneît n-are din ce bea apă“. 
In „Răscoala“ lui Liviu Rebreanu — re- 
luîndu-se expresia de lapidară filozofie a 
proverbelor, se spune „sărac ca degetul“. 
Așa au fost la 1907 țărani ca Petre Pe
tre, Constantin Cercel, Marin Stan, Tri
ton Guju, Teodor Strîmb și alții, așa ni 
s-a înfățișat și în paginile „Răscoalei“, 
urmărindu-ne apoi, . torturîndu-ne aminti
rea cu întîmplările zguduitoare prin care 
au trecut în eroica lor luptă pentru pă
mînt. Atunci ei erau săraci, nu aveau pă
mînt, nu aveau nici din ce bea apă, erau 
săraci, așa dar, „ca degetul“. Romanul 
sau poezia nu sînt mai puțin convingătoa
re decît coloana de cifre și procente a sta
tisticei. Ba dimpotrivă, „Noi vrem pămînt“ 
al lui George Coșbuc și „Răscoala“ lui Li
viu Rebreanu reflectă tot atît de bine 
starea țărănimii la 1907 ca și registrele 
de cifre din același an ale ministerelor de 
Domenii, Sănătate, Instrucțiune și Interne 
luate la un loc.

Eu n-am apucat să văd cum trăia Pe
tre Petre în anul de grație 1906, cînd se 
împlineau 14 ani de domnie a ploșniței 
nemțești venită pe Dunăre de la Sigma- 
ringen. Nici nu eram pe lume atunci. Dar 
am văzut cum trăia Petre Petre în 1938, 
în 1940, în 1944... Dar mai ales îl văd cum 
trăiește astăzi.

In 1907 fusese pus tunul în bătaie ca să 
rămînă Petre Petre și mai departe legat 
în lanțurile robiei moșierești. Dar în 1945 
l-am văzut pe Petre Petre infigînd în pă- 
mîntul moșieresc țărușii loturilor de îm
proprietărire. Lîngă el stăteau muncitori

Petru Vintila

dea viața pentru 
mîinile celor ce-1 

De atunci am urmărit me- 
înainta viața surprinzătoare 

Petre. Omul

înarmați gata să-și 
pămîntul trecut în 
munceau.
reu cum
a lui Petre Petre. Omul „sărac ca 
degetul“, începea, pe încetul să trăiască 
altfel. In 1949 și-a unit lotul de pămînt 
cu loturile lui Constantin Cercel, Marin 
Stan, Trifon Guju. Toader Strîmb și ale 
altora. Sînt numele țăranilor „săraci ca 
degetul“ dîn „Răscoala“ lui Liviu Rebrea
nu. Sint numele unei -ficțiuni vor zice u- 
nii. Dar cine ar putea spune că 1907 a fast 
o ficțiune ? Iar mie îngăduiți-mi ca în nu
mele lui Cercel Constantin creat de Re
breanu în „Răscoala“, deci fictiv, să 
citez numele lui moș Ion Crîmiș de la Slo
bozia Mîndra, sau acela al lui Nicolae 
Andrei din comuna Gheorghe Lazăr, sau 
numele lui Vrabie Dumitru de la Silistra- 
ru, sau numele lui lunus Caiali din To- 
praisar. Au avut cu toții o copilărie, o ti
nerețe și-o bărbăție asemănătoare. Au fost 
cu toții „săraci ca degetul“. Dar ce-au a- 
juns astăzi ? Au alungat sărăcia din casele 
lor ? Exemplul zilei de azi e grăitor, arată 
că numai socialismul poate pune definitiv 
pe goană sărăcia.

La Topraisar, ca în toate satele dobro
gene, casele erau de fapt niște bordeie în
tunecoase, jalnice, scunde, cu pămînt pe 
jos, cu pămînt bătut cu maiul în loc de

pereți și cu ferestre cît pumnul. Văzînd 
cîte case noi, de cărămidă roșie se con
struiesc de către țăranii deveniți colecti
viști, l-am spus lui lunus Caiali:

— Dărîmați vechile barde.e, dar unul, 
unul singur să-l lăsați în picioare și să o- 
rînduiți în el un muzeu. Lăsați în el pri- 
chiciul cu picioarele de lemn înfipte în 
pămînt, lăsați vatra și cenușa ei, lăsați pi- 
rostriile și lampa afumată, lăsați zdrențele 
vechi în cui, lăsați la locul lor ferestruicile 
zăbrelite, pentru că nepoții nu vă vor cre
de altminteri ce trai chinuit ați dus sub 
cîrmuirea burghezo-moșierească.

Gospodăria agricolă colectivă din To- 
praisar are azi o fabrică proprie de că
rămidă și toate construcțiile nai din gos
podărie și comună sînt făcute din cărămi
dă de producție locală: case, cămin cul
tural, grajduri, remize, magazii etc.

Petre Petre a scăpat de sărăcie. A scă
pat pentru că a uimat drumul arătat de 
partidul comun.știlor ; a scăpat pentru că 
nu-i mai rod mîlnile zalele cătușelor. Pen
tru că scoate de pe tarlalele fără haturi 
recolte mari de grîu. porumb, floarea-soa- 
relui și secară. Pentru că are radio și 
mașină de gătit, are mobilă frumoasă 
și își odihnește noaptea capul pe pernă, 
nu pe cotul îndoit, ori pe butuc. Pentru 
că are cămin cultural și bibliotecă, fiindcă 
știe carte și fiindcă are capii la universi
tate. Petre Petre e acum bogat, e așa de 
bogat, îneît a scris.............  •
depeșă către Uniunea Scriitorilor: 
tem gata să plătim noi singuri hîrtia și 
tiparul unui roman „scris despre viața 
gospodăriet noastre colective“. Petre Petre 
e acum bogat ca și faimosul Mecena 1...

acum bogat, e așa de 
din AAedieșul Aurit o 

„Sîn-

Solii din toată țara ai 
mișcări artistice de masă 
dat întîlnire în Sala Teatrului 
C.C.S. din Capitală. Aci are 
loc finala celui de-al V-lea con
curs al formațiilor artistice de 
amatori de la orașe și sate — 
bilanț ce oglindește cu mijloace 
de expresie artist că minuna
tele realizări ale poporului 
muncitor condus de partid. A- 
cest concurs este unul din mul
tiplele prilejuri de popularizare 
a cîntului, jocului și costumului' 
național a minunatei arte a 
poporului nostru.

închinate celei de a 15-a ani
versări' a eliberării patriei noa
stre de sub jugul fascist, mani
festațiile acestui concurs se 
transformă totodată în omagii 
artistice aduse de oamenii 
muncii — tineri și vîrstnici — 
realității noastre socialiste.

Multe din echipele artistice 
au un renume consacrat în ac
tivitatea culturală de masă, 
cum ar fi corul oamenilor mun
cii din uzinele „Republica“, care 
numai în acest an a susținut 
peste 130 de spectacole în Ca- 

i pitală și în țară, la radio sau 
ieleviziune.

Auzind-o cîntînd pe solista- 
acestui ansamblu — Virginia 
Leu — ești cuprins de o adîncă 
admirație pentru femeia munci
toare, descătușată de regimul 
nostru democrat-popular. Fru
mosul program al corului cămi
nului cultural din Săliște, ra
ionul Sib.u, sau acela al echipei 
de dansuri a căminului cultural 
Socol, raionul Moldova Nouă, 
arată că, cultura minorităților 
naționale, altădată oprimată și 
prigonită, înflorește astăzi liberă, 
sprijinită și încurajată de statul 
nostru democrat-popular.

Ropotele de aplauze ale spec
tatorilor ce răsplătesc cîntecele 
lui Nurmambet Cadrie, cîntă- 
reț de limbă turcă de la Casa 
orășenească de cultură Con
stant, sau pe cele ale lui Nada 
Dabici de la căminul cultural 
Sînmartinul Sîrbesc, sînt o do
vadă a sincerului entuziasm și 
dragostei față de manifestările 
artistice ale minorităților națio
nale.

Echipele artistice de agitație 
sînt un fretor de seamă al ac
tivității artistice de amatori. 
Prin scenete, recitări, cuplete 
și cîntece pline de voie bună, 
ele cîntă hărnicia 
uzine, evidențiază 
muncii în comun pe ogorul în
frățit. In același timp însă bi- 
ciuie năravurile și rămînerile 
în urmă, dînd folositoare so
luții pentru lichidarea acestora. 
Brigada artistică de agitație a 
căminului cultural Sîntana, ra
ionul Criș, regiunea Oradea 
sau aceea a fabricii de bere

marii 
și-au

celor din 
succesele

„Rahova“ 
numai' 
exemple de echipe fruntașe pe 
care le putem cita. Din cine sînt 
alcătuite aceste formaț.i ar
tistice ?

Iată, un exemplu : Dumitrescu 
Marin este sudor la fabrica de 
bere „Rahova“ ; muncitor frun
taș șl artist de frunte al brigăzii 
de agitație. Acum două luni a 
căpătat locuință într-un modern 
apartament din noile blocuri 
muncitorești ale raionului 23 
August.

Brigada artistică de agitație 
a colțului roșu din gospodăria 
agricolă colectivă „Scînteia“ 
este formată - din țărani colec
tiviști ai comunei însurăței, 
raionul Călmățui, regiunea 
Galați. Gospodăria este prin
tre fruntașele regiunii, recoltele 
sint bogate, veniturile țăranilor 
muncitori cresc din an în an, 
case noi răsar mereu în co
mună.

In suflet și chip ei poartă 
surîsul vremi.' noi ai cărei fău
rari și stăpîni deopotrivă sînt, 
recunoștința față de partid, 
inspiratorul victoriilor noastre.

Pe scenă, revărsarea de ta-i 
lent clocotitor a dansurilor în- 
cîntă ochiul și sufletul specta
torului. Cît de plin de sensi
bilitate și forță în același timp 
este tabloul coregrafic. „Pentru 
o viață fericită“ prezentat de 
echipa de dansuri a uzinelor „23 
August“. Acest dans este o pu
ternică evocare artistică a mun
cii în colectiv în satele patriei 
noastre, a alianței de nezdrun
cinat dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare.

Costume multicolore, adevă
rată paradă a portului națio
nal din toate colțurile țării, 
alături de măiestria interpreți- 
lor, dau o notă sărbătorească a- 
cestei minunate manifestări a ta
lentului popular. Nenumăratele 
aplauze la scenă deschisă, nenu
măratele ovații sînt expresia 
îneîntării spectatorilor. Ce păcat, 
e concurs și nu se poate bisa 
căci mai sînt doar atâția care 
urmează să-și arate măiestria.

Înalta ținută artistică a echi
pelor participante, eleganța și 
siguranța cu care sînt interpre
tate toate piesele din program te 
fac adesea să uiți că te afli în 
fața unor artiști amatori.

a Cei 15 ani ai libertății noastre 
sînt plini de înfăptuiri' mărețe. 
Aceste realizări fără precedent, 
atît în dezvoltarea multilaterală 
a economiei naționale, cît și pe 
plan cultural artistic se dato- 
resc politicii Partidului Munci
toresc Romîn pe care masele de 
oameni ai muncii au urmat-o și 
o urmează cu încredere.

din Capitală, sînt 
două din multiplele

BARBU TEODORESCU
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Apel al Comitetului Central al P.C.R. 
din august 1944

Protestul unui grup de tineri patriot! care cer 
eliberarea partizanilor arestați 

în Munții Cernei

Jnsurecția armată de la 23 
August 1944 a însemnat o 
cotitură radicală în isto

ria poporului nostru. Pregătită, 
organizată și condusă de Par
tidul Comunist Romîn, insurecția 
a avut ca rezultat răsturnarea 
dictaturii militaro-fasciste, scoa
terea țării din războiul criminal 
antisovietic și întoarcerea arme
lor împotriva Germaniei hitleris
te. Ea a însemnat începutul re
voluției populare, care a dus la 
instaurarea regimului democrat- 
popular, cea mai măreață cuce
rire a maselor populare din pa
tria noastră.

„23 August este pentru poporul 
romîn — arată tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej — cea mai măre 
sărbătoare națională, deoarece ea 
a însemnat cotitura spre o 
schimbare radicală in viața sa 
de la regimul burghezo-moșie- 
resc de asuprire și exploatare săl
batecă a maselor muncitoare, de 
înrobire politică și economică a 
țării de către puterile imperialis
te, la regimul democrat-popular, 
în care poporul eliberat și-a iuat 
soarta în propriile miiiil și a de
venit singurul și adevăratul stă- 
pîn al țării“.

Burghezia și moșienmea romî- 
nă au dus în permanență o po
litică antipopulară și antinațio
nală. Expresia ultimă a acestei 
politici funeste a constituit-o in
stalarea sîngeroasei dictaturi fas
ciste, înfeudarea deplină a țării 
imperialismului hitlerist și tîrîrea 
ei în războiul criminal antisovie
tic.

Clasele exploatatoare sperau că 
acest război se va solda cu ni
micirea Uniunii Sovietice, a că
rei forță de înrîurire asupra ma
selor populare din țara noastră 
le inspira spaimă. Forțele reac
ționare din Romînia urmăreau 
să-și sporească bogățiile prin a- 
nexarea și jefuirea unor teritorii 
sovietice, prin creșterea profitu
rilor de pe urma producției de 
război, prin intensificarea exploa
tării oamenilor muncii. Partici
parea la războiul antisovietic a 
fost pregătită de către exponen- 
ții politici principali ai burghe
ziei și moșierimii romînei — cli
ca militaro-fascstă aflată la 
putere și partidele burghezo-mo
șierești în frunte cu Âtaniu și 
Brătianu.

Dictatura fascistă cu corolarul 
ei — înfeudarea țării Germaniei 
hitleriste și împingerea ei, îm
potriva voinței poporului romîn 
în criminalul război antisovietic 
— au dus la ascuțirea pînă la 
extrem a contradicțiilor societății 
burghezo-moșierești și la inten
sificarea luptei revoluționare și 
patriotice a clasei muncitoare și 
maselor largi populare.

Sarcina istorică a organiză
rii și conducerii luptei ma
selor populare pentru 

doborîrea dictaturii militaro-fas. 
ciste, pentru ieșirea Romîniei din 
războiul criminal antisovietic și 
alăturarea ei la coaliția antihitle
ristă în frunte cu U.R.S.S., a re
venit Partidului Comunist Ro
mîn. i

Deși îndeplinirea acestei sar
cini era îngreuiată de faptul că 
în conducerea partidului pătrun
sese clica trădătoare în frunte cu 
Foriș, care ducea o activitate cri
minală de distrugere a partidu
lui, cadrele și membrii de partid, 
orientîndu-se just în noile con
diții, au imprimat partidului o 
linie politică principială și co
respunzătoare misiunii sale isto
rice. însuflețiți de nobilele sen
timente ale patriotismului și in
ternaționalismului proletar, co
muniștii au inițiat, organizat și 
condus lupta împotriva mașinii 
de război fasciste. P.C.R. a ela
borat linia tactică a realizării u- 
nui larg front patriotic antihit
lerist, avînd la bază Frontul 
Unic Muncitoreisc. Luptînd pen
tru realizarea acestui front, mo- 
bilizînd în jurul său toate for- 
țeile antifasciste ale poporului 
romîn și minorităților națio
nale, partidul comunist a deve-

nit stegarul luptei de eliberare 
a întregului popor.

Dezvoltarea și intensificarea 
luptei forțelor populare, patrioti
ce, conduse de P.C.R., a avut loc 
in îmbinare strînsă cu victoriile 
Uniunii Sovietice împotriva a- 
gresorilor fasciști. Spulberarea 
mitului invincibilității armatelor 
hitleriste în urma bătăliei de la 
Moscova și mai cu seamă victo
ria măreață a glorioaselor arma
te sovietice în bătălia de la Sta- 
lingrad, care a marcat începutul 
cotiturii radicale în desfășurarea 
celui de al doilea război mondial, 
au influențat puternic starea de 
spirit a maselor largi din țara 
noastră, accelerînd radicalizarea 
lor, făcînd să crească și mai 
mult ura și mînia poporului ro
mîn împotriva fasciștilor, încre
derea sa în victoria deplină asu
pra Germaniei hitleriste.

Eroismul înălțător al oamenilor 
sovietici, vitejia fără seamăn a 
armatei sovietice, sprijinite de 
întregul popor, știrile parvenite 
în țară prin intermediul munci
torilor și țăranilor în haine mi
litare, au contribuit puternic la 
demascarea propagandei minci
noase, calomnioase, antisovietice 
și la înțelegerea tot mai clară 
a superiorității orînduirii sovie
tice.

Victoriile istorice ale arma
tei sovietice au deschis perspec
tive luminoase luptei de elibera
re a poporului nostru.

în fața 
sarcina 
maselor 

populare calea Concretă pentru 
răsturnarea dictaturii milita
ro-fasciste, de a le organiza 
și conduce în lupta pentru 
atingerea acestui scop. Ca
drele de bază ale partidului, în 
frunte cu tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej, pe baza analizei situa
ției politice și militare, a apre
cierii juste, științifice a raportu
lui forțelor de clasă, au elaborat 
din timp linia directoare tactică 
și strategică, stabilind insurecția 
armată ca singura caNe posibilă, 
în împrejurările date, pentru răs
turnarea dictaturii militaro.fas- 
ciste și întoarcerea armelor îm
potriva Germaniei hitleriste.

Această linie politică decurgea 
din constatarea că în condițiile 
dictaturii fasciste și a prezenței 
în țară a trupelor hitleriste, nu 
exista altă cale pentru eliberarea 
țării de sub jugul fascist. Orien
tarea spre insurecția armată a 
avut o influență hotărîtoare asu
pra desfășurării ulterioare a e- 
venimentelor istorice care au 
dus la eliberarea națională și so. 
clală a poporului nostru.

Orientîndu-se spre organiza
rea insurecției armate, partidul 
s-a bazat pe clasa munc'toare, 
principala forță în lupta împotri
va fascismului, pe participarea 
directă și nemijlocită la Insurec
ție a celor mai largi mase de 
oameni ai muncii, care erau gata 
să lupte contra jugului fascist.

Drept prim obiectiv în pregă
tirea și organizarea insurecției 
se punea curățirea conducerii 
P.C.R. de elementele trădătoare, 
ca o condiție esențială pentru ca 
partidul să-și poată îndeplini ro
lul său măreț

La 4 aprilie 1944 printr-o ac
țiune curajoasă și energică, ca
drele de bază ale partidului, în 
frunte cu tovarășul Gh. Gheor. 
ghiu-Dej, au înlăturat din condu
cerea P.C.R. clica trădătoare. A 
fost astfel asigurată partidului 
o conducere fermă și devotată, 
în jurul căreia s-a strîns, într-o 
unitate da monolit, întregul par
tid.

Acțiunea de la 4 aprilie 1944, 
care a dus la consolidarea unită
ții interne a partidului a fost 
hotărîtoare pentru dezvoltarea 
întregii mișcări patriotice de eli
berare, creînd condițiile ca parti
dul clasei muncitoare să poată 
realiza unirea, în jurul și sub 
conducerea sa, a forțelor patrio
tice, pregătirea și înfăptuirea in
surecției de la 23 August.

Referindu-se la însemnătatea 
istorică a victoriei repurtate de 
partid la 4 aprilie 1944, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
scria din lagărul de la Tg. Jiu 
la 25 aprilie 1944 tovarășilor din 
afară : „Cu rîndurile strînse, cu 
unitatea adevărată a partidului, 
vom putea păși hotărît pe calea 
îndeplinirii sarcinilor ce stau în 
fața clasei muncitoare și a po
porului romîn...“.

In aceste condiții 
partidului stătea 
de a indica

na vertebrală a concentrării tu
turor forțelor patriotice, antifas
ciste din Romînia“. Crearea 
F.U.M. a făcut să crească cu 
mult forța de luptă a clasei mun
citoare, capacitatea ei de a uni 
în jurul său și de 
luptă toate forțele

La 1 Mai 1944 
manifestul F.U.M. 
tre întreaga clasă 
Către poporul romîn“, care che
ma la luptă unită pentru răstur
narea guvernului militaro-fasclst 
și formarea unui guvern demo
crat, pentru alungarea trupelor 
hitleriste din țară, pentru resta
bilirea suveranității de stat a 
Romîniei și încheierea alianței 
cu Uniunea Sovietică. Chemarea 
de a se crea comitete ale F.U.M. 
pe întreprinderi a fost urmată 
cu avînt de masele muncitorești. 
Astfel, au luat ființă comitete 
ale F.U.M. și comitete patrio
tice la atelierele C.F.R.-Gri- 
vița, Malaxa, Lemaître, Vulcan, 
S.T.B., Gaz și electricitate etc. 
în București, precum și în prin
cipalele centre. industriale din 
provincie. Aceste comitete au 
lansat manifeste care che
mau clasa muncitoare la lup
ta împotriva războiului hitlerist 
și a regimului fascist și pentru 
satisfacerea revendicărilor ei 
economice șj sociale.

In condițiile realizării unită
ții de acțiune a muncitorimii au 
luat amploare în întreprinderi ac
țiunile de sabotaj împotriva ma
șinii de război fasciste: munci
torii se pregăteau să apere fa
bricile și uzinele de distrugerile 
trupelor hitleriste.

în același timp s-a intensifi
cat munca partidului în masele 
țărănești. Chemarea la luptă a 
partidului găsea teren tot mai 
prielnic în rîndurile țărănimii 
muncitoare, a cărei situație de
venea din ce în ce mai grea. 
Organele de stat fasciste erau 
nevoite să semnaleze tot mai 
des că în sate „se face o inten
să propagandă comunistă“ și că 
țăranii ascultă cuvîntu] comu
niștilor.

Influența partidului a crescut 
considerabil și în rîndurile inte
lectualilor. Reprezentanți de sea
mă ai științei și culturii romînești 
s-au alăturat protestelor împotri
va războiului criminal antisovie
tic. Ei au întocmit, în aprilie 
1944, un memoriu semnat de 69 
de profesori și asistenți univer
sitari, prin care cereau imediata 
încetare a războiului

a conduce în 
patriotice.

a fost lansat 
intitulat „Că- 

muncitoare I

Cortul grupului de partizani „Carpați“ care a acționat 
în Valea Prahovei

Evenimentele care se precipi
tau pe front și în spatele 
frontului au arătat .mai 

clar maselor largi de muncitori 
că numai Frontul Unic Muncito
resc poate constitui baza trai
nică a luptei victorioase antifas
ciste a întregului popor.

în urma luptei neobosite, per
severente duse ce P.C.R., pentru 
realizarea unității de acțiune a 
clasei muncitoare și a activiză
rii elementelor de stînga din 
P.S.D., la 1 Mai 1944 a fost în
chegat, în ciuda înițootrivirii li
derilor social-democrați de dreap
ta, Frontul Unic Muncitoresc.

Referindu-se la marea însem
nătate a făuririi F.U.M., tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej arată că 
prin aceasta 
mul de a se 
rii de peste 
muncitorimii

Partidul Comunist Romîn a 
trecut, după 4 aprilie 1944, 
la organizarea practică, în 

condiții de adîncă conspirativita
te, a formațiunilor de luptă pa
triotice înarmate. Aceste forma, 
țiuni erau alcătuite din muncito
rii cei mai conștienți și mai ho- 
tărîți, în deosebi din marile în
treprinderi industriale. Ele aveau 
în frunte luptători comuniști și 
erau îndrumate și conduse direct 
de către partid.

Au fost create formațiuni de 
luptă patriotice înarmate la 
București, Ploești, Constanța, Ti
mișoara, Turnu Severin și în alte 
localități. Numărul acestor forma
țiuni patriotice s-a mărit, ajun- 
gînd în perioada iunie—23 au
gust 1944, numai în București la 
50.

In perioada pregătirii nemij
locite a insurecției armate, for
mațiunile de luptă patriotice e- 
rau dotate cu armament și in
struite sistematic pentru mînui- 
rea acestuia. Fiecare formațiune 
se compunea din cîte 2 echipe a 
5 oameni. Activitatea acestora 
era condusă de Comandamentul 
formațiunilor de luptă patriotice, 
care și-a creat organele regiona
le în țară și puncte de sprijin in 
diverse orașe și sate. Formațiu. 
nile de luptă patriotice înarma
te constituiau nucleul viitoarelor 
acțiuni insurecționale.

Folosind experiența luptelor de 
partizani din Uniunea Sovietică 
și din alte țări împotriva cotro
pitorilor hitleriști, P.C.R. a a- 
cordat atenție acestei forme de 
luptă antihitleristă a poporului. 
In primăvara și vara anului 
1944 au fost organizate sub con
ducerea partidului grupe de par
tizani în Munții Carasului, Vran- 
cei, Bucegi, în Oltenia, Delta 
Dunării, în regiunea Maramure
șului și a Sucevei. In acțiunile 
duse de grupul de partizani din 
Munții Carasului, denumit „Mă- 
rășești“, a căzut eroic ceferistul 
comunist Ștefan Plavăț. Grupul 
de partizani „Carpați“ care a 
acționat în sectorul liniei ferate 
Ploești — Brașov — Făgăraș în 
perioada iunie-august 1944, a dat 
lovituri însemnate mașinii de răz
boi fasciste. însuflețiți de patrio
tism fierbinte, educați și călăuziți 
de partid, partizanii grupului 
„Carpați“ au reușit să distrugă 
16—18 trenuri cu cisterne de 
benzină.

Acțiunile grupelor de partizani 
se bucurau de simpatia și spri
jinul deosebit al maselor, care 
urau cu putere pe cotropitorii 
hitleriști.

„s-a pornit pe dru- 
pune capăt dezbină- 
20 de ani din sînut 
și s-a făurit colo».

n factor deosebit de impor. 
tant în crearea unor con
diții prielnice pentru des

fășurarea cu succes a acțiunii de 
pregătire a insurecției armate a

fost ofensiva rapidă a armatelor 
sovietice, care în primăvara pa
nului 1944 au eliberat regiunile 
din dreapta Niprului și, forțînd 
Prutul, au eliberat o parte din 
Moldova. In seara zilei de 2 a- 
prilie 1944 guvernul sovietic a 
dat o declarație cu privire la 
țara noastră, îr> care se arăta că 
intrarea armatei sovietice pe te
ritoriul Rominiei este cauzată de 
necesități militare pentru zdro. 
birea rezistenței trupelor fas
ciste.

în vederea organizării insurec
ției armate, partidul a desfășu
rat o activitate intensă pentru a- 
tragerea armatei de partea for
țelor patriotice populare. In 
noaptea de 13—14 iunie 1944 a 
avut loc o consfătuire organiza
tă de P.C.R., la care au partici
pat, alături de reprezentanții 
P.C.R., un număr de generali ș; 
ofițeri superiori patrioți. La a- 
ceastă consfătuire s-a constituit 
Comitetul Militar care sub con
ducerea nemijlocită a P.C.R., a 
contribuit la elaborarea unor mă
suri tehnico-militare în vederea 
insurecției.

Concomitent cu munca intensă 
de jjregătire militaro-Oigan.zato- 
rica a insurecției, P.C.R. n-a 
pierdut nici o clipă din vedere 
aspectele politice ale pregătirii 
răsturnării dictaturii miiitaro-fas- 
ciste și întoarcerii armelor îm
potriva Germaniei hitleriste. A 
fost un mare merit al partidului 
nostru faptul că, aplicînd în mod 
creator învățătura marxist-leni- 
mstă la împrejurările concrete 
din țara noastră, a știut să folo
sească cu pricepere disensiunile, 
fisurile și contradicțiile din sinul 
claselor dominante, pentru a izo
la cit ma; complet clica millta- 
ro-fascistă.

Sub presiunea evenimentelor 
de pe front și din spatele frontu
lui, partidele burghezo-moșierești, 
care au dus războiul împreună 
cu clica lui Antonescu și au res
pins orice fel de acțiune antifas
cistă, propusă de P.C.R., au ac
ceptat la 20 iunie 1944, și aceas
ta doar formal, o colaborare cu 
P.C.R. și P.S.D. în cadrul Blo
cului Național Democrat. Aceas
ta era o manevră prin care Ma- 
nlu și Brătianu căutau să sal
veze dominația de clasă a bur
gheziei și moșierimii, să-și cre
eze o bază pentru sabotarea și 
subminarea din interior a luptei 
revoluționare și patriotice con
dusă de P.C.R. Manevrînd în a- 
cest sens, partidele burghezo-mo- 
șierești mizau în același timp pe 
faptul că, în cazul prăbușirii po. 
liticii lor de menținere a regi
mului fascist vor apare în postu
ra unor „partide prigonite1' de 
fascism, pentru a înșela masele, 
a le strînge în jurul lor și a le 
împiedica să se grupeze în jurul 
partidului comunist — singura 
forță politică de care se temeau 
în manevrele lor.

O dovadă a atitudinii lor du
plicitare, perfide, o reprezintă și 
faptul că Maniu și Brătianu au 
refuzat orice colaborare în cadrul 
B.N.D. cu celelalte organizații 
democratice și patriotice dîn 
Frontul Patriotic Antihitlerist. 
Totodată Maniu și Brătianu au 
informat pe Antonescu despre 
crearea B.N.D. și componența 
lui. Fidel tacticii sale de a uti
liza orice fisură din lagărul cla 
selor exploatatoare, P.C.R. a fo
losit pentru interesele vitale a,e 
poporului muncitor și ascuțirea 
contradicțiilor și divergențelor de 
interese dintre clica fascistă și 
monarhie.

Dejucînd manevr ele și uneltiri, 
le cercurilor reacționare, P.C.R. 
a continuat cu perseverență mun
ca asiduă de o-egătire politico- 
militară a insurecției armate, 
menținînd pregătirile de ordin 
m litar intr-un cadru de adîncă 
conspirativitate, pentru a nu pu
tea fi comunicate guvernului fas. 
cist.

Intre timp legăturile dintre 
cadrele de bază din afară și cele 
din închisori și lagăre se intensi
ficaseră. Staoiul înaintat al pre
gătirilor pentru declanșarea in
surecției armate cerea însă par
ticiparea directă, nemijlocită la 
acestea a tovarășului Gh. Gheor. 
ghiu-Dej și a altor cadre condu
cătoare.

In a'ist scop, conducerea par
tidului, cu ajutorul unor activiști 
ai regiunii de partid din Oltenia 
și cu sprijinul 
unor țărani, în
vățători etc., a 
organizat evada
rea din lagărul 
de la Tg. Jiu în 
noaptea de 9—10 
august 1944, a 
tovarășului Gh.
Gheorghiu-Dej. 

Ulterior a fost 
organizată eva
darea din lagăr 
și a altor acti
viști de răspun
dere. In acest 
fel au fost crea
te toate condiții
le pentru pu
nerea în aplicare 
a planului in
surecției armate.

BORIS 
BALTEANU
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O schiță de luptă elaborată de Comitetul 
Militar, sub conducerea P.C.R.

Chemarea la luptă a P.C.R. împotriva 
dictaturii militaro-fasciste și a cotropitorilor 
hitleriști a găsit un larg ecou în rîndurile 
oamenilor muncii din țara noastră. Tot mai 
mult s-au întețit actele de sabotaj. Comuniștii 
au organizat grupe de partizani în Munții 
Carasului, Vrâncei, Bucegi, în Oltenia etc. 
ale căror acțiuni au înșuflețit la luptă masele 
de oameni ai muncii și mulți tineri.

Reproducem mai jos două apeluri către 
tinerii de la orașe și sate care chemau la 
luptă pentru sabotarea mașinii de război 
hitleriste și pentru înrolarea tinerilor patrioți 
în rîndurile partizanilor.

............................. ,
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Festivalurile tineretului
La Pitești

•— Atenție. Formații partici
pante la cel de-al LI-lea Festi
val regional al tineretului, 
drepți! Pentru raport înainte! 
Tînărul se întoarse, se îndreptă 
stpre tribună și raportă :

■— Tovarășe președinte, for
mațiile artistice și sportive par
ticipante la cel de al II-lea Fes
tival regional al tineretului din 
regiunea Pitești sînt prazente 
pentru deschidere. Raportează 
Gavrilă Ioniță secretar al Comi
tetului raional U.T.M. Pitești.

— Trăiască Partidul Munci
toresc Romîn conducătorul iubit 
al tineretului din patria noastră!

Un ura din mii de piepturi 
se ridică din mijlocul tinerilor 
«liniați pe stadion. Tn aceeași 
clipă o gardă formată din trei 
tineri vine spre tribuna ofi
cială, ia din mîna președinte
lui comitetului de organizare a 
Festivalului drapelul și se în- 
dreiaptă spre catarg. încet, în
cet drapelul R.P.R. 3e ridică 
spre cerul albastru. Acordurile 
imnului R.P.R. accentuează so
lemnitatea clipei.

Festivalul regional al tinere
tului din regiunea Pitești a 
tnceput... Acolo sus, steagul va 
flutura timp de șapte zile. Va 
fi simbolul imnurilor 
și muncii 
va înălța 
partidului

La Constanța

Drapele roșii, albe, tricolore, 
albastre. Panouri și afișe colo
rate. Verdeață, muzică și soare. 
Așa arată Piteștiul în prima zi 
a Festivalului tineretului. E 
tînăr și rîde. Rîde prin toate 
fețele oamenilor, prin toate stră
zile îmbrăcate de sărbătoare. 
La această sărbătoare tinerii 
raportează partidului ca au 
lizat în cele 115.000 ore 
muncă voluntară efectuate 
primul semestru al anului.

Pe estrade și scene, 
parcuri și săli au răsunat cînte- 
cele tinerești închinate muncii 
noi, tinereții și păcii. Coruri, 
dansuri, recitări, brigăzi artis
tice. Pe estrada din parcul „Va- 
sile Roaită“ dansul și cîntul 
n-au încetat pînă seara tîrziu. 
Și cînd cei de pe scenă și-au 
terminat programul lor au cobo- 
rît în mijlocul spectatorilor și 
cu toții au încins în mijlocul 
parcului hore și sîrbe, dansuri 
ale tinereții. Zecile de marame 
ce împodobeau capul fetelor pă
reau flori albe răspîndite prin 
mulțime. La lumina lunii și a 
lampioanelor s-a dansat pînă 
tîrziu în noapte...

MARILENA CONSTANTIN Aspect de la deschiderea celui de-ail II-lea Festival aii tineretului din regiunea Pitești.

Semnarea contractului cu privire 
la livrarea unei rafinării de petrol 
de R. P. Romînă în Republica India

In urma acordului dintre R. P. 
Romînă și Republica India, care 
prevedea ca țara noastră să ex
porte o rafinărie de petrol ce se 
va construi la Asam, au avut loc 
la București tratative' ctj privire 
la livrarea acestui important o- 
biectiv industrial, tratative * care 
s-au încheiat prin semnarea unul 
contract.

Contractul cu privire la livra
rea către India a una; rafinării 
de petrol a fost semnat din partea 
romînă de ing. ion Morega, direc
tor coordonator al întreprinderii 
de sfat pentru comerțul exterior 
„Industrial-export", iar din partea 
indiană de ing. J. M. Shrinagesh, 
director general al societății de

veseliei
pe care tineretul le 

în aceste zilei patriei, 
iubit

In R A. M. La Suceava

In primele ore ale dimineții de 
duminică străzile au cunoscut o 
animație deosebită. O mulțime de 
tineri mergînd pe jos, în coloane, 
sau în autocamioane cu drapele și 
lozinci se îndreptau spre stadio
nul „1 Mai" unde avea loc des
chiderea festivă a festivalului re
gional al tineretului.

Ora 10. Trompeții dau semna
lul. Tov, Teodor Coman, prim- 
secretar al Comitetului regional 
U.T.M. Constanța, declară deschis 
cel de al II-lea festival regional 
al tineretului. Răsună acordurile 
calde, grave ale imnului de stat 
al R.P.R. Privirile zecilor de mii 
de ochi tineri sînt îndreptate spre 
catargul unde se înalță drapelul 
tricolor al patriei.

Tov. Ion Iuga, secretar al co
mitetului regional de partid, îi 
felicită pe participanți.

A început apoi demonstrația. 
Pe pista roșie, prin fața tribunelor 
defilează rînd pe rînd tineri mun
citori, elevi, din orașul Constanța 
colectiviști și mecanizatori de pe 
ogoarele regiunii, metalurgiști și 
cimentiști din Medgidia, pescari 
din Tulcea.

Era aci pe stadion o revărsare 
a tinereții zilelor pe care le 
trăim. Tinerii aceștia au venit să 
raporteze partidului succesele cu 
care întîmpină cea de a 15 ani
versare a eliberării patriei. Au ve
nit din uzine și fabrici, de pe 
șantiere și ogoare să raporteze că 
au economisit 25 tone de metal, 
că au colectat și predat 923 tone 
fier vechi, ,că au efectuat din 
combustibilul economisit 4000 de 
ha arătură normală.

Au venit să raporteze în numele 
celor 34.000 tineri încadrați în 
1065 brigăzi utemiste de muncă 
patriotică că pe șantierele tinere
tului de la „Biruința“, Rasova, 
Gochirleni, Valea Neagră și Zo
rile au efectuat peste 1.200.000 ore 
muncă voluntară, că au efec
tuat lucrări pentru irigații pe 
o suprafață de peste 2000 ha., 
că au curățat 21.000 ha izlaz, că 
au adus prin aceste acțiuni, pa
triei socialiste acum, cu ocazia 
marii sărbători, în dar, o econo
mie ce se cifrează la 12.500.000 lei. 
Insignele de brigadier cu care de
filau tinerii de la D.R.N.M., de la 
S.M.T. Sibioara, G.A.G. Bărăga
nul și alții străluceau în soarele 
Iul august.

Ei, tinerii din coloane au venit 
să exprime recunoștința pentru 
grija părintească ce o poartă 
partidul tinerei generații, să 
exprime angajamentul lor luat 
în urma dezbaterii recentelor ho- 
tărîri ale plenarei partidului din 
13—14 iulie a.c. de a realiza pînă 
la sfîrșitul anului o economie 
peste plan de 2.000.000 lei.

★
Pe stadioanele orașului, 

parcuri, pe estrade au continuat 
pînă seara tîrziu întreceri spor
tive, întreceri artistice. S-a dan
sat, s-a cîntat.

Sîmbătă seara, pe stadionul 23 
August din Tg. Mureș, a avut loc 
deschiderea celui de-al II-lea festi
val regional al tineretului din 
Regiunea Autonomă Maghiară. La 
deschidere au luat ouvîntul — în 
limba romînă tov. Marian Ioan, 
iar în limba maghiară tov. Daroczi 
Ferenc, secretari ai comitetului 
regional U.T.M., care au vorbit 
despre marea sărbătoare națională 
— ziua de 23 August, despre suc
cesele obținute de poporul nostru 
sub conducerea partidului în con
struirea socialismului, despre ma
rele avînt al muncii entuziaste a 
tineretului închinată celei de a 
XV-a aniversări a eliberării pa
triei noastre.

Cu ocazia deschiderii festivalu
lui, pe stadionul „23 August“ din 
Tg. Mureș a avut loc un concurs 
„Drumeții veseli“ pe tema „Rea
lizările oamenilor muncii din pa
tria noastră în cei 15 ani de la 
eliberare“, organizat de Comitetul 
orășenesc U.T.M. Tg. Mureș și de 
Studioul regional de radio, la 
care au participat reprezentanții 
muncitorilor de la uzinele „Encsel 
Mauriciu“ și „Ludovic Minski“ din 
Tg. Mureș. La concursul „Drume
ții veseli“ și la serata de dans ce 
i-a urmat au participat peste 1.500 
de tineri din oraș.

Astfel de festivități au avut loc 
și în alte centre de raioane. Ele 
inaugurează seria manifestărilor 
tineretului în cinstea marii noa
stre sărbători. Tineretul din 
R.A.M. a întîmpinat cu noi suc
cese in muncă ziua de 23 August, 
în fabrici și uzine, pe șantierele 
de construcții peste 13.000 de ti
neri sînt în întrecere socialistă, 
luptind pentru creșterea produc
ției, pentru ridicarea productivită
ții muncii și reducerea prețului 
de cost, pentru cît mai mari eco-

A doua zi a festivalului. Se în
cheie săptămîna stringerli fierului 
vechi. Dimineața, tinerii munci
tori și țărani muncitori, pionierii 
și elevii au pornit cu căruțe și 
camioane să siringă fierul vechi 
pentru oțelul nou necesar dezvol
tării industriei noastre socialiste. 
Acest fier vechi încărcat într-o 
garnitură de 40 vagoane a pornit 
marți dimineață din gara Vatra 
Domei cu destinația Hunedoara. 
Seara, cluburile și căminele cultu
rale au cunoscut o animație deosebi
tă. Comisii speciale examinează pe 
concurenții selecționați pentru faza 
pe comună și oraș a concursului 
„Cine știe, cîștigă“, cu tema „Rea
lizări obținute de oamenii muncii, 
sub conducerea partidului, în anii 
regimului democrat-popular pe tă- 
rîm politic, economic și cultural'4, 
concurs care s-a bucurat de o 
popularitate deosebită, de aprecie
rea tuturor concurenților și spec
tatorilor pentru caracterul său edu
cativ și instructiv. S-au organizat 
de asemenea seri culturale închi
nate frăției dintre poporul nostru 
și popoarele Uniunii Sovietice, 
frăției de arme dintre ostașii ro- 
mîni și eroicii ostași ai armatei 
roșii eliberatoare.

Pentru ca tineretul, toți oamenii

no mii în toate sectoarele de pro
ducție.

Tinerii muncitori din regiune 
au economisit peste 52 tone de 
metal. Numai tinerii de la uzina 
„Ludovic Minski“ din Tg. Mureș 
au economisit peste 15 tone de 
metal. Inițiativa tinerilor de la 
fabrica „Encsel Mauriciu“ din Tg. 
Mureș se aplică în 75 de întreprin
deri din regiune, numărul tineri
lor inovatori ăjungînd la 653. Din 
cele 543 propuneri, 330 au și fost 
aplicate in producție. Tinerii ino
vatori din întreaga regiune ăduc 
statului o economie anuală de 
peste 2300.000 lei.

Un mare avînt a luat în cinstea 
marii sărbători munca patrioti
că. Pînă în prezent s-au creat în 
regiune 922 brigăzi utemiste. de 
muncă patriotică care. cuprind 
31.972 tineri ; ei au lucrat circa 
3 milioane de ore. pe diferite șan
tiere de muncă obștească, realizînd 
peste 5 milioane lei economii. For
mațiile artistice de amatori, din 
fabrici, de la sate și «lin școli au 
învățat eîntece, dansuri, piese de 
teatru noi care au fost prezentate 
la festivalurile raionale ale tine
retului.

tn săptămîna aceasta vor avea _____ __ _________ __ _______
loc numeroase acțiuni și manifes-^ muncii din regiune, să cunoască 

mai bine trecutul de luptă al par
tidului, al comuniștilor și uteciști- 
lor din anii grei de cruntă teroa
re din timpul regimului burghezo- 
moșieresc, în a treia zi a festiva
lului activiști de partid, vechi co
muniști, vor vorbi tineretului în 
adunări generale deschise despre 
lupta dusă de partid pentru pre-

tații de masă : acțiuni de muncă 
patriotică, de colectare a fierului 
vechi, de difuzare a cărților și 
presei, de învățare a cintecelo/ 
revoluționare, popularizarea știin
ței și culturii etc.

La 23 August, închiderea festi
valului regional al tineretului ce 
va avea loc la Tg. Mureș se va 
contopi cu grandioasa demonstra
ție a oamenilor muncii, închinată 
celei mai mari sărbători a po
porului nostru.

gătirea și înfăptuirea insurecției 
armate de la 23 August. Tinerii 
vor recita poezii închinate partidu
lui și vor învăța noi eîntece pa
triotice. Ziua de miercuri va fi 
închinată activităților patriotice 
în care sînt cuprinși peste 36.000 
tineri ; ei vor întregi bilanțul 
orelor de muncă voluntară și vor 
înmulți cci peste 3.500.000 lei 
economisiți prin acțiuni patriotice 
la construcții de drumuri, școli, 
cămine culturale, parcuri etc. rea
lizate de la începutul anului și 
pînă acum.

Și festivalul continuă : focuri 
de tabere, expuneri despre reali
zările din patria noastră liberă, 
despre ce a dat regimul de demo 
orație populară tineretului, îngri
jirea monumentelor și morminte
lor ostașilor romîni și sovietici, 
acțiuni de înfrumusețare a orașe
lor și satelor regiunii. Sîm
bătă utemișlii și pionierii frun
tași vor depune flori și vor face 
de gardă la monumentele și cimi
tirele eroilor căzuți în lupta îm
potriva fascismului. în tot acest 
răstimp, în toate sectoarele de 
producție ale regiunii, tinerii ală
turi de vîrstnici, vor fi antrenați 
într o însuflețită întrecere în ca
drul săptămînii economiilor, dor
nici de, a contribui într-o măsură 
și mai mare la realizarea miliar
dului. închiderea festivalului va 
avea loc în seara zilei de 23 Au
gust, în parcul crinilor din Su
ceava, unde va fi organizat și Car
navalul tineretului.

N. SIMIONESCU

stat „Indian Rafineries Limited“ 
din New Delhi.

Contractul stabilește condițiile 
detailate de» livrare a« rafinăriei», 
cu o capacitate anuală de prelu
crare de ■?5O.OO0 tone țiței, căre 
va fi exportată de R- P. Romînă 
în Republica India. Contractul 
prevede, livrarea de către R. P. 
Romînă a pforectultii rafinăriei, 
echipamentului și,utilajului, pre
cum și acordarea de asistență 
tehnică; la construirea, montarea 
și punerea în funcțiune a acestui 
obiectiv industrial, precum și in
struirea în țara noastră a Cadre* 
lor de» bază indiene care vor de
servi instalațiile.

(Agerpres)

Aveți o țara m.nuna^ă" «* a declarat 
Ing. ]. M. Shrînagesh

felul cum noile construcții se in
tegrează în ansamblul orașului.

Dl, J. M. Shrinagesh a subliniat 
că mai mult de 50 de specialiști 
indieni se >uflă în momentul de 
față la Ploești pentru a-și însuși 
cunoștințe tehnice în industria pe
troliferă. Noi învățăm din tehnica 
dv. — a spus d-sa — și din acest 
punct de vedere sînt convins că 
am avansat foarte mult.

Vorbind despre perspectiva re
lațiilor economice rpmîno-in>tlienet 
dl. J.M. Shrinagesh a subliniat în 
încheiere că ele vor fi d>in ce în 
ce mai strînse. Avem de altfel și 
un acord comercial de lungă du
rată și multe contracte, ceea ce 
ne ajută în dezvoltarea relațiilor. 
In ceea ce privește lucrările le
gate de livrarea rafinăriei de pe
trol, ele se desfășoară foarte 
bine.

Ing. J. M. Shrinagesh, directo
rul general al societății de stat 
„Indian Ilefinerics Limited" din 
New Delhi, care a semnat contrac
tul cu privire la livrarea de. că
tre R. P. Romînă a unei rafinării 
de petrol, a declarat următoarele 
unui redactor al agenției Romine 
de presă „Agerpres" :

Am fost foarte înaintat de ceea 
ce am văzut : aveți o țară minu
nată. Vizita mea cea mai impor
tantă a fost în industria petroli
feră și petrochimică. Am văzul 
multe rafinării și uzine. Am mai 
vizitat Predealul, litoralul Mării 
Negre și alte locuri unde m-am 
simțit foarte bine. Sint incinta! și 
plăcut surprins de progresul din 
țara dv, și de ritmul rapid de lu
cru, în special în industria petro
liferă și petrochimică, 
în construcții, 
presie

precum și
Mi-au lăsat o im- 

vie ritmul construcțiilor și

Aslàzi pe Stadionul Tineretului:

Ș. ION

INFOR
ȘT. NEKANIȚKI

In fotografia noastră, un aspect din timpul mitingului de deschi
dere a Festivalului tineretului din orașul Galați.

Marți a părăsit Capitala, ple- 
cînd în Uniunea Sovietică, un nou 
„tren al prieteniei“ cu care călă
toresc peste 330 țărani colecti
viști din diferite regiuni ale țării. 
Colectiviștii rornîni yor vizita ex
poziția „Realizările economiei na
ționale ale U.R.S.S.“, colhozuri și 
sovhozuri, precum și orașele Kiev 
și Moscova. Călătoria a fost or
ganizată de Consiliul General 
A.R.L.U.S. în colaborare cu Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
și O.N.T.-Carpați.

★
După cîteva zile petrecute pe li

toralul Mării Negre, dl. Hossia 
Heikki, ministrul Instrucțiunii Pu
blice din Finlanda, care ne vizl-

MÂȚII
tează țara, s-a înapoiat marți în 
Capitală. In cursul dimineții, oas
petele a făcut o vizită la Univer
sitatea „C. I. Parhon“, unde a 
fost primit de prorectorul Univer
sității, praf. Vasile Dinu și de 
membri ai corpului profesoral u- 
niversitar.

După-amiază, Ministerul Tnvă- 
țămîntului și Culturii a oferit 
cinstea oaspetelui un cocktall 
Casa oamenilor de știință.

★
Marți au sosit în Capitală 

invitația Institutului romîn p 
tru relațiile culturale cu străină
tatea cunoscutul pictor american 
Rockwell Kent cu soția.

ANUNȚ
Centrul Școlar Veterinar din 

București, str. Justiției nr. 55, 
raionul Nicolae Bălcescu, pri
mește înscrieri pentru examenul 
de admitere în școala tehnică 
și tehnică de maiștri veterinari.

In școala tehnică se primesc 
absolvenți ai școlilor medii de 
cultură generală în vârstă pînă 
la 25 de ani .

înscrierile se fac între 10—24 
septembrie 1959, iar examenul 
se ține la 25 septembrie 1959.

In școala tehnică de maiștri

ih 
la

la 
pen-

se primesc absolvenți ai școli
lor profesionale veterinare, cu 
practică în meserie de cel pu
țin 3 ani.

Se mai primesc și cu 1 an de 
practică dacă au absolvit un 
an de școală medie tehnică ve
terinară.

înscrierile se fac între 15—29 
august 1959, iar examenul se 
ține la 30 august 1959.

Informații la telefon 15.65.96 
între 9—12.

Start, în întrecerile finale 
ale Spartachiadei de vară

Incepînd de astăzi Stadionul Ti
neretului va cunoaște din nou 
efervescența tradiționalelor între
ceri sportive de niasă. Aici, se vor 
desfășura între 19—24 aiîgust, fina
lele Spartachiadei de vară a tine
retului.

Cu fiecare ediție palmaresul 
Spartachiadei se îmbogățește cu 
cifre noi care exprimă uriașa dez
voltare a sportului de niasă în 
ț.ara noastră prin participarea su
telor de mii de tineri din toate col
țurile țării la această grandioasă 
întrecere sportivă. Antrenați în 
aceste întreceri de organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive, par
ticipanții la Spartachiadă și-au dis
putat cu ardoare dreptul de a par
ticipa la finala pe țară, prilej cu 
care reprezentanții sportivi ai tu
turor regiunilor țării se vor alinia 
la start pentru a-și verifica în ul
timul act al acestei ediții buna lor 
pregătire. Cunoscută ca cea mai 
amplă manifestare sportivă de 
masă, Spartachiada tineretului a 
scos din anonimat zaci și sute de 
tinere talente care bucurindu-se de 
condițiile optime create de statul 
nostru democrat-poipular au urcat 
tot mai sus pe treapta măiestriei 
sportive, ăjungînd în loturile re
prezentative, demni apărători ai 
culorilor noastre sportive în întîl- 
nirile internaționale.

Nesecat izvor de afirmare a ta
lentelor, Spartachiada de vară din 
acest an, închinată măreței sărbă
tori a eliberării patriei noastre, va 
demonstra creșterea necontenită a

Luni la București: Rapid^Lokomofiv Sofia
Echipa bucureșteana Rapid va 

susține luni 24 august în Capitală 
un nou joc contînd pentru preli
minariile campionatului interna 
țional de fotbal al feroviarilor or
ganizat de Uniunea sporti
vă internațională a feroviarilor. 
Fotbaliștii romîni care în primul 
meci au învins cu 1—0 selecțio
nata feroviarilor turci, vor îhtvlni 
de data aceasta redutabila echipă 
bulgară Lokomotiv Sofia,

în vederea acestui meci progra
mat cu începere de la ora 17 pe 
stadionul „23 August", fotbaliștii 
bucureșteni se pregătesc cu inten
sitate, dornici de 
succes care să le

popularității sportului în rîndul 
maselor de tineri muncitori și ță
rani muncitori. Fie că solii fina
lei vor reprezenta metaLurgiștii 
reșițeni, harnicii colectiviști, sau 
intelectuali de tip nou, fără îndo
ială că pe Stadionul Tineretului, 
unde vor avea loc întrecerile fi
nale, ei nu-și vor precupeți nici un 
efort pentru a dovedi același en
tuziasm tineresc care ii însuflețește 
la locurile lor de muncă.

Urăm mult succes tinerilor par
ticipând ia finalele celei de-a IV-a 
ediții a Spartachiadei de vară în 
ridicarea pe o treaptă tot mai 
înaltă a măiestriei sportive, pentru 
creșterea imei generații viguroase, 
capabile să contribuie cu eforturi 
mereu sporite ]a opera de construc
ție a socialismului în patria 
noastră.

Programul primei zile a întrece
rilor finale ale celei de-a IV-a 
Spartachiade de vară a tineretu
lui :

Miercuri 19 august: festivitatea 
de deschidere; ora 17,30 NATA- 
ȚIE; ora 19: 100 m. liber bă
ieți și fete, categoriile I și a Il-a; 
TIR : ora. 8,30 : seriile I, a Il-a și 
a IlI-a la 3X10 focuri băieți; 
TRINTĂ: ora 9, turul I, pentru 
categoriile 55, 61, 84 și peste 84 kg. 
ora 17,30; turul I pentru catego
riile 68 și 76 kg.; HANDBAL : de 
la ora 8 Ia ora 12 jocuri de băieți 
și fete în cadrul seriilor; OINĂ: 
între orele 9—11,30 întâlnirile din 
cadrul primei etape a turneului ; 
VOLEI: de la 9 ia 11 partide de 
băieți și fete în cadrul seriilor.

rea pentru finala de la Paris. Echi
pa Rapid va susține joi un meci 
de verificare după care antrenorii 
echipei vor alcătui „ll“-le pen
tru jocul de luni.

(Agerpres)

a obține un nou 
permită califica-

Organizațiile U. T. M. popularizează în rîndul tineretului
noile creații artistice închinate lui 23 August

Munca de popularizare a cărții 
— a lucrărilor în versuri și proza 
ale scriitorilor noștri ce evocă 
lupta comuniștilor, a forțelor pa
triotice conduse de partid pentru 
înfăptuirea insurecției armate de 
la 23 August 1944 și victoriile do- 
bîndite apoi de poporul muncitor, 
sub conducerea partidului, în con
struirea vieții noastre noi — ocu
pă în aceste zile un loc din cele 
mai importante în activitatea or
ganizațiilor U.T.M

Ca și în alte uzine și fabrici, la 
F.R.B., s-a organizat între 1—10 
august „Decada cărții“ închi
nată lui 23 August. In toate 
secțiile fabricii au fost organiza
te standuri cu cărți noi, iar echi
pele utemiste de difuzare a cărții 
au desfășurat o vie activitate, 
stînd de vorbă cu muncitoarele și 
prezentîndu-le noile creații ale 
scriitorilor noștri. Cu prilejul ,.De
cadei cărții“ a luat ființă în fa
brică cercul de citit „23 August“. 
La primele reuniuni ale cercului 
filatoarele utemiste Natalia Bra- 
tu și Ana Dănălache au citit ca-

pitole mai importante din roma- sătoare, ale laminoriștilor, ale fi
nul „Setea“ al lui Titus Popo- latoarelor, cazangiilor, electricieni- 
vici.

In vederea aprofundării operelor 
literare inspirate de 23 August 1944, 
în cadrul decadei a fost organizată 
pe această temă, o ghicitoare lite
rară. Cu acest prilej participant» 
la ghicitoare au făcut cunoștință 
cu opere ale poeților Victor Tulbu
re, Maria Banuș, Radu Boureanu, 
Mihai Beniuc, Cicerone Theodores- 
cu, cu Mitrea Cocor al maestrului 
Sadoveanu și Mitru Moț din roma
nul „Setea“, al lui Titus Popovici.

La.Urnele „23 August“, la „Re
publica“, „Tudor Vladimirescu“, la 
întreprinderea „7 Noiembrie“ au 
fost organizate zile ale populari
zării *' » i-:
nate 
într-o _ _
„Republica“ echipele utemiste de 
popularizare și difuzare a căr
ții au difuzat cărți nou apărute, 
în valoare de aproape 2000 de lei, 
iar la întreprinderea „7 Noiem
brie“ de peste 3000 de lei. Biblio
tecile personale ale tinerelor țe-

și difuzării cărții înclii- 
lui 23 August. Numai 
singură zi, la Uzinele

lor și mecanicilor s-au îmbogățit 
'cu' titluri noi: Șoseaua Nordului;
Cu un ceas mai devreme; Nico
lae Moromete; Rădăcinile sînt a- 
mare ; Zborul șoimului ; CarpațiJ 
sînt '.munți tineri; etc.

Pentru a face cunoștință tineri
lor cu eroii noilor creații lite
rare, organizațiile U.T.M. de la 
Uzinele „7 Noiembrie“, „Tudor 
Vladimirescu“, ,,23 August", casele 
de cultură ale tineretului din raioa
nele Tudor Vladimirescu șt Nico
lae Bălcescu pregătesc acum con
cursuri gen „Drumeții veseli" a- 
vînd ca temă „23 August în noi
le creații literare ale poeților și 
scriitorilor noștri“.

Tinerii muncitori fac cunoștință 
în aceste zile nu numai cu eroii 
noilor romane și poeme dar și ou 
creatorii lor, ou scriitorii și poeții. 
In seara zilei de 11 august tinerii 
de la Uzinele „Tudor Vladimires
cu“, de la „Sțeaua Roșie“, Combi
natul de cauciuc Jilava și I.A.RA 
8 s-au întâlnit în sala de festivi.

tați a Gasei de cultură din raionul 
N. Bălcescu cu dramaturgul Au
rel Bararrga. Tot aici, cu cîteva 
zile în urmă, poeții Ștefan Iureș 
și Violeta Zamfiresou au citit din 
noile lor creații.

Acțiunea de învățare a eîntece- 
lor de masă a luat de asemenea o 
mare amploare în aceste zile. In ca
drul organizațiilor de bază U.T.M., 
a brigăzilor de muncă patriotică, pe 
secții, tinerii învață eîntece -—■ crea
ții noi și din cele mai vechi ale 
compozitorilor noștri ce vorbesc 
despre lupta comuniștilor, a po
porului pentru zdrobirea vechii o- 
rînduiri și pentru construirea vie
ții noi, socialiste. La Uzinele „Re
publica“ joia, a fost declarată ziua 
învățăturii cîntecului. La întreprin
derea „7 Noiembrie“ ziua de vineri 
e ziua cîntecului. La marea de
monstrație de la 23 August, tinerii 
metalurgiști de la „Republica“ și 
„23 August“, textilistele de la „7 
Noiembrie“ și F.R.B. vor cînta în 
ooloană ctntece dragi tineretului 
M| Steagul partidului, Qntee de

înfrățire, Sub mîndre flamuri tine
rești, Măreț pămînt al patriei iu
bite etc.

Noile creații ale dramaturgilor 
noștri oferă și ele posibilitatea cu
noașterii de către tineri a zilelor 
eroice de luptă ale comuniștilor, 
ale poporului pentru înfăptuirea lui 
23 .August 1944. Cercul de teatru 
al Casei de cultură a tineretului 
din raionul N. Bălcescu a pus in 
scenă și a dat primul spectacol 
cu piesa „Tn august cerul e se
nin“.

Planurile de muncă ale organi
zațiilor U.T.M., ale caselor de cul
tură ale tineretului, prevăd pentru 
zilele următoare numeroase și in
teresante acțiuni menite să conti
nue popularizarea în masa largă a 
tineretului a creațiilor noi ale scrii
torilor și compozitorilor noștri. La 
Casa de cultură a tineretului din 
raionul Tudor Vladimirescu va 
avea loc un simpozion cu tema 
„Compozitorii noștri oîntă 23 Au
gust“ eu car* prilej câțiva din-

fre 
noile 
terar 
pentru zilele următoare pe cîțiva 
dintre 
organiza în comun o prezentare a 
noilor lor creații de versuri. Gu 
acest prilej își vor prezenta crea
țiile lor închinate celei de-a XV-a 
aniversări a eliberării patriei și ti
nerele muncitoare, membre ale ce
naclului. Letiția Papu va vorbi 
tinerelor textil iste de la „7 Noiem
brie“ despre poezia de după 23 
August și va prezenta propriile 
sale creații.

Popularizând noile creații ale 
compozitorilor și scriitorilor noș
tri, organizațiile U.T.M. desfășoa
ră de fapt o rodnică activitate 
pentru popularizarea largă; pen
tru cunoașterea de către fiecare 
tînăr a luptei eroice a partidului, a 
clasei noastre muncitoare dusă 
pentru eliberarea țării și a lupte: 
poporului, sub conducerea parti
dului. pentru construirea vieții noi 
socialiste.

compozitori 
lor creații, 
de la F.R.B.

vor prezenta 
Cenaclul li- 

a invitat

poeții noștri pentru a

I. ȘERBU

Decada 
culturii

Tn programul Decadei Culta« 
ril se înscriu zilnic noi spectacol^ 
și concerte, conferințe, seri lite
rare, întîlniri între scriitori și ci« 
ti toți.

In sala Teatrului C.C.S., car» 
găzduiește în aceste zile marea 
sărbătoare a portului, cîntecului 
și dansului popular, continuă să 
se desfășoare faza finală a celui 
de-al V-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori.

Tot în cadrul Decadei culturii, 
la Muzeul satului din Capitală în 
prezența unui numeros public au 
Toc frumoase manifestări folclori
ce. In dreptul gospodăriilor ță
rănești aflate în muzeu, formații 
artistice .de amatori din comuna 
sau regiunea de unde este gospo
dăria, dau spectacole de eîntece și 
dansuri.

De mult succes s-au bucurat se
rile literare „23 August oglindit în 
literatură“ care au avut loc la 
Clubul C.F.R. „Grivița Roșie“ și 
la Biblioteca din cartierul Militari.

La Casa Universitarilor din 
Cluj a fost prezentat un spectacol 
de gală, dat de cele mai bune 
formații artistice de amatori din 
regiune. Teatrul Național din 
Cluj a oferit țăranilor întovără

șiți din satele și comunele din 
apropierea orașului Cluj un spec
tacol festiv cu piesa ,,Ultimul 
tren“ de E. Mlrea și Gyorgy 
Kovacs.

Un mare număr de manifestări 
artistice consacrate Decadei cul
turii au, de asemenea, loc în a- 
ceste zile în întreaga țară.

Cercetări 
filozofice nr. 4 — 1959

A apărut nttrnărut 4/1959 al 
revistei „Cercetări filozofice“, 
număr festiv închiriat celei de-a 
XV-a aniversări a eliberării 
patriei noastre. Sumarul bogat 
al revistei cuprinde studii con
sacrate analizei unor aspecte 
principale ale transformărilor 
revoluționare pe plan politic, 
economic și cultural, înfăp
tuite în anii puterii populare.

Revista se deschide cu arti
colul semnât de acad. Mihail 
Rale a — „15 ani de mari rea
lizări ale poporului nostru“. In 
continuare; se publică studiile 
„Partidul Muncitoresc Romîn, 
forța conducătoare a revoluției 
și construcției socialiste în țara 
noastră" de C. Vlad și S. Puni, 
„Revoluția populară din țara 
noastră — confirmare deplină a 
teoriei marxist-leniniste a re
voluției“ de Radu Florian, 
„Funcțiile statului nostru demo
crat-popular în perioada de 
trecere de la capitalism la so
cialism“ de I. Ceterchi, „Poli
tica leninistă a partidului cla
sei muncitoare din Romînia în 
problemele construcției cultu
rale“ de Marcel Breazu, „Cu 
privire la schimbarea structurii 
de clasă în țara noastră în anii 
puterii populare“ de Gh. Che- 
peș, „Orientarea materialist- 
dialectică a științelor medicale 
și biologice în R.P.R.“ de C. 
Gh. Dimitriu și comunicarea 
„Din istoricul luptei presei mun
citorești din Romînia împotriva 
ideologiei *■---- *---- “ J '
Pantazi.

Revista 
articolul 
românești 
cat la rubrica „Mișcarea filo
zofică peste hotare“.

La rubrica „Critică și biblio
grafie“, revista publică mai 
multe recenzii asupra unor lu
crări filozofice românești, apă
rute în ultima vreme. Se publi
că de asemenea un articol asu
pra recentei consfătuiri filozo
fice romîno-sovietice.

Revista mai cuprinde rubri
cile „Viața științifică“ și „Note 
de lectură“.

burgheze" de Radu

conține de asemenea 
„Prezențe filozofice 
peste hotare“, publi-

S-au copt pepenii.
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Manifestări peste hotare 
în întîmpinarea marii sărbători 

a poporului romîn

Mina frățească 
a poporului sovietic

Conferințe de 
ale R.

presă la ambasade 
P. Romîne

PRAGA 18. — Corespondentul 
Agerpres transmite: La Ambasada 
Iț.P. Romîne din Fraga a avut loc 
marți dimineața o conferință de 
presă consacrată aniversării a 15 
ani de la eliberarea Romîniei.

Au fost prezenți la conferință 
numeroși redactori ai presei cen
trale, reprezentanți ai radioului și 
televiziunii din Praga, ai Ministe
rului de Externe al R. Ceho
slovace.

Cu acest prilej tov. I. Bîrzu, 
consilier al Ambasadei R.P. Ro
mîne, a făcut o expunere despre 
însemnătatea zilei de 23 August 
și realizările poporului muncitor 
lomîn obținute în anii regimului 
de democrație populară.

Reprezentantul Ambasadei R P. 
Romîne a răspuns apoi la între
bările puse de ziariștii cehoslovaci 
referitoare la dezvoltarea indus
triei și agriculturii romînești, la 
avîntul cultural înregistrat în țara 
noastră în perioada care a trecut 
de la eliberare.

★
TIRANA 18 (Agerpres). — 

A.T.A. transmite: Cu prilejul ce
lei de-a 15-a aniversări a elibe
rării Romîniei, Gh. Veîcescu, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne la Tira-

Săptămîna prieteniei
PRAGA 18. — Corespondentul 

Agerpres transmite:
Oamenii muncii cehoslovaci 

cinstesc prin numeroase manifes
tări marea sărbătoare a poporu
lui romîn, a 15-a aniversare a 
eliberării Romîniei.

In întreprinderile și instituții
le din orașul Dubnica au avut 
loc adunări și conferințe în care 
au fost evocate faptele vitejești

na, a organizat o conferință de 
presă la care au luat parte repre
zentanți ai organelor centrale de 
presă, ai radioului și ai Departa
mentului presei din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Gh. Veîcescu a vorbit despre 
însemnătatea insurecției armate 
de la 23 August 1944 și despre 
marile succese obținute în acești 
15 ani de poporul romîn sub con
ducerea Partidului 
Romîn și cu ajutorul 
U.R.S.S. și al țărilor 
ție populară.

Adunarea festivă 
de la Uzinele

„U. R. S. U. 5.“ 
din Varșovia

18 (Ager- 
transmite : O 
care se ocupă 
vînzarea flo-

Muncitoresc 
însemnat al 
de democra-

★
18 august a avut loc 
în saloanele Amba- 
Romîne, o conferință 
prilejul celei de-a 

a eliberării Ro- 
Au 

reprezentanți 
capitala 

ai

în ziua de 
la Varșovia, 
sadei R. P. 
de presă cu 
XV-a aniversări 
mîniei de sub jugul fascist, 
participat numeroși 
ai ziarelor centrale din 
Poloniei, ai agenției PAP și 
agejițiilor de presă poloneze din 
provincie AP1 și AR.

A luat cuvîntul Dumitru Pra- 
porgescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Varșovia, care a făcut o 
expunere asupra dezvoltării R. P. 
Romîne pe drumul construirii so
cialismului. El d răspuns apoi la 
întrebările puse de ziariști.

rom îno-cehosio vace

Infense pregătiri 
în R. D. Germană

BERLIN 18. — Corespondentul 
Agerpres transmite: Marea sărbă
toare a poporului romîn, a XV-a 
aniversare a eliberării patriei noa
stre, este întîmpinată și în R. D. 
Germană ca o mare sărbătoare.

In cinstea zilei de 23 August au 
avut loc și sînt programate o se
rie de manifestări care populari
zează lupta poporului romîn pe 
drumul construirii socialismului. 
In ultimele zile au avut loc con
ferințe pe această temă în nume
roase orașe din R. D. Germană, 
printre care Berlin, Frankfurt pe 
Oder, Halle, Sonneberg, etc.

La Berlin și în centre raionale 
s-au amenajat fotomontaje festive 
și expoziții de fotografii, care 
ilustrează succesele dobîndite de 
R. P. Romînă în cei 15 ani de la 
eliberare.

In ziua de 22 august va avea 
]oc la Berlin o gaiă a filmului ro- 
minesc, în cadrul căreia va fi 
prezentat filmul „Bijuterii de fa
milie“. In aceeași zi la Magde- 
burg se deschide expoziția de pa
nouri fotografice „Realizări din 
R. P. Romînă“. La Dresda, la 
fabrica de avioane, va avea loc 
festivitatea acordării numelui erou
lui clasei muncitoare romîne, Va- 
sile Roaită, unei brigăzi de tineret.

ale eroilor romîni care au căzut 
pentru eliberarea acestei locali
tăți. Dn inițiativa Comitetului 
slav și a Consiliului național 
(Sfatul popular) local, începînd 
din 17 august se desfășoară la 
Dubnica „săptămîna prieteniei 
romîno-cehoslovace“ care se va 
încheia cu un mare miting ce va 
avea toc la sfîrșitul săptămînii.

Expoziția „Romînia pe
SOFIA 18 (Agerpres). — In 

salonul Comitetului de prietenie 
și relații culturale cu străinătatea 
d.n Sofia s-a deschis într-un cadru 
festiv foto-expoziția „Romînia pe 
drumul social.smului“. Ciudomir 
Petrov, vicepreședintele Comite
tului, deschizînd expoziția a dat

VARȘOVIA 18. — Corespon
dentul Agerpres transmite :

In cadrul manifestărilor care se 
desfășoară în cinstea celei de-a 
15-a aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist, la Uzi
nele de tractoare „URSUS“ din 
Varșovia a avut loc la 18 august 
o adunare festivă.

Adunarea festivă a fost deschi
să de primul secretar al comitetu
lui de partid al uzinei. Franciszek 
Salinski, care în numele muncito
rilor a adus un cald sälut oaspeți
lor romîni prezenți la adunare. 
Josef Pyclik, din partea Comitetu
lui sindical a făcut o scurtă tre. 
cere în revistă a marilor realizări 
obținute de R. P. Romînă.

Despre deosebitele succese obți
nute de poporul romîn în cei 15 
ani de la eliberare, a vorbit Ni
colae Z. lonescu, cons.lier la am
basada R. P. Romîne din Varșo
via.

Președintele Comitetului sindical, 
Jerzy Krawsz, a dat apoi citire 
unei scrisori adresate colectivului 
Uzinelor „Ernst Thälmann“ din 
Orașul Stalin, care se încheie cu 
urări de mari succese în opera de 
construire a socialismului. Textul 
tipărit special cu litere de aur, a 
fost înmînat tovarășului Dumitru 
Praporgescu, ambasadorul R. P. 
Romîne, cu rugămintea de a fi 
transmis muncitorilor de la Uzina 
de tractoare „Ernst Thälmann“.

Festivitatea, care a decurs în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
s-a încheiat cu prezentarea filmu
lui „D-ale carnavalului".

drumul socialismului**
cuvîntul secretarului Consiliului 
Național al Frontului Patriei, Ni- 
cola Djancov, care a vorbit despre 
succesele și realizările obținute de 
poporul romîn în cei 15 ani de la 
eliberarea Romîniej de sub jugul 
fascist.

Eșecul propunerilor 
la Conferința de la

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
La 18 august s-a încheiat la San
tiago (Chile) conferința miniștri
lor Afacerilor Externe ai statelor 
americane.

După cum se știe. Statele Unite 
și-au făcut socoteala că cu ajuto
rul acestei conferințe vor putea, 
după exemplul evenimentelor din 
Guatemala din anul 1954, să pre
gătească terenul pentru un ames
tec fățiș în treburile interne ale 
Cubei și să împiedice prin aceasta 
succesul revoluției in această țară. 
Dar, după cum. a reieșit din des
fășurarea conferinței, de data a- 
ceasta ele au dat greș. Majorita
tea delegațiilor au refuzat să cînte 
în struna Statelor Unite și să sem
neze propunerile americane cu 
privire la crearea unui comitet 
special pentru „menținerea păcii** 
în Marea Caraibelor și pentru

Momente din lupta dusă de U.R.S.S. pentru apărarea 
independenței și suveranității

S. U. A.
Santiago

sistemului interameri- 
,uneltirile comunismului

„apărarea.** 
can de „i 
internațional**.

Delegația Statelor Unite a reu
șit de data aceasta să obțină doar 
adoptarea unei rezoluții „de com
promis** care însărcinează „comi
sia pentru problemele păcii** de 
pe lingă organizația statelor ame
ricane să cerceteze litigiile din 
bazinul Mării Caraibelor. La ce
rerea delegațiilor Cubei și Vene- 
zuelei acestei comisii i s-a atribuit 
dreptul Je a acționa numai cu 
consimțămîntul părții interesate.

Totodată, contrar dorinței dele
gației americane, conferința a 
adoptat o rezoluție cu privire la 
reducerea cheltuielilor militare, 
cu privire la colaborarea economi
că, respectarea drepturilor omului 
și altele.

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

să retină atenția opiniei publice
COPENHAGA 

preș). — TASS 
societate daneză 
cu cultivarea și
rilor a trimis buchete mari de 
flori lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și lui D. Eisenho
wer, președintele Statelor Uni
te ale Americii. Buchetele sînt 
făcute dinfr-o varietate specială 
de trandafiri albi, care au fost 
numiți „Pacea“.

Știrea despre hotărîrea a- 
cestei societăți a fost publicată 
sub titlul „Trandafirii păcii 
pentru N. S. Hrușciov și D. 
Eisenhower“.

■tr
PEKIN 18 (Agerpres). — Presa 

chineză continuă să comenteze pe 
larg știrea cu privire la apropia
tul schimb de vizite intre N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower. Ulti
mul număr al revistei „Hunți" pu
blică un amplu articol consacrat 
acestui important eveniment.

Ziarul enminjibao" din 17 au
gust a publicat o trecere in revistă 
a evenimentelor internaționale in 
care se arată că schimbul de vizite 
între conducătorii Uniunii Sovie
tice și S.U.A. reprezintă o mare 
victorie a politicii externe de pace 
a Uniunii Sovietice.

Știrea cu privire la apropiatul 
schimb de vizite între conducăto
rii guvernelor Uniunii Sovietice și 
S.U.A., scrie în încheiere „Jenmin- 
jibao“, a fost primită cu adîncă 
satisfacție de toate popoarele.

★
OTTAWA 18 (Agerpres). — în 

ziarul „Canadian Tribune“ s-a pu
blicat un articol semnat de Buck 
Tim, secretar general al Comite
tului național al Partidului Mun
citoresc Progresist din Canada, în 
care salută apropiatul schimb de 
vizite dintre N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower. Acest schimb de 
vizite, se arată în articol, este cea 
mai clară și convingătoare dovadă 
că gheața războiului rece a în
ceput să se topească și că încorda 
rea internațională se

★
MEXICO 18 

TASS transmite : 
continuă să comenteze apropiatul 
schimb de vizite între N. S. Hruș
ciov și D. Eisenhower.

Dacă schimbul de vizite între 
Eisenhower și Hrușciov, subliniază 
ziarul „La Prensa**, va putea re 
glementa „multe puncte, asupra 
cărora nu există o înțelegere, în
treaga lume le va primi cu satis
facție deoarece ele vor însemna 
un pas hotărîtor spre consolidarea 
păcii*.

micșorează.

( Agerpres). — 
Presa mexicană

în zilele acestea, cînd întîmpi- 
năm sărbătorește a XV-a aniversa
re a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, poporul romîn îți 
reamintește cu recunoștință de a- 
jutorul frățesc dat țării noastre de 
marea Uniune Sovietică pe planul 
relațiilor internaționale.

Primul moment îl constituie 
desigur însuși 23 August 1944. 
Poporul romîn nu va uita nicio
dată jertfele de sînge 
eroicii ostași sovietici 
pentru eliberarea Romîniei de sub 
jugul fascist.

In condițiile ofensivei elibera
toare a Armatei Sovietice, Parti
dul Comunist a organizat și con
dus insurecția armată care a con
stituit începutul revoluției popu
lare din țara noastră.

U.R.S.S. a acordat apoi țării 
noastre un important ajutor pen
tru înfăptuirea independenței de
pline, 
ții de 
Pace 
brie 
vădeau intenția 
cest prilej 
poporului 
bitoare.
să folosească prevederile Tratatu
lui de pace ce urma să fie încheiat 
pentru a lega Romînia de mîini 
și de picioare și a-și erea în felul 
acesta posibilitatea de a se ames
teca în treburile interne ale țării

Prof. univ. E. Glaser

date de 
în luptele

pentru întări'ea suveranită- 
stat. Iată, Conferința de 
de la Paris (iulie-octoin- 
1946). Cercurile agresive 

de a folosi a- 
pentru a impune 

romîn condiții înro- 
Aceste cercuri plănuiau

In fotografie: Umeri pictori amatori, muncitori din Ciunkin, provincia Sîciuan (R. P. Chineză) exer- 
sind în timpul liber.

noastre, de a înrobi, din nou, țara 
noastră.

Uniunea Sovietică a luat apă
rarea intereselor Romîniei și a ză
dărnicit aceste planuri. Datorită 
Uniunii Sovietice, prevederile tra
tatului dc pace de la Paris (care 
a fost semnat la 10 februarie 1947 
și a intrat în vigoare la 15 sep
tembrie 1947) au reintrodus Ro
mînia în rîndurile statelor cu 
statutul juridic de deplină egalita
te în drepturi cu toate celelalte 
state, creînd baza diplomatico- 
juridică pentru dezvoltarea conti
nuă a țării pe linia independenței 
și a progresului.

Un moment important din pri
mii ani de după 23 August a fost 
de asemenea cel al proclamării 
Republicii Populare Romîne — 30 
decembrie 1947. „Războiul rece“, 
inaugurat de Churchill prin dis
cursul de la Fulton (5 martie 
1946), era în toi. Marile puteri 
capitaliste nu recunoșteau tînăra 
republică democrat-populară ro
mînă. Cercurile reacționare, agre
sive vînturau prin ziare, prin ra
dio și de pe cele mai diferite 
tribune ideea restaurării monarhiei 
în Romînia, ceea ce implica desi
gur o agresiune armată.

în aceste condiții în ziua de 
4 februarie 1948, adică la mai pu
țin de 6 săptămîni de la procla
marea Republicii, guvernul sovie
tic a încheiat cu guvernul romîn 
un Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, care consti
tuie cadrul juridic al relațiilor 
frățești dintre statele noastre. In 
fața dușmăniei cercurilor agresive, 
în fața primejdiei pe care această 
dușmănie o implica pentru tinăra 
noastră republică, tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală din 4 februarie 1948 însem
na o mînă puternică, de frate mai 
mare, întinsă țării noastre de 
marea putere mondială socialistă, 
Uniunea Sovietică.

Cu toată ura neîmpăcată a 
cercurilor reacționare, agresive din 
lumea întreagă, Republica Popu
lară Romînă, sprijinindu-se pe 
voința de libertate a poporu
lui romîn, strîns unit în ju
rul partidului și guvernului, 
sigură de prietenia și ajuto
rul activ al tuturor statelor lagă
rului socialist în frunte cu Uniu
nea Sovietică, și-a întărit neconte
nit orînduirea internă și poziția 
pe plan internațional.

Ar fi de amintit aci, între alte
le, Conferința Dunării care a avut 
loc între 30 iulie și 18 august 
1948, și care a elaborat convenția 
cu privire la regimul internațional 
al navigației pe Dunăre (18 august 
1948), convenție care pentru pri
ma oară în istoria Dunării și a 
popoarelor dunărene, asigură liber
tatea de navigație pe Dunăre pen
tru țările dunărene.

Pină atunci, regimul de drept 
internațional al navigației pe Du
năre fusese folosit timp ,1c aproa
pe un secol de către unele mari 
puteri nedunărene în scopul de a 
pune stăpînire pe bazinul dună
rean și pe popoarele dunărene. 
Comisia Europeană a Dunării de 
pildă, creată la 1856, cuprindea și 
astfel de state nedunărene ca An
glia, Franța, Italia ți reprezenta 
un adevărat stat în stat pe teri
toriul romîn. Prin Convenția Du
nării din 1948, la elaborarea că
reia Uniunea Sovietică a adu* o

țării noastre
contribuție de mare însemnătate, 
popoarele dunărene, printre care 
și poporul romîn, au fost definitiv 
restabilite în drepturile lor.

Se știe că, sub presiunea cercu
rilor agresive, unele mari puteri 
apusene au organizat în acești ani 
de început a] construcției socialis
te în statele de democrație popu
lară, o adevărată blocadă econo
mică împotriva acestor state, un 
embargo, un boicot. Aceste cercuri 
nădăjduiau ca în felul acesta sta
tele de democrație populară se 
vor vedea silite să renunțe la po
litica lor de sine stătătoare și, 
pentru a căpăta împrumuturi în 
valută „forte“ și alte „avantagii“ 
economice, se vor întoarce sub jug 
străin. Popoarele eliberate au refu
zat cu indignare asemenea oferte. 
In 
un 
blica Populară Romînă, care mer
gea hotărît înainte pe drumul 
construirii socialismului, faptul 
că în 1949, din inițiativa și cu 
contribuția de deosebită importan
ță a Uniunii Sovietice, a luat naș
tere Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc, organizație internaționa
lă de tip nou, superior, socialist, 
menită să asigure colaborarea to
vărășească și într ajutorarea fră
țească a țărilor lagărului socialist.

Aniversarea a 10 ani de existen
ță și activitate rodnică a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, 
care a avut loc acum cîteva luni 
de zile, a permis punerea în lumi
nă a modului în care statele mem
bre în această organizație și în 
primuț rînd Uniunea Sovietică, 
contribuie pe plan economic la 
apărarea intereselor fiecărei țări 
membre în organizație.

Dar reacțiunea mondială nu se 
mulțumea numai cu presiuni eco
nomice de tot felul. în scopul 
pregătirii psihologice a unui răz
boi de agresiune împotriva țărilor 
lagărului socialist, strategii „răz- 

, boiului rece" au montat și o cam
panie de defăimare împotriva sta- 

i telor de democrație populară între 
care și Republica Populară Ro
mînă.

Dușmanii de peste hotare um
pleau cu calomniile lor ședin
țele Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite, unde 

uneltirilor 
R. P. Ro- 

membră.

aceste condiții a fost de 
mare ajutor pentru Repu-

(Urmare din pag. l-a)

meile primesc, la muncă egală 
cu a bărbaților, salarii egale. 
Ajutorul de stat pentru copii 
— realizare a regimului de- 
mocrat-popular — contribuie 
de asemenea la creșterea veni
turilor în familiile oamenilor 
muncii.

Salariul nominal al oameni
lor muncii a crescut an de an. 
Astfel, în anul 1958, salariul me
diu a crescut cu peste 18 la sută 
față de anul 1956. Veniturile bă
nești ale salariaților provenite 
din salarii, alocații de stat pen
tru copii și pensii, au sporit în 
anul 1958 față de anul 1955 cu 
circa 8,4 miliarde lei.

Ca urmare a Hotărîrii plena
rei C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie 
a.c., prin creșterea salariilor și 
reducerea impozitelor, veniturile 
nete din salarii ale muncitorilor 
sporesc în medie cu 14 la sută, 
cele ale personalului operativ din 
comerțul socialist cu circa 20 la 
sută, cele ale cadrelor d.dactice 
din învățămîntul general, profe
sional și tehnic cu 30 la sută.

Paralel cu creșterea salariilor 
medii ale muncitorilor și func
ționarilor și a veniturilor bă
nești ale țărănimii muncitoare, 
în tara noastră au avut loc mai 
multe reduceri de preturi la 
desfacerea mărfurilor cu amă
nuntul. Astfel, ca urmare a 
reducerilor succesive de prețuri la 
principalele produse alimentare 
și industriale de larg consum, 
care au avut loc în perioada 
1948-1955 prețurile de desfacere 
cu amănuntul au scăzut între 5 
și 50 la sută, populația tării noa
stre economia.nd sute de milioane 
de lei. Reducerile de preturi 
care au fost efectuate mai tîrziu, 
între anii 1955-1958 au contribuit 
și ele la creșterea nivelului de 
trai al populației. Tn urma 
acestor reduceri de prețuri 
populația a realizat o economie 
anuală de circa 500 milioane 
lei Recentele importante reduceri 
de prețuri de vînzare la pește 
2.600 sortimente de produse in
dustriale și alimentare sînt me-

Un drum de
nite să contribuie la creșterea ni
velului de trai al populației. 
Aceste reduceri de prețuri sînt 
rezultatul muncii 
poporului muncitor pentru ridi
carea productivității muncii, rea
lizarea de economii în producție, 
scăderea prețului 
înfăptuirea acestor 
prețuri populația 
economie anuală 
lei.

spornice a

de cost. Prin 
reduceri de 

va realiza o 
de 1 miliard

Prin ansamblul de măsuri ale 
plenarei C.C. al P.M.R. din 13-14 
iulie a.c. (majorarea salariilor 
tarifare ale tuturor categoriilor 
de salariațl, scutiri și reduceri 
de impozit pe salarii, îmbunătă
țirea regimului de pensii, noua 
reducere de prețuri) sporul net de 
venituri ale oamenilor muncii 
va fi de 4 miliarde 700 milioane
lei anual.

în anul 1958, salariul real al 
celor ce muncesc în sectorul 
socialist a fost cu aproape 60 
la sută mai mare decît în 1950 
și cu 26 la sută mai mare de
cît în anul 1955. Ca urmare a 
măsurilor luate prin hotărîrea 
plenarei C.C. al P.M.R. din 13-14 
iulie 1959, salariul real al mun
citorilor, tehnicienilor, func
ționarilor va fi pe întreg anul 
1959 cu peste 30 la sută mai 
mare față de anul 1955, reali- 
zîndu-se astfel cu un an mai 
devreme sarcina trasată de Con
gresul al. II-lea-al Partidului cu 
pr.vire la creșterea salariilor 
reale.

în anii regimu'ui democrat- 
popular au crescut și veniturile 
reale ale țărănimii, atit cele 
realizate în sectorul socialist al 
agriculturii cît și cele obținute 
în gospodăriile țărănești indivi
duale. în anul 1958 încasările 
țăranilor provenind din vînza- 
rea produselor agricole către u- 
nitățile de stat și cooperatiste 
au crescut de aproape 4 ori 
față de anul 1950. în anul 1958,

țărănimea a primit din vînzarea 
către stat a produselor agricole 
peste 8 miliarde lei, adică cu 2,2 
miliarde lei mai mult decît în 
1955.

Datele de mai sus, vorbesc 
de la sine despre creșterea 
continuă a veniturilor reale ale 
oamenilor munc.i. Sub regi
mul burghezo-moșieresc ni
velul de trai al maselor mun
citoare a fost într-o continuă 
scădere iar șomajul constituia 
o plagă permanentă. Din anul 
1914 pînă în 1926, de pildă, în 
timp ce prețul mediu la alimen
te, îmbrăcăminte și servicii pu
blice a crescut cu 57,3 la sută, 
salariul mediu al muncitorilor 
nu a crescut decît cu 24,9 la 
sută. In perioada 1929—1932, 
indicele general al salariilor 
nominale a scăzut cu 32 la su
tă, iar șomajul a crescut de 
pește 5 ori. In anul 1938 sala
riul real al clasei muncitoare 
era cu 6,8 la sută mai mic față 
de anul 1933. Deosebit de grea 
a fost situația oamenilor muncii 
în perioada care a urmat pină 
la eliberarea patriei. Astfel, in 
timp ce din august 1939 pînă 
în august 1944, prețurile au 
crescut de 14 ori, salariul no
minal nu a crescut decît de 2.8 
ori. Puterea de cumpărare a 
oamenilor muncii a scăzut ast
fel de 5 ori.

Situația țărănimii muncitoare 
sub regimul burghezo-moșieresc 
nu era mai ușoară. Clasele ex
ploatatoare și-au însușit în mod 
sistematic rezultatele muncii ță
ranilor muncitori. Astfel, după 
însăși statisticile întocmite de 
economiștii burghezi, raportul 
între indicele prețurilor produ
selor agricole și cel a produ
selor industriale a scăzut con
tinuu de ]a 100 în anul 1929, 
la 50,7 la sută în ianuarie 1940

Veniturile scăzute ale oame
nilor muncii au făcut ca, sub

progres 
regimul burghezo-moșieresc, ni- 
ve.ul general de alimentare a! 
poporului romîn să fie inferior 
față de majoritatea țărilor eu
ropene. Astfel,. în Romînia bur- 
ghezo-moșierească se consuma 
pe cap de locuitor de 8 ori mai 
puțin zahăr și de 4,3 ori mai 
puțină carne decît în Anglia, 
de 5.6 ori mai puțin zahăr și 
de 3,6 ori mai puțin lapte de
cît în Belgia, de 5 ori mai pu
țin zahăr și de 2.2 ori mai pu
țină carne decît în Cehoslova
cia.

Datorită dezvoltării întregii 
economii naționale și sporirii 
continue a veniturilor oamenilor 
muncii, în anii regimului 
democrat-popular a crescut sim
țitor consumul alimentar, de 
îmbrăcăminte și încălțăminte al 
familiilor de. muncitori și ță
rani. Astfel. în anul 1958 con
sumul de alimente al familiilor 
de muncitori din industrie a 
crescut față de anul 1950 de 1,6 
ori la pîine, 3.3 ori la grăsimi; 
2,4 ori la carne, 2,8 ori la za
hăr; 1,3 ori la lapte; 4,7 ori la 
unt, 2,1 ori la ouă etc. In ceea 
ce privește consumul de alimen
te al familiilor de țărani mun
citori, numai în ultimii patru 
ani (1958 față de 1954) s-au 
înregistrat următoarele creșteri: 
la .pîjne de 1,2 ori, la carne și 
grăsimi de 1.4 ori, la zahăr de 
7 ori, la lapte de 1,3 ori, la 
unt de 1,5 ori, la ouă de 1.3 
ori. Trebuie remarcat că în ceea 
ce privește sporirea consumului 
de alimente la sate, în condi
țiile transformării socialiste a 
agriculturii, în cadrul creșterii 
generale a consumului țărăni
mii muncitoare, are loc un pro
ces mai rapid de creștere a 
acestui consum în familiile de 
colectiviști decît în familiile de 
țărani individuali. Aceasta se 
datorește superiorității venituri
lor obținute de colectiviști. De

și bunăstare
exemplu, în anul 1958, ca urmare 
a întăririi economico-organizato- 
rice a gospodăriilor agricole co
lective și a creșterii veniturilor 
bănești și în natură ale colecti
viștilor, consumul acestora a 
fost mai mare decît consumul 
țăranilor cu gospodării indivi
duale cu 22 la sută la carne și 
grăsimi, cu 36.3 la sută la făi
nă de grîu și secară, cu 43,7 
la sută la zahăr, cu 40,3 la su
tă la brînzeturi etc.

Volumul vînzărilor de textile, 
confecții și încălțăminte a cres
cut în anul 1958 față de anul 
1949 astfel: la țesături și con
fecții de bumbac de 1,7 ori, la 
țesături și confecții de lină cu 
2,4 ori, la încălțăminte de piele 
de 2,2 ori, la încălțăminte ușoa
ră de 7,7 ori. la încălțăminte 
de cauciuc de aproape 7 ori. 
In anul 1958 față de anul 1954 
vînzările la mașinile de aragaz 
au crescut de 4,9 ori, la bici
clete de 6,7 ori, la aparate de 
radio de 2 ori etc.

La creșterea nivelului de trai 
al oamenilor muncii din țara 
noastră a contribuit într-o mă
sură considerabilă și politica 
de reducere a chiriilor și a ser
viciilor comunale. In 1938 chiria 
reprezenta 1/3 din salariul me
diu al muncitorilor și funcțio
narilor și plata serviciilor co
munale se ridica la 14 la sută, 
în anul 1958 aceste cheltuieli 
luate împreună nu depășesc 
8—11 la sută din salariul mediu.

Condițiile de locuit ale mun
citorilor romîni erau printre 
cele mai proaste din Europa în 
timpul regimului burghezo-mo
șieresc. Nici situația țărănimii 
nu era mai bună. După unele 
date, din totalul locuințelor ru
rale 33.8 la sută erau case de 
lut și bordeie, 71,1 la sută nu 
axeau dușumele, 27,4 la sută 
erau acoperite cu paie și freslie.

In anii regimului democrat-

popular s-au luat măsuri im
portante pentru înlăturarea a- 
cestei situații moștenite de la 
regimul burghezo-moșieresc. 
Astfel, în perioada 1951 —1958 
s-au construit din fondurile sta
tului în orașe și centre mun
citorești peste 93.000 aparta
mente, iar în perioada 1951 — 
1959 s-au construit, din fondurile 
proprii ale oamenilor muncji de 
la orașe și sate peste 400.000 
locuințe.

Partidul și guvernul nostru se 
preocupă în permanență de asi
gurarea unor cît mai bune con
diții de locuit oamenilor muncii. 
Noi și noi șantiere de construcții 
de locuințe se deschid în toate 
colțurile țării. Astfel, pentru 
anul 1959, fondurile alocate 
construcțiilor de locuințe se ri
dică la 1 miliard lei, prevăzîn- 
du-se astfel execuția a încă 
21.000 apartamente.

In vederea ridicării gradului 
de deservire a populației, sta
tul nostru democrat-popular a 
efectuat importante investiții în 
domeniul gospodăriei comunale. 
Astfel, investițiile făcute de 
stat pentru dezvoltarea gospo
dăriei comunale au crescut în 
anul 1958 de aproape 7 ori față 
de anul 1950.

Q importanță deosebită în 
creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii o au cheltu
ielile social-culturale pe care le 
efectuiază statul nostru demo
crat-popular. An.de an se chel
tuiesc sume din ce în ce mai 
mari pentru dezvoltarea învă- 
țămîntului, culturii, ocrotirii să
nătății, sportului, odihnei etc. 
Volumul cheltuielilor pentru ac
țiunile social-culturale a fost în 
anul 1958 cu peste 3 ori mai 
mate decît în anul 1950. In a- 
ceeași perioadă de timp inves
tițiile pentru acțiunile social
culturale au crescut. Din cheltu
ielile social-culturale ale statului

revine în medie pentru fiecare 
familie de. muncitor peste 3000 
lei pe an sumă care — deși mun
citorul n-o primește în mînă — 
se resimte în mod pozitiv în 
viața de toate zilele a familiei 
sale.

Oamenilor muncii le sînt asigu
rate din partea statului învăță- 
mîntu] gratuit, îngrijirea medi
cală, iar mamele cu mulți copii 
primesc ajutoare.

In anii puterii populare s-au 
creat condiții deosebite pentru 
odihna oamenilor muncii de la 
orașe și sate. In anul 1958 au 
fost trimiși la odihnă 325-000 
de oameni ai muncii față de 
circa 192.000 trimiși în anul 
1950. Numărul total al persoa
nelor trimise la odihnă și la 
cură în sanatorii balneo-clima- 
terice, în colonii și tabere pen
tru copii a fost de peste 500.000 
în anul 1958.

Datorită creșterii continuie a 
nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii și 
a măsurilor de ocrotire a să
nătății luate de statul democrat- 
popular, a scăzut mori'alitatea, 
a crescut numărul populației și 
durata medie de viață. Morta
litatea a scăzut de la 19,1 la 
sută în anul 1938, la 8,7 la 
sută în anul 1958, iar mortali
tatea infantilă de la 17,9 la 
sută, la 6,9 la sută. Sporul natu
ral al populației a crescut de 
la 10,4 la sută în 1938, Ia 12,9 
la sută în 1958. Durata medie 
de viață a populației țării noa
stre a crescut de la 42 ani în 
1933, [a 63 ani în 1958. In pre
zent ne apropiem de cifrele 
medii de viață cele mai ridi
cate din lume.

Aceste realizări sînt expresia 
superiorității socialismului față 
de capitalism, a faptului că 
drumul leninist al construirii 
socialismului pe care Partidul 
Muncitoresc Romîn ne conduce 
cu fermitate, este singurul 
drum prin care se poate asigu
ra avîntul întregii economii na
ționale, bunăstarea poporului 
muncitor.

tocmai din cauza 
cercurilor reacționare, 
mînă încă nu era 
în aceste condiții, Uniunea So
vietică a fost aceea care în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite a 
luat apărarea cauzei drepte a țării 
noastre și a dovedit totala lipsă 
de temei a acestor clevetiri.

Ani îndelungați a luptat RepuJ 
blica Populară Romînă pentru a 
fi admisă în Organizația Națiuni
lor Unite, în care era interesată 
să devină membră spre a putea 
să-și aducă contribuția activă și 
în acest cadru, la lupta întregii 
omeniri progresiste, pentru menți
nerea și întărirea păcii și securită
ții internaționale. Cercurile agre
sive se opuneau însă acestei cereri 
drepte, temîndu-se cu drept cu- 
vînt că glasul delegaților romîni 
se va adăuga celor ale delegaților 
statelor socialiste membre în 
O.N.U., spre a susține propunerile 
juste menite să promoveze pacea 
și prietenia între popoare și va 
demasca acțiunile nejuste, inter- 
venționiste, agresive, ale imperia
lismului. în tot acest timp, Uni
unea Sovietică a fost în fruntea 
statelor care luptau pentru 
curmarea practicilor discriminato
rii în problema admiterii de noi 
membri în O.N.U. și care demon
strau că Republica Populară Ro
mînă, stat al oamenilor muncii, 
este un stat iubitor Je pace și ca 
atare are (potrivit prevederilor 
art. 4 din Carta Națiunilor 
dreptul incontestabil de a 
membru în O.N.U.

Această luptă dreaptă a 
Sovietice a fost încununată 
ces, Republica Populară 1 
(ca și R. P. Ungară, R. P. Alba
nia, R. P, Bulgaria) fiind primită 
în O.N.U. la 14 decembrie 1955.

Se pot enumera și multe alte 
ocazii în care statul sovietic a con
tribuit la apărarea intereselor ță
rii noastre. Interesele vitale ale 
Republicii noastre nu cunosc pe 
planul relațiilor internaționale un 
prieten și apărălor mai hotărît, 
dîrz și puternic decît Uniunea So
vietică.

Fiecare clipă din cei 15 ani 
parcurși cot la cot de poporul ro
mîn și poporul sovietic a întărit 
în orice cetățean conștient al țării 
noastre recunoștința, admirația și 
dragostea pentru ' Uniunea Sovieti
că, prietena cea mai bună a 
poporului nostru, hotărîrea de a 
contribui la întărirea marelui la
găr al țărilor socialiste — cheză
șia apărării independenței popoa
relor țărilor socialiste.

Unite) 
deveni

Uniunii 
de suc 
Romînă

MOSCOVA. — La 18 august 
Anastas Mikoian, prim vicepre
ședinte a| Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a primit în cabinetul 
său de lucru din Kremlin, delega
ția economică irakiană condusă de 
Talaat Aș-Șaibani, ministrul Pla
nificării.

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile ame
ricane de informații, guvernul In
diei a depus o propunere oficială 
de a se include pe ordinea de zi 
a aprop atei sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Națiuni
lor Unite problema interzicerii 
experiențelor cu arma nucleară.

PARIS. — Biroul Politic al 
C.C. al Partidului Comunist Fran
cez l-a numit pe Rene Andrieu în 
funcția de redactor șef al ziaru
lui „L’Humanité“.
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