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15 ani
de màrefe victorii

Cu un puternic elan patriotic, în care se împle, 
țese bucuria și mindria pentru marile sale cuceriri 
revoluționare, încrederea nemărginită in viitor, po
porul nostru muncitor sărbătorește împlinirea a 15 
ani de la memorabila zi de 23 August 1941, ziua 
eliberării Romîmei de sub jugul fascist. Glorioasa 
zi de 23 August este cea mai mare sărbătoare na
țională a poporului nostru deoarece ea a însemnat 
o piatră de hotar în istoria sa. începutul unor 
adinei transformări revoluționare care au dat 
poporului nostru putința să-și ia 5oarta in iniinile 
sa.e. să cucerească pentru prima dată o adevărată 
independență națională, să instaureze regimul de- 
mocrat-popular, să pășească |a construirea socia
lismului.

Insurecția armată de Ia 23 August 1944, organi
zată și condusă de partid, insurecție care a avut 
loc în condițiile ofensivei victorioase a Armatei 
Sovietice eliberatoare, ale înfringerilor zdrobitoare 
pricinuite de ea trupelor hitleriste, a constituit o 
strălucită mărturie a elanului revoluționar al po
porului nostru. Rezultat nemijlocit al acțiunii 
politico-militare îndelung pregătită de P.C.R., eve
nimentele de la 23 Augusi 1944 au tost continua
rea luptei eroice duse in mod consecvent de clasa 
muncitoare, de poporul muncitor sub conducerea 
comuniștilor împotriva regimului burghezo-moșie- 
resc și a dictaturii fasciste, pentru apărarea inte
reselor vitale ale oamenilor muncii, pentru cuce
rirea libertăților democratice și apărarea indepen
denței naționale a Rominiei.

Poporul nostru nutrește față de poporul sovietic 
și vitezele lui forțe armate cea mai profundă dra
goste și recunoștință. Veșnic nepieritoare va fi 
amintirea eroicilor fii ai poporului sovietic care 
:u abnegație șt generozitate și-au dat viața pen
tru eliberarea Rominiei.

în lumina perspectivei istorice apare cu toată 
claritatea marea însemnătate a insurecției armate 
de la 23 August 1944. Insurecția armată a dus la 
doborîrea dictaturii militaro-fasciste, la ieșirea 
țării din războiul hitlerist, la Întoarcerea armelor 
împotriva Germaniei hitleriste. Ostașii romîni, lup- 
tînd alături de vitezele armate sovietice elibera
toare, și-au adus contribuția la zdrobirea hitle 
riștilor.

Insurecția armată de la 23 August 1944 a dus 
Ia cucerirea independenței naționale a Rominiei.

Insurecția armată a marcat începutul revoluției 
populare, a trezit la luptă conștientă milioane de 
oameni ai muncii. Masele populare cele mai largi 
<’e la orașe și sate, în frunte cu clasa muncitoare,

organizate și conduse de partidul comunist, au 
ridicat steagul luptei pentru lichidarea regimului 
de exploatare și asuprire a oamenilor muncii. 
Nici presiunile și amenințările puterilor imperia
liste, nici comploturile și acțiunile teroriste puse 
la cale de reacțiunea internă, nici greutățile și 
lipsurile agravate de sabotajul capitalist n-au iz
butit să frîngă voința de luptă a maselor, conduse 
de Partidul Comunist. Un puternic ajutor frățesc 
a primit poporul nostru muncitor din partea 
U.R.S.S. care a sprijinit refacerea economică a 
țării și a apărat țara noastră de amestecul impe
rialiștilor care voiau să-și impună dictatul. Valul 
luptei revoluționare a poporului muncitor a răs
turnat guvernele cu majoritate reacționară, Sănă- 
tescu și Rădescu, au împiedicat lovitura de stat 
prin care cercurile reacționare în frunte cu regele, 
și cu complicitatea puterilor imperialiste, urmăreau 
restaurarea dictaturii fasciste. In urina uriașelor 
demonstrații care au avut loc in întreaga țară ma
sele au impus instaurarea la 6 martie 1945 a pri
mului guvern democratic in care clasa muncitoare 
în frunte cu Partidul Comunist avea rolul con
ducător.

întărirea pozițiilor economice și politice ale cla
sei muncitoare a creat condițiile ca, sub condu
cerea partidului, clasa muncitoare, sprijinită de 
țărănimea muncitoare, să treacă la răsturnarea 
monarhiei și proclamarea Republicii Populare Ro- 
mine. Luind in mîinile sale întreaga putere de 
stat, clasa muncitoare, mobilizînd masele largi 
populare, a putut trece ia construirea societății noi, 
socialiste.

Toate aceste mari cuceriri care au deschis calea 
construcției socialiste au fost cu putință pentru că 
masele uriașe aie poporului au urmat cu entu
ziasm și devotament partidul în care au văzut 
conducătorul lor încercat, au fost cu putință pen
tru că partidul, apl cînd învățătura marxist-le- 
ninistă in condițiile țării noastre, a știut să asigure 
făurirea alianței dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare sub conducerea clasei munci
toare — puternică forță socială pe care se spri
jină toate cuceririle revoluționare ale poporului.

Nici un fel de calomnii ale propagandei impe
rialiste, nici un fel de încercări de a denatura des
fășurarea revoluției populare nu pot ascunde fap
tul că instaurarea noii puteri de stat în țara 
noastră a fost rezultatul luptei revoluționare a ma-

„Scsnieia tineretului“
(Continuare în pag. a 6-a)

Adunări 
festive

Joi, în numeroase întreprinderi, 
instituții, unități socialiste ale a- 
griculturii din întreaga țară au 
continuat să aibă loc adunări 
consacrate celei de-a XV-a ani
versări a eliberării patriei noastre.

La adunarea de la Atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie“, decorate cu 
Ordinul „23 August“ clasa I-a, a 
participat un mare număr de ce
feriști. Printre ci se aflau part.ci- 
panți la,luptele din februarie 1933, 
muncitori care la chemarea parti
dului au luptat cu arma în mină 
pentru victoria insurecției de la 
23 August. La adunare a luat cu- 
vîntul tov. Glieorghe Stoica, 
membru al C.C. al P.M.R.

Tovarășul Dumitru Miron, di
rectorul Atelierelor, a înfățișat 
succesele pe care ceferiștii le-au 
obținut în cinstea zilei eliberării 
țării. Colectivul Atelierelor ,.Gri- 
\ița Roșie“ a îndeplinit pînă în 
prezent planul de producție pe 
luna august la locomotive și va
goane în faza de montaj și pro
be, și a realizat importante eco
nomii.

La adunarea constructorilor de 
mașini agricole de la Uzinele „Se
mănătoarea“ a luat cuvîntul tov. 
Florian Dănălache, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.M R.

Colectivul acestei puternice uni
tăți a industriei constructoare de 
mașini agricole, în întrecerea des
fășurată în cinstea măreței sărbă
tori, a îndeplinit încă de la 10 au
gust angajamentele mate și a dat 
peste plan 21 de comomede cereale 
și 12 culegătoare de știuleți. Toto
dată muncitorii de aici — semna
tari ai chemării pătrunse de spir.t 
patriotic a celor opt întreprinderi 
din Capitală privind realizarea de 
cît mai multe economii în producție 
— raportează că în numai șapte 
luni d’n acest an au dat peste 
plan economii în valoare de 
3.491.000 lei.

In fața a mii de metalurgiști

(Continuare in pag. 6-a)

Ion Brad

Generația 
lui 23 August 

Copilăria
Ani, cincisprezece-aveam — și ce povară 1 
Priveam-nainte : cît a mai rămas ?
Priveam în urmă : zări de scrum șl pară... 
Ne-mpiedicam de moarte la fiecare pas.
Pe cer, în loc de stele, avioane ;
In pomi, nu-s rodii mari, ci spînzurați!
Și mama-i spune tatii căzut pe front: Ioane, 
De ce nu vii, că-s șapte desculți și dezbrăcați ?
Dar cine să răspundă și cine să mai vie ? 
Cu buzele crăpate de sete — ars pătnlnt — 
Copilăria noastră fără copilărie
Se legăna asemeni spînzurătorii-n vînt...

Adolescența
Cu ochii mari deschiși, priveam în zori 
Ostașii sovietici cintînd, biruitori...
Cumpăna verii-n August ap'ecată
Ne deșerta adincul, găleată cu găleată. 
Și noi sorbeam, căuș făcînd din pumni, 
Izvoarele acelor începuturi.
Stele de foc vegheau pe-nalte culmi 
Șl răsturnate-n apele din ciuturi.
La raza lor ne-a înflorit privirea
Din spațiu-ngust crescînd nemărginirea.
Ajunși prin lupte aspre și-ndrăznețe,
Sub cerul liber, infringînd abisuri.
Părinții dragi ne-au strins ca să ne.nvețe 
Și bucurii, și cintece și visuri.
l-am ascultat, cu ochii duși departe s 
„Nimic să nu uitați, întotdeauna. 
Aprindeți flori, pe unde-a fost doar moarte, 
Secați din rădăcină mătrăguna 1“
Ce răsturnări de ceruri! La șaisprezece ani, 
Părea că niciodată, noi toți, n-am fost orfani, 
Părinții, comuniștii, ne-au scris în zare țelul 
Călind adolescența mai tare ca oțelul.

Tinerețea
Cuvlnfele-s platforme de lansare 
Imaginilor care-n noi palpită.
Azi visurile toate, suind din zare-n zare. 
Superb, pentru vecie-s înscrise pe orbită.
Ar fi căzut alt-dată ca bondarii 
Din zborul lor țîșnit către lumină. 
Loviți de geamul oarbelor fruntarii. 
Sorbiți de-aceeași noapte stătută și haină.
Dar anotimpul liber, fecund ca mama Geea, 
A smuls din chipul țării paloarea de milenii.

i Ne-am logodit cu lumea cea nouă-n clipa-aceea 
Și martori buni avurăm Bumbeștii, Livezenii. 
Făcurăm nuntă mare, sub cer, la Hunedoara 
Și Bistrița-n ecluze ne-nchină azi orații. 
Ca apa revărsată din albii primăvara

, Avîntui nostru-și mină sirepii. Ascultați-i 1
Nici Dtwărea bătrînă, nici orga mării-albastre, 
Nu pot cuprinde glasul acestei generații.

' In piine, în oțeluri sint cîntecele noastre, 
f In casele puzderii, cu frunți boltite-n spații.

Și cîntecele — albe danteie-mbracă chipul 
Minerilor ce-adună subpăininteanul soare, 
Școlarilor, de-o vreme citi iarba și nisipul, 
Ostașilor, cu arma de strajă, la hotare.
In August joacă frunza de aur peste frunte, 
Tn August chihlimbarul podgoriei se coace.
Și zările-s atita de-a!bastre și afunde, 
Că mai inalți par munții, învăluiți de pace. 
Mărită fie ziua acelui miez de vară, 
Slăvit, înaltul soare. Partidul țării mele ! 
El aripi tinereții ii dă. in slăvi cînd zboară 
Asemenea rachetei peste-un ocean de stele...

Vineri 21 august 1959

Tinerețe 
fără bătrînețe 

Acad. Zaharia Stan cu
Cirul, în urmă cu aproape pa

truzeci de ani, am venit pentru 
a treia oară la București și 
m-am statornicit aici, cred că 
una din primele expresii auzite 
în cercurile scriitoricești pe care 
am început să le cercetez, a fost 
„lupta între generații". Trebuie 
să mărturisesc, acum și aici, 
după atita trecere de vreme, că 
mi-au trebuit ani de zile pentru 
ca, observînd cu atenție diferite 
domenii de activitate și asistind 
la felurite întâmplări, să încep 
a pricepe despre ce era vorba. 
M-am întrebat atunci: există
o reală luptă între generații ? 
Fără îndoială că exista. Se cu
vine însă să lămuresc ce în
semna în acel timp a fi tînăr.

La treizeci de ani, avocatul, 
doctor în drept de la Paris, fiu 
de avocat, nepot de avocat, și 
totodată stăpînitor a mit de hec
tare moștenite, aduse zestre ori 
dobindite cu prilejul a cine știe 
cîtor matrapazlâcuri, nu se mai 
socotea și nici nu mai era so
cotit om tînăr. Devenit deputat, 
trăgea sfori pentru a ajunge cît 
mai curînd pe un fotoliu mini
sterial. Ce putea să mai aibă 
comun un asemenea personaj cu 
tinerețea adevărata a țării ?

Fiul de industriaș, de bancher 
sau de mare comerciant numea 
„tinerețe" cei c.tțiva ani de che
furi studențești și de aventuri a- 
moroase consumate prin localu
rile Parisului, iar la treizeci de 
ani, era un domn „bine“, un 
domn „respectabil", care avea un 
singur ideal: parvenirea pe plan 
politic ceea ce, neîntârziat, du
cea la grabnica sporire a ave
rii.

Ce putea avea comun o ase-

menea făptură cu adevărata tU 
nerețe a țării pe care n-o cu
noștea sau pe care cunoscindo 
sporadic o disprețuia din adin
cul inimii?

La treizeci de ani odoarel* 
burgheziei și ale moșierimii ro- 
mînești, cultivate prin cafenelele 
și casele de toleranță ale Apu
sului, se întorceau în țară plini 
de experiență, de o experiență 
pe care poporul nostru a sim
țit-o din plin și a plătit-o cu 
riuri de lacrimi și de sînge. 
Adevărata tinerețe a țării, o 
tinerețe fără vîrstă, fără stare 
civilă și uneori fără altă fizio
nomie decît a cutelor adine să
pate pe obraze chinuite, îmbă- 
trînite cu mult înainte de vre
me, se afla de cealaltă parte a 
baricadei. Copilul de *țăran afla 
din primii ani ai vieții lui că e 
sortit să muncească, să flămân
zească, să buchisească cîteva 
slove strîmbe pe un abecedar 
cenușiu, jerpelit, într-o școală 
cu ferestrele sparte, și mai târ
ziu, devenit ostaș, să mănînce 
bătaie la cazarmă și să se în
toarcă acasă, la douăzeci și trei 
de ani. cu experiența amară a 
unui oraș dușmănos și străin. 
De la această vîrstă înainte, ti
nerețea lui era consumată, cu 
toate că nici înainte anii nu l 
aduseseră nici bucurie, nici lu
mină.

Copilul de muncitor devenea 
de la unsprezece ani ucenic, a- 
dieă un ins fără vîrstă și fără 
drept la vreo reacție, în afara 
lacrimilor pricinuite de palmele 
și pumnii patronilor. Aceasta 
era adevărata tinerețe a țării,

V (Continuare in pag. 5-a)

Noi locuințe și construcții 
social-culturale date în folosință

Tn întreaga țară se dau în fo
losință în aceste zile numeroase 
construcții de locuințe și social- 
culturale terminate în cinstea ce
lei de a XV-a aniversări a elibe
rării patriei.
, In regiunea Hunedoara numeroa
se familii de mineri, siderurgiști 
și alți oameni ai muncii s-au mu
tat în locuințe noi. Au fost termi
nate lucrările de construcții la 
673 de apartamente, cu 36 de apar
tamente mai mult decît prevedea 
angajamentul luat în cinstea zilei 
de 23 August.

în regiunea Suceava au fost 
inaugurate în ultimul timp 32 de 
noi școli de 4 și 7 ani, iar în 28 
de sate și comune țăranii munci
tori vor viziona., spectacole în 
ziua de 23 August în noile cămi
ne culturale.

La Cluj, Turda, Cîmpia Turzil

și în alte centre ale regiunii Cluj 
au fost terminate 240 de noi 
apartamente, iar la sate au fost 
executate prin contribuție volunta
ră aproape 600 de obiective de 
folos obștesc, printre care școli, 
cămine culturale, case raionale de 
cultură, spitale, dispensare, case 
de naștere. Numeroase sate a i 
fost electrificate și radioficate. (J 
mare parte din lucrările executata 
pinâ' acum au fost realizate pe 
baza muncii voluntare a cetățeni
lor.

Ziua de 23 August este întlmpi» 
natâ de constructorii din regiunea 
Galați cu angajamentele îndepli
nite. In ultima vreme ei au dat 
în folosință mai multe blocuri cu 
o suprafață locuibilă de pesta 
4.2Q0 m.p.

(Ager preș)

Capitala se îmbracă In haina de sărbătoare In cinstea zilei de 23 August,
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Prieteni și tovarăși din 
Ioană! Ascultați! Pasul vostru 
oprească-se o clipă, atât cit 
peste noianul de cîntece și u- 
rale, amintirea erpilor va filfîi 
ca aripa albă a unei paseri pe 
dinaintea minții voastre.

Pionier de 11 ani, cu co
roană de flori pe creștetul 
zburlit, cu echerul și ciocanul 
în mină, nerăbdător să ajungi 
mai repede în fața tribunei, 
trebuie să te oprești o clipă și 
să asculți cu respect și emoție, 
o poveste a zilelor care stau la 
temelia zilelor tale.

La brațul tovarășilor sau al

fost primii stegari ai generației 
noastre tinere. Viața și moartea 
lor a fost un poem, un poem 
măreț, comunist.

Sâ ne amintim de eroii ute
ciști alături de comuniști, care 
au fost în bezna stăpînirii 
fasciste fulgere luminoase ale 
răzbunării poporului, pilde vii 
ale luptei inspirată, organizată 
și condusă de partidul comunist 
împotriva hitleriștilor. Vteciștii 
îndeplineau curajoși și temerari 
sarcinile de partid, 
du și în fiecare clipă viața, 
duceau în mase ouvîntul 
și adevărul comunist, dădeau 
lovituri mașinii de război fas
ciste. Să ne amintim de

balaurului fascist ou șapte ca
pete, care se retrăgea singerînd 
și mușcînd spre ultima sa vi
zuină de beton armat.

Era în iarna anilor 1944-45. 
Rănile țării erau încă adine 
deschise. Fumegau încă rui
nele, doliile încă nu coboriseră 
din pridvoarele caselor. Răz
boiul continua prin pusta un
gară și prin Munții Tatra. Era 
încă nevoie de luptători pen
tru front, în armata care în
torsese hotărită armele împo
triva fascismului. Partidul a 
chemat tineretul din fabrici și 
uzine. Șj în cîteva zile, nenu- 
mărați tineri au venit la se
diile judcțenelor de partid să 
se înscrie pe liste. Apoi, în
tr-o zi s-a anunțat plecarea. 
Tinerii uteciști au plecat în 
gări direct de-acolo de unde 
se aflau: de lingă strung, de 
la sediu, de acasă, de la rindul 
nesfârșit din fața brutăriilor. 
S-au .suit în vagoane de marfă 
Și-au pornit spre front, tin- 
tind prelung un cîntec de 
luptă, pe care atunci îl învățau.

Erau tineri de 15, de 18,

Iubitei fiind, tânăr de 20 
ani, cu visul cutezînd 
înalturile depărtate, care ți-au 
devenit aproape și omenesc po
sibile în anii noștri ce-au por
nit dintr-un august fierbinte, 
oprește-te o clipă și înclină-țl 
fruntea în fața amintirii eroi
lor și jertfei lor.

Prieteni și tovarăși din co
loană, băieți și fete, voinici și 
frumoși, veseli Și fericiți, zi
dari și studenți, ostași și țesă
toare, elevi și sportivi, ascul
tați acum un cuvînt despre cei 
care au trăit, au luptat și au 
murit ca niște eroi, li simțim 
acum, în clipele acestea, vii și 
puternici, așa cum au fost. Pa
sul vostru va fi mai sigur și 
mai drept, inimile voastre vor 
fi mai largi și mai pline, săr
bătoarea va fi mai deplină.

Să ne amintim de eroi.
Sd ne amintim de eroii glo

rioasei noastre clase muncitoare 
care din neagră ilegalitate a 
ridicat steagul luptei împotriva 
nedreptei orinduiri burghezo- 
moșierești.

Sd ne amintim de eroii co
muniști care au înfruntat pe 
dușmani cu o vitejie fără sea
măn, jertfindu-se pentru zilele 
însorite pe oare le trăim noi 
azi.

Printre eroii care au căzut 
au fost și tineri, ca voi, oa tine, 
ca el. Au avut 18, 19, 20 și 
uneori numai 15 sau 16 ani. 
Călăuziți, conduși de partidul 
comuniștilor, luptând alături de 
glorioșii ostași

cistul Filimon Sîrbu, care la 
vîrsta voastră, tineri din co
loană, a lovit cu ură in fas
cism, iar cînd a fost prins s-a 
purtat eroic pînă în clipa cînd 
inima lui de ostaș devotat al 
partidului a încetat să 
bată. Să 
tânărului 
văț și a 
care au
dine fiara fascistă, făcînd-o să 
sîngereze, apropiindu-i moar
tea, pregătind alături de co
muniști, sub conducerea parti
dului marea victorie a poporu
lui care și-a cucerit la 23 Au
gust libertatea.

Să ne amintim, tovarăși din 
coloană, de acel neuitat bata
lion de uteciști care a luptat in 
iarna lui 1944—45 pe frontul 
antihitlerist, cu arma în mină, 
în rîndurile armatei romîne, ală
turi de eroicii ostași sovietici.

Muncitori uteciști, curajoși 
Și dîrzi, nu o nemăsurată dra
goste pentru patrie și pentru 
popor, chemați de partidul 
comunist, ei au plecat voluntar 
pe timpul de luptă, împotriva

urnple fețele voastre fericite, 
tineri din coloană, au luptat 
alături de nenumărații soldați 
și ofițeri sovietici și romîni, 
eroii acestui viteaz batalion.

A căzut Constantin Godeanu 
nimicind un cuib de mitra
lieri dușman și ultimele lui cu
vinte au fost: „Înainte, to
varăși !’. Alexandru Rusu, 
utecistul ilegalist, a pornit sin
gur înainte, în fruntea grupei, 
pentru a descoperi inamicul, 
în lupta pentru cucerirea unei 
cote importante. Purcaru Ion, 
muncitorul din Buhuși, blond, 
cu ochii albaștri și cam tăcut, 
care își lăsase fotografia la se
diul partidului la plecare ca 
să ‘ ’
va 
in 
ou 
ger ea celorlalți luptători. Ră
mas singur, Purcaru a luptat 
pînă la ultimul glonte. Rănit, 
el a fost luat 
tre fasciști și 
har pentru a 
Purcaru s-a 
pînă în ultima clipă a vieții 
sale. Fasciștii n-au putut afla 
nici un cuvînt de la el. Cuce
rind apoi satul, tovarășii de 
luptă l-au înmormântat acolo 
pe pământul frățesc, pe cetină 
și crengi de brad.

In lupta pentru zdrobirea 
unui cuib de mitraliere duș
man a căzut și studentul clu- 
jan Czeller Ludovic.

în luptă aprigă cu dușma
nul, cu mina încleștată pe 
armă, luptând pînă la ultima 
picătură de viață — așa au 
căzut eroii uteciști.

Ei au avut vîrsta voastră, 
tineri din coloană. Au avut 
oa și voi visuri pe care și le-au 
visat împlinite, iubiri care-au 
rămas neîmplinite. Dar au a- 
vut, mai presus decît orice, o 
dragoste nemărginită pentru 
patrie și partid, căruia 
dat totul, adică viața.

Așa au visat ei patria în cli
pele de răgaz dintre două 
lupte, — în lumină și sărbă
toare, cu palate albe năzuind 
spre cer, cu oamenii fericiți și 
liberi. Așa au visat ei patria, 
așa cum e azi, în marș victo
rios spre socialism, 
va fi 
cesta 
decît 
zut.

Opriți-vă o clipă, tineri din 
coloană! Lisați să treacă prin 
fața ochilor nțințiț voastre, ca 
fâlfâirea 
mintirea 
prindeți-i 
cu visele 
tați-i cu

Pasul nostru va fi mai puter
nic.

s5

sovietici ei au

20 de ani, încă palizi și 
prost îmbrăca#, cu ochii adinei 
Și mari, care văzuseră durerea 
de cînd se născuseră. Erau 
muncitori, alții ucenici. La 
Brașov, la Cluj li s-au alăturat 
alți uteciști, muncitori de la 
„Astra" și „Unirea".

Batalionul utecist înainta pe 
front, mergea să lupte cu fia
ra fascistă.

Alexandru Rusu, utecistul 
ilegalist, îndrăzneț și puternic, 
călit în lupta grea dusă de 
partid. împotriva întunericului 
care învăluise țara, simțea ca o 
datorie sfântă a sa de patriot 
să lupte pînă la lichidarea fas
cismului, acest pericol cum
plit pentru omenire.

Petre Vîșcu a plecat pe 
front la 15 ani, lăsînd ma
mei pe masă citeva rînduri ; 
„Mă duc și eu, mamă, să 
trag citeva gloanțe în cei care 
ne-au batjocorit țara”, scria 
curajos și viteaz cel care mai 
târziu se lăuda în fața comi
siei că e cu 3 ani mai mare 
pentru a fi lăsat să lupte.

Pe fiecare îl înflăcărase che
marea vibrantă a partidului, 
care â dat sînge din singele 
său în lupta pentru libertatea 
și viitorul mai hun al țării.

La 18 și 20 de ani, la vîrsta 
voastră, tineri din coloană, ei 
au luat arma în mini și-au 
pornit în luptă cu un „ura“ 
năvalnic. Și credeți, tovarăși, 
a fost greu, enorm de greu 
pentru ei. Era o iarnă cum
plită, viscolele urlau nemiloase, 
gerurile erau aprige, urcușurile 
lungi și istovitoare cu arma și 
ranița grea în spate. Și, mai 
presus decît toate astea, lupta 
pe viață și pe moarte cu fas
ciștii era cumplită, fiecare 
metru de pămînt a trebuit cu
cerit cu pieptul și cu mîinile, 
sub foc de gloanțe și obuze.

Și nimeni, 
nu s-a văitat 
s-a oprit din 
că-l părăsesc 
jinea o clipă
roșului de alături, 
lui de mină, cuvîntul lui spus 
încet și cald, îi reînoiau tru
pului puterile nesfârșite ale H- 
nereții.

Pentru viitorul acesta de azi, 
pentru soarele acesta care vă

nici un utecist 
că e greu, nu 
marș. Simțind 

puterile, se spri- 
de umărul tova- 

stringerea

ION BAIEȘU

Tntr-un colț al halei de 
de la Atelierele „Grivița 
din Capitală un maistru 
stă, Gheorghe Ceamburu, 
tea, înconjurat de tineri 
crîmpee de luptă din zilele lui 
August 1944...

...Ne chinuia foamea și oboseta- 
la. Ne uda ploaia și ne usca vîn
tul. Nu puteam însă părăsi sub 
nici un chip amplasamentul de 
la marginea pădurii. Hitleriștii 
erau aproape ia numai 
kilometri în fața noastră, 
buia să-i dezarmăm, să-i 
inofensivi.

împreună cu noi, cei de 
telierele Grivița, se aflau la lo
cul de luptă și muncitori de la 
„Lemaître“, de la S.T.B., de la 
Uzina Grozăvești și din alte mari 
întreprinderi care au răspuns 
chemării partidului de a salva 
Capitala țării de sub pîngări- 
toarea cizmă fascistă.

Cu cîteva zile mai înainte lup
tasem la Podul Băneas« — pri
ma noastră încleștare cu hitleriș
tii. Mi.amintesc ca azi. Era în. 
tr-un amurg tulbure, cu aer în- 
năbușitor și greu. De o parte și 
de alta a străzilor, pomii cu 
trunchiurile jupuite pe alocuri, 
își întindeau ramurile afumate 
și frînte. Ici, colo, se vedeau 
case dărîmate și arse și în 
inima noastră ura împotriva 
ticăloșilor naziști nu mai avea 
margini. Dincolo de pod se au
zeau detunături. Un detașament

i Pionierii vizitează locurile un de acum 15 ani s-au dat lupte 
pentru eliberarea Bucureștiului. In fotografie : La placa comemo

rativă de la Academia Militară a R.P.R.

In aceste zile de bucurie, cînd 
oamenii muncii din Romînia 
populară sărbătoresc 23 August, 
ziua eliberării țării de sub ju
gul fascist și fac bilanțul mi
nunatelor succese dobîndite în 
construirea socialismului, vreau 
ca în calitate de part.cipant la 
memorabilele lupte pentru eli
berarea Romîniei de hoardele 
fasciste, să povestesc despre 
acele zile eroice cind s-a întărit 
și s-a călit prietenia forțelor 
armate sovieitice și romînești.

în primăvara anului 1944, 
Armata Sovietică l-a nimicit pe 
inamic in Ucraina pe un front 
larg ajungînd la granița so- 
vl-eto-romină pe care a trecut-o 
Populația Romîniei a întimpi- 
nat unitățile sovietice ca pe 
eliberatorii săi. De-a lungul 
drumurilor pe care înaintau 
trupele noastre se aflau locui
torii orașelor și satelor romî
nești care ofereau eliberatorilor 
din toată inima pîine și sare.

Oricît s-a străduit, guvernul 
fascist n-a reușit să ascundă po
porului romîn adevărul cu pri
vire la Țara Sovietică și armata 
sa, care a luptat pentru liberta
tea și independența popoarelor 
Europei.

îmi amintesc bine cum locui
torii orașului Botoșani au ieșit 
pe stradă să intimpine trupele 
noastre. Din primele clipe 
simțit dragostea lor, ne-am 
treținut prietenește; într-o 
mosferă caldă de înfrățire
trăit zilele acelei primăveri de 
lupte și victorii I

N-am să uit apoi niciodată 
vitejia 
mîne 
1944 
potriva 
calea

te națională șl socială ară
tată de Partidul Comunist 
Romîn. Ostașii romîni, luptînd 
cot la cot cu ostașii so
vietici, au dat dovadă de ero
ism în acț unile de nimicire a 
trupelor hîtleriste străbătînd un 
glorios drum de luptă din 
pragul Carpaților pînă aproape 
de Praga.

îmi amintesc de o înt'mplare. 
Era în 24 august 1944. La punc
tul de comandă au venit la 
mine doi delegați din partea 
trupelor romînești. Ei aduceau 
documente importante, planul 
trecătorilor minate de fasciști în 
Carpați și schema fortificațiilor 
de la granița romîno-ungară. 
Ofițerii romîni din această de
legație au raportat cu precizie 
despre toate barajele și întări
rile minate, au indicat poziția 
inamicului. Datele furnizate de 
el au ajutat unităților noastre 
să desfășoare rapid operațiile 
din Carpați.

în această vreme, trupele so
vietice șj romîne stabiliseră o
colaborare strînsă pe cîmpul de ună, se ajutau între ei în cli- 
luptă împotriva fasciștilor cotro
pitori. Pe întregul front au în
ceput să se ducă lupte puter
nice pentru eliberarea Transil
vaniei.

In luptele pentru eliberarea 
Transilvaniei s-a stabilit o 
strînsă cooperare operativă în
tre trupele sovietice și unitățile 
Armatei a 4-a Romîne. In timp 
ce ne apropiam de orașul Cărei, 
o d.rectivă a mareșalului Uni
unii Sovietice, R. Malinovski 
prevedea să preiau comanda

F. Jmacenko
general colonel în rezervă

acțiunilor armatei în ofensivă. 
Armata a 4-a Romînă, in co
operare cu trupele noastre, s-a 
angajat să ia printr-o manevră 
de învăluire orașul Cărei.

Armata a 4-a Romînă, alcă
tuită pe atunci din opt divizii, a 
desfășurat cu succes operația de 
eliberare și curățire a orașului 
Cărei în timp ce forțele sovietice 
eliberau orașul Satu Mare. Tru
pele romînești au capturat în ra
ionul Cărei trofee de război imen
se; au fost luați mulți prizonieri 
din armata hitleristă. După eli
berarea orașului Caret am ve
nit să fac cunoșt.nță mal în
deaproape cu trupele Armatei 
a 4-a Romîne, să mă i 
cu comandamentul rom n 
pra planului operațiumlor pe 
mai departe. Moralul soldaților 
și ofițerilor era excelent. Ostașii 
se aruncau cu vitejie în luptă 
fericiți că izgoniseră pe fasciști 
de pe pămîntpl patriei lor.

Din primele zile ale acțiuni
lor de luptă comune, prietenia 
dintre ostașji sovietici și ro
mîni creștea. El luptau împre-

consult 
I asti

acțiuni hotărîtoare a fost com
plet distrusă o grupare puter
nică a trupelor inamice și 
de luptele pentru forțarea 
cursului superior vijelios al Tisei. 
Aici de la capul de pod 
situat la sud-vest de Tokaj, 
Armata a 4-a Romînă, în coo
perare cu trupele sovietice, a 
desfășurat o operațiune stră
lucită. Punctele fortificate alei 
inamicului au fost străpunse 
impetuos, șj Armata a 4-a Ro
mînă a cucerit orașul Tokaj 
printr-o manevră de învăluire. 
Mulți ofițeri și soldați, ai Ar
matei Romîne au primit înalte 
distincții ale Un unii Sovietice.

Armata a 4-a Romînă a avut 
de străbătut un drum greu de 
luptă, drum pe care l-a stră
bătut cu cinste. In luptele cu 
dușmanul comun s-a născut 
strînsă frăție dintre ostașii so
vietici șj 
rit pentru 
vărsat de 
popoarelor 
celei de a
berării Romîniei de sub jugul 
fascist, noi ne descoperim și ne 
plecăm capetele în fața aminti
rii luminoase a celor care și au 
dat viața pentru libertatea și 
Independența popoarelor noastre 
frățești.

Nu se mai aud 
huiturile tunurilor, 
mîn a pășit într-o 
nunatâ perioadă a

construirii

romîni. Ea s-a întă- 
vecie prin singele 

cei mai buni fii ai 
noastre. Cu ocazia 
15-a aniversări a eli-

am 
în- 
at- 
am

unităților Armatei Ro- 
care, la 23 August 
întoreînd armele :m- 

hitleriștilor, au ales 
luptei pentru llberta-

pele grele, mincau adesea din 
aceeași gamelă In zilele cînd 
pe front era acalmie se puteau 
auzi cîntece. De multe ori cîn- 
tecul era acelașj, numai cuvin
tele sunau în limbile rusă, u- 
craineană și romînă.

încă nu se terminase elibera
rea Romîniei și trupele sovie
tice și romîne au început cam
pania pentru eliberarea Unga
riei. Îmi amintesc de luptele 
încordate pentru orașul ma
ghiar Nyiregyhaza unde, prin

bu-de mult
Poporul ro- 
nouă și mi- 
Istoriel sale, 

socialis-

prietenilor romîni, to 
de arme, tovarăși de 

noi

perioada 
mului.

Doresc 
varășilor
lupte pentru același ideal, 
succcne în construirea vieții lor 
libere și fericite.

de hitleriști se amplasase pe a- 
proape cu gînd să înainteze spre 
oraș. Ne-am repezit într-acolo. 
De îndată ce-am ajuns lingă 
pod am pornit la atac cu 
toată ura clocotitoare din noi. 
Fasciștii ne-au văzut. De după 
un dîmb, un ofițer fascist a 
răcnit ceva răsucind deasupra 
capului o grenadă, dar chiar în 
clipa aceea l-au străpuns gloan
țele muncitorilor înarmați. Lo
vit, ofițerul a lăsat miinile in 
jos și s-a prăbușit. Speriați, fas
ciștii s-au retras, dispărînd.

Lupta de la Podul BXneasa a 
durat citeva zile. Ne-am îndrep
tat apoi spre Pădurea Băneasa, 
noul adăpost al hitleriștilor. Era 
liniște. Doar din cînd în cînd 
răsunau detunături înfundate. 
Deodată însă, într-o dimineață, 
ne întîmpină o ploaie de gloanțe. 
Șuierau de pretutindeni ca o 
cruntă vijelie pornită parcă să 
distrugă totul în calea ei. H.tle- 
riștii ascunși în cazemate, ca 
șobolanii, ne atacau de sub pă- 
mînt. Și în acest uragan de foc 
ucigător, în mijlocul căruia în- 
sepuseră să piară mulți munci
tori. tovarăși de luptă, auzirăm o 
veste îngrozitoare. Satul Odă.le 
de la marginea Capitalei fusese 
distrus noaptea de naziști în- 
tr-un mod cum nu se poate mai 
bestial. Naziștii îi seceraseră pe 
țărani cu mitralierele laolaltă cu 
vitele, incendiind casele și clăile 
cu fîn. Priveam spre apus, în 
spre locul nenorocirii', cu frunțile 
încruntate și vedeam cum se 
înălțau în văzduh flăcările mis
tuitoare iar vîntul răspîndea 
necontenit împrejur pale ncigre 
de fum înnecăcios... Și era’a- 
tîta ură im sufletul nostru, în- 
cît nu mai simțeam nici foamea, 
nici oboseala, nici ploaia,- și nici 
vîntul. Ne stăpînea deopotrivă 
gndul strivirii cît mai grabnice 
a aceilor năpîrci invadatoare.

Atacul hitleriștilor din cazema
te era tot mai intens și uneori 
mult timp nici nu ne puteam ri
dica de la pămînt. Iată însă că 
în preajmă au apărut, spre ma
rea noastră bucurie, unități mi
litare romînești. Fii de muncitori 
și țărani afla ți în armată por. 
niseră și ei la chemarea par
tidului la lupta dreaptă împotri
va armatelor lui Hitler. In cîteva 
ore, cazematele naziste au fost 
distruse complect, odată cu șobo
lanii din ele.

Peste o zi aveau să vină în 
oraș oștile sovietice care au 
sprijinit, prin nemuritoare fapte 
de vitejie lupta forțelor patrio
tice și a militarilor rom'ni con
dusă de Partidul Comunist.

...Era seară. Stăteam pe malul 
rîului și fumam țigări. Undeva, 
departe, se auzeau din cînd în 
cînd bubuituri de tunuri. Pădu
rea însă tăcea respirînd adînc, 
ca un om. Spre apus p'cla a- 
murgului o învăluise într-o cu
loare arămie-roșietică și din
tre norii zdrențuit! soarele, 
numai pe jumătate, privea par
că înapoi. A doua zi soarele 
acesta avea să răsară mare 
luminos ca un uriaș bulgăr 
aur...

...Sudorii cei tineri ascultau
ceastă povestire a maistrului lor 
și gîndurile lor zburau cu 15 ani 
în urmă, la glorioasele zile ale 
lui August 1944, zile fierbinți de 
început al revoluției populare, a- 
ducătoare de vremuri noi și viață 
fericită.

si 
de

a-

V. BÄRAN
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A DEMOCRAȚIEI ASUPRA REACȚIUNII

Blocul Part idelor Democrato 
singura forjă politică a tării 
care poale vorbi in numele 
POPORULUI ROMÂN

Capitala a dat 424,S26 voturi 
în frunte cu GH. GHEORGHIU-DEJ
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Un mm pas P® drumul mecanizării 
agriculturii românești 

Primul Ni Wîiwl în W 
va fi oaia zilele acestea 
la ,I1R.' sa pusta puoct 
fabricare» «n serie a 5000 

de lractoar©
Ceea ce pentru „istorici“ era „o idee năstrușnică“ 

devine realitate prin efortul technicienilor 
și muncitorilor români
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Răsfoirea colecțiilor de ziare ne oferă o imagina 
amplă a drumului luminos de luptă și victorii par
curs de poporul nostru sub conducerea partidului 
in cei 15 ani care au trecut de la eliberarea patriei. 
Ele ne readuc in memorie momente din istoria celor 
15 ani de viață nouă ce-și are inceputul in gloriosul 
August 1944.

Iată, de pildă, fragmente din ziare care ne vor 
besc despre înfăptuirea reformei agrare, despre 
instaurarea primului guvern democratic, despre fău
rirea primului tractor rominesc, despre Congresul I 
al P.M.R-, despre momentul proclamării R.P-R., des
pre momentul naționalizării, despre crearea prime
lor gospodării agricole colective, despre primul cin
cinal, despre reforma bănească, despre noi obiective 
industriale ridicate in primul cincinal, despre cel 
de-al doilea Congres al P.M.R., despre succese do- 
bîndite in industrie și agricultură in cel de-al doi
lea cincinal.

Uriaș drum am parcurs de la vechea Romlnle 
burghezo-moșierească înapoiată, la infloritoarea 
Rominie democrat populară de azi, cu o industrie 
modernă și o agricultură in plină dezvoltare.

Un legitim sentiment de mindrie cuprinde pe oa
menii muncii gindindu-se la treptele pe care le-am 
urcat, cu fiecare an ce a trecut, pe drumul socialis
mului, spre bunăstare și fericire-

Cronica acestor 15 ani ne arată pas cu pas că 
toate marile înfăptuiri sînt rodul luptei entuziaste 
a maselor, rodul politicii înțelepte a partidului, pe 
care masele I au urmat și-l urmează cu neabătut 
devotament și încredere. La cea de a 15-a aniversare 
a eliberării patriei, oamenii muncii tși strlng și 
mal mult rindurile in Jurul partidului, unitatea din
tre partid, guvern și popor fiind invincibila forță a 
mersului nostru înainte.

•z.w .••••• 
•V.W.V.
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Martor și participant
Noaptea fusese lungă și tn- 

cîlcită ca un labirint; du
rase mulfi ani și bezna 

ei era sfîșiată doar de săbiile 
reflectoarelor, de șuieratul bom
belor, de culorile de sînge ale 
rachetelor. Erau acestea rezul
tatele obținute de lacheii anto- 
nescieni care tîriseră poporul în 
războiul criminal pus la cale de 
fasciști și apoi i-au lăsat pe 
oamenii muncij să sufere urmă
rile acestui război odios.

Te virai noaptea în pat aș- 
teptînd, din secundă-n secundă 
să auzi mugetul jalnic al sire
nelor — și coborai în adăpostul 
sinistru ca un sicriu, neștiind 
dacă vei mai revedea lumina.

întunericul era de jur împre
jur și ziua nu se deosebea de 
noapte. Domneau sila și moar
tea. Dar comuniștii insuflau 
speranțe poporului, il mobilizau 
la luptă împotriva fascismului.

...Părăsisem Bucureștiul după 
ce văzusem cartierul Grivitei, 
bombardat de avioanele ameri
cane. Revăd cadavrele: de copii, 
de bărbați, de femei. Revăd mi
zera încălțăminte peticită a unui 
muncitor prins sub dărîmături, 
nu departe de căsuța prietenu
lui meu Cicerone Theodorescu 
(revăd talpa proaspăt reparată, 
prinsă în ținte solide — „ca să 
tină mai mult“...) Revăd cada
vrul unui ucenic cu șortul de 
piele îmbibat de ulei, iar pe 
vîrful unei clădiri cu două etaje 
— un automobil proiectat de 
suflul bombei, zăcînd ca un 
animal cu măruntaie de fier, 
ucis. Revăd prin norii de praf 
și moloz capul, desprins de 
trup, cu părul alb (ai fi zis: 
un ghem de lînă) al unei bă- 
trîne. Și toată jalea mută a e- 
roicului cartier o revăd — dar 
revăd și pumnii strînși ai lo
cuitorilor săi, și gurile severe, 
cu buzele supte, nerostind ni
mic, și spunînd, totuși, atîtea...

...Vestea cea mare m-a găsit 
tntr-un sat din Vlașca, sat îm
prejmuit de bălți, cu copii pa
lizi, tremurînd de friguri băltă- 
rețe. Oamenii aceia, pe care ma
laria îi transformase în făpturi 
aproape impasibile au purtat

Eugen Jebeteanu
știrea din casă în casă ca pe o 
făclie și ca o flacără. In sfîrșit 
li se arăta și lor lumina și căl
dura. Părinții, bunicii și stră
bunicii lor le așteptaseră veacuri 
întregi; ei, urmașii le vedeau și 
le simțeau prin solia unei pri
me, uimitoare zile: 23 August 
1944.

...Era un conac solid la Nai- 
pu, era și un moșier atotputer
nic. Mai puternic decît însuși 
moșierul era însă fica acestu a, 
căci ea era răsfățata tatălui.

Dar ce lucruri ciudate poate 
face istoria! Cu o zi mai înainte, 
doar cu o zi mai înainte, fica 
moșierului, un colos de femeie 
cu pulpele trase-n pantaloni și 
cu gîrbaci în mînă, șfichiuise 
din trapul calului un pui de ță
ran: i se păruse că pepenele din 
mîinile copilului a fost luat de 
pe moșiile ei.

Și nu trecuse decît o noapte 
(dar ce noapte adîncă!) și Par
tidul despicase dintr-o singură 
lovitură chipul beznei. Prin 
poarta aceea deschisă în noapte 
izbucneau acum lumina și căldu
ra. Și în bătaia acelei lumini și 
a acelei călduri puteai să ză
rești ceva nevăzut pînă atunci 
niciodată: un pui de țăran, al 
cărui obraz — deși crestat de 
pleasna unui gîrbaci — surî- 
dea, și chipul unei „stăpînitoa- 
re‘‘ peste care stupoarea și tea
ma începuse să aștearnă primele 
semne ale înfrîngerii și morții.

Ieșind din noapte, soarele po
leia pămîntul nostru, mîngîind 
fețele milioanelor de umili și le 
răscumpăra suferințele, transfor- 
mindu-și razele în sulițe pedep
sitoare ale crimei.

23 August sosise.
Au trecut de atunci cincispre

zece ani. Cu fiecare vară, mîn- 
dria de a fi fost contemporan 
acelei zile și tuturor mărețelor 
înfăptuiri care au urmat, spo
rește. Acești cincisprezece ani 
nu pot fi socotiți cu măsurile 
obișnuite: saltul în istoria po
porului nostru realizat în acest

scurt răstimp reprezintă un 
drum de veacuri. Cea mal de 
seamă sărbătoare a noastră, săr
bătoarea libertății dobîndite 
pentru totdeauna în acel august 
fierbinte, sălășluiește în inimile 
noastre, ale tuturor celor ce am 
pus crte o cărămidă la înălțarea 
patriei socialiste.

în acești cincisprezece ani am 
fost martorii unei uriașe miș
cări populare, conduse de par
tid. avînd ca țel făurirea feri
cirii pe pămîntul stropit cu la
crimile, sudoarea și sîngele ge
nerațiilor de înaintași. Dintr-o 
țară „eminamente agricolă“ — 
pe care o jefuiseră cumplit bur
ghezia și moșierimea autohtonă 
în dulce frăție cu capitalismul 
străin, Rominia a devenit o ța
ră industrial-agrară înfloritoare, 
de o incontestabilă greutate ca 
prestigiu internațional. Am fost 
martorii, mai cu seamă, ai ri
dicării omului muncitor de la 
noi; întregul drum străbătut de 
la 23 August 1944 pină astăzi 
se profilează în lumina demni
tății cîștigate de acest om mun
citor. El a dovedit din plin, tu
turor, că este în stare să con
ducă mai bine decît burghezia 
și treburile unei fabrici, și acti
vitatea de înaltă răspundere ob
ștească legată de dezvoltarea 
unui oraș, unei regiuni sau a 
țării întregi.

Da. am fost martori și păr
tași la străbaterea unui drum 
lung, copleșitor. Cine ar mai 
recunoaște în țăranul colectivist 
de astăzi, fruntaș al recoltelor 
bogate, participant la consfătu
iri agrotehnice în care ia cu- 
vîntul in fața microfonului îm
preună cu savanți agronomi, 
cine ar mai recunoaște în el pe 
omul bordeiului, lăsat pradă 
pelagrei, lovit de gîrbaciul mo
șierului și de patul puștii jan
darmului! Cine ar mai recunoa
ște in muncitorul de azi care 
urmează în paralel și cursurile 
școlii medii sau universitare, ia 
parte Ia variate forme ale mun

cii cultural-artistice de amatori 
și este un frecvent cercetător al 
cabinetelor tehnice unde își a- 
duce aportul inovațiilor și rațio
nalizărilor sale, cine ar mai re
cunoaște în el pe șomerul urgi- 
sit de altădată, trecut pe listele 
negre ale patronilor, supus 
curbelor de sacrificii și zăvorit 
în carcerile din uzină !

Am văzut și am trăit aceste 
transformări amețitoare. Dato
ria noastră, a scriitorilor, de a 
cînta milioanele de anon mi 
arhitecți ai acestor timpuri creș
te neîncetat. Scriitorii nu au 
dreptul și nu vor să rămînă în 
urma vieții. Ii însuflețește mîn- 
dria că le este dat să răsfrîngă 
în operele lor o lume a libertă
ții, în care palatele regilor de 
ieri sînt puse la dispoziția celor 
ce muncesc și artei menite să le 
înnobileze sufletul.

Martori ai acestor transfor
mări, participanți activi totoda
tă, sîntem conștienți că lumina 
zilelor de astăzi se apără nu 
numai păstrînd necontenit trea
ză făclia amintirilor. Ea. aceas
tă lumină, trebuie păzită în 
lupta fără oprire pe care tre
buie s-o ducem împotriva forțe
lor întunericului. Spunînd întu
neric, înțeleg : imperialism, răz
boi atomic sau război rece, po
litica „de pe poziții de forță“... 
Să fii ostaș înregimentat în 
lupta împotriva acestor calami
tăți, — iată o supremă cinste, 
indiferent de armele cu care ți-e 
dat să lupți, strungul, tractorul 
sau condeiul.

La capătul a 15 ani de luptă 
și victorii sub steagurile de 
glorie ale Partidului Muncito
resc Romîn, privim înainte cu 
ochi senini. Suișul continuă. Li
bertatea, născută în August 1944 
și statornicită pe vecie ne lu
minează drumul înainte. O vom 
cînta mereu mai mult, mereu 
mai bine. îi vom urma pe aceia 
care-i poartă torța — comu
niștii — și fiecare nou 23 Au
gust ne va găsi pe o treaptă 
mai înaltă, mereu mai înaltă, 
finisînd acest uriaș edificiu care 
este orînduirea socialismului în 
patria noastră.

Marele laminor de la Roman 
in preajma intrării in funcțiune
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POPORUL CÎNTĂ
VIAȚA NOUĂ

Că nu-i stea 
ca stelele

Frunză verde alior
Lupta comuniștilor.
Ne-a scăpat de jug și fiară
Și-a sădit dreptatea-n țară.
De-am fost pleavă dusă-n vini
Sintem oameni pe pămini 
Și-avem și noi crezămîni.
De-am fost piatră răbdătoare
Sub potcoava-n drumul mare,
Avem astăzi alinare.
Tu, prin veac, amară pită —•
Si cu sînge-ai fost stropită.
Din scutec și pin’ la groapă,
Lingeam sare și beam apă, 
Lacrima mijea sub pleoapă. 
Și-a sosit acel August 
Cu stea roșie de pară.
Semn de primenlre-n tară.
Semn curai de primăvară.
Raza ei nepieritoare,
Ne aprinde-n inimi soare
Că nu-i stea ca stelele 
Să o stingă zorile.
Fie noapte, fie ziuă,
Raza ei ln noi se-aaiuă
Si ne luminează glodul,
Zile-ntregi și nopți de-a rlndul —
Și ne-mbărbătează mersul
Și ne-nflăcărează versul.

Comuna Cuci 
raionul Luduș, regiunea Glui

Clădesc fericire
Folcică lată,
Lată din zăvoi,
Cîte n-am dus noi
Ocări și nevoi.
Dar cu bucurie,
Azi spunem să știe
Celui ce ne scoase
Amarul din case,
Că la-ndemnul lui,
Lui, Partidului,
Și la noi in sat,
Voioase și-au dat
Ogoarele mina,
Iar holda, bătrlna,
Aduse-un rod bogat
La toți in hambar:
Maghiari și romlni
Pe soartă stăpini,
Ce-n strinsă unire
Clădesc fericire.

, Voivodeni — Bîrsa. Gurahont. Oradea

O frumoasă zi 
de August

Frunză verde cucuruz.
0 frumoasă zi de-August,
Frumoasă ca foi de tei
Din August douăzeci și trei,
A venit, o zi frumoasă 
Pentru țărișoara noastră.
Ne-a dat mare d-aiutor
Sovieticul popor.
De fasciști el ne-a scăpai.
De la noi i-am alungat;
In contra lor am plecat
Cu război înfuriai
Și mult timp nu a durat
Plnă cu ei am gătat;
Am rămas stăpini acasă,
In țara noastră frumoasă.

Caransebeș. Timișoara

Povestește 
lumii-ntregî

Frunzuliță foi de meri,
Pe la August douăștrei,
Pe la August patrușpatru,
Cînd fugea Hitler turbatu'
Alergat și fugărit
De voinic din răsărit.
Jos pe Olt, în sat la noi,
A făcut Hitler război 
Și a atacat în spate, 
Oștile încolonate.
•.......................... ......
Dar numai ce văd vreo trei!
Ivan, Vania și Serghei
Se reped ca niște lei
Și fug hitleri’ alelei!
Stați acolo, măi mișei!
Și fugeau hitleri’ turbati
Cum fug lupii alungați:
Dar fugind, bătu-i-ar sflntul 
Și nu i-ar răbda pămîntul. 
Ii culcară pe cei trei: 
Ivan, Vania și Serghei.
Au murit cei trei voinici
Și-i îngroparăm aici
Și le crescu pe morminte
Vite mari și împletite
Cu struguri roșiori 
Cum era sîngele lor.
Dar voinicii n-au murit. 
Lingă Olt ei s-au oprit, 
Dorm ln liniște și-n pace, 
Oltul, murmură, șoptește, 
De voinici el povestește 
Cum căzură vitejește.
Spune Oltule, de ei
Că la August douăștrei 
Ivan. Vania șl Serghei 
Au căzut ca niște lei: 
Povestește lumii-ntregi 
Cum căzură trei viteji 
Colea jos, pe malul tău, 
Să ne apere de rău.

Slatina. Pitești

Frumos 
cînt-o păsărea

Frunzuleană de răsură 
In nucul din bătătură, 
Frumos cînt-o păsărea 
C-am sfîrșit cu vremea rea 
Pare-mi că nu doar la mine, 
Și în curțile vecine 
Viersuiește tot a bine — 
Și mă-ndeamnă inima 
Să mă-ngîn și eu cu ea. 
Fur cu ochii nucul verde. 
Dar pasărea nu se vede;
L-am cătat frunză cu frunză, 
Unde oare să se-ascunză ? 
Și iar verde trei sipice 
Atuncea muierea-mi zice: 
— Nu mai osteni, rumîne, 
Că n-o afli, plnă mîine!
De-ai căta-o vara toată. 
Pasărea tot nu s-arată...
Fără pene, nevăzută
Ea din om în om se mută — 
Scoate pui șl iarăși pleacă 
Țara-ntreagă s-o petreacă;
E pasărea bucuriei 
Și fala gospodăriei — 
Cînd ne vede traiu-n casă. 
Cu vin și pline pe masă, 
Drept pe inimă se lasă. 
Și cîntă din zori în sară, 
Dimineata-ncepe iară.

Comuna Breșnița Motru. 
raionul Strehaia. regiunea Craiova

De cînd a venit 
partidul

Foaie verde ca molidul 
De cînd a venit partidul 
Nu mai robesc la ciocoi 
Și pe vînturi și pe ploi.
Pită albă am în casă,
Bucate bune pe masă
Și o casă sănătoasă
Și-n ea mobilă frumoasă.
Școală mîndră am durat.
Palat mare pentru Sfat,
Am făcut și drumuri noii
Foaie verde de trifoi,
Am și car, și plug, și bol.
Am și eu, au și vecinii
De cînd măturarăm spinii.-.
Foaie verde de mărar.
Ne-am durat și dispensar.
Casă de născut, cămin.
Acum durăm magazin,
Foaie verde foi trei fire,
Arăm la-ntovărășire
Cu tractoare noi și bune 
Și hambarele ni-s pline.
Foaie verde bob de rouă,
Crește-n sat viată nouă
Cresc și oameni noi in sat 
Și au traiu-ndestulat.

Colonesti-Bacău

Noi muncim, 
noi hotărîm

Hei, măi frate leuștene,
Trăit-am vremuri grele
Pe plaiurile Loviștene,
Cirtd chiaburul conducea
Cooperativa, obștea,
Zisa „bancă", primăria,
Depozitul, „sărăria“,
Moară și darac de lină,
Toate le-nvlrtea o mină.
El se scălda în averi.
Noi în jale și dureri.
Foicică matostat.
Timpurile s-au schimbat,
Trăim viață nouă-n sat:
...... •••«■•■
La cooperativă azi
Avem feciori, tineri brazi.
Copiii i-am dat la școli
Să devină-nvățători,
Tractoriști, brigadieri,
Agronomi și ingineri.
Am scăpat acum de-amar,
Avem școli și dispensar,
Pentru cei mici grădiniță
Și pavaje pe uliță.
Noi, moșneni ai obștii vechi,
Ne-am unit cu toti perechi
Și-am format gospodărie
Colectivă, pe vecie.
Azi Partidul ne-a-nvățat
Să obținem rod bogat,
S-avem pentru muncă — zile
La hectar, grîu mii de chile.
Și-avem două mii de oi,
In sat livezi, vaci și boi.
S-avem bucate pe masă
Și fericire în casă.
Noi muncim, noi hotărlm
De-acum pe noul tărlm,
Nimeni nu ne fură munca»
Avem pită, avem șuncă
Și trăim cum se cuvine
Viața zilelor senine,
Viața nouă, cum ne place,
ln libertate și pace.

I 

Boișoara — Rîmnicul Vîlcea, Kitesti
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Flori din inimă
Dfn vaTe se auzea vuietul ri

nei coloane motorizate care se 
apropia în grabă. In frunte \e- 
nea un camion mare, pestriț 
încărcat pînă la refuz cu hitle
riști. Văzînd strada blooată, ca
mioanele s-au oprit brusc. Gîțiva 
sotdafi s-au răsturnat pe plat
formă. Pe ușa cabinei ieși un 
șofer gras, cu părul roșcovan 
și cu ochii bulbucați, care în
cepu să răcnească cuvinte aspre 
și neînțelese. Hitleriștii din ca
mion îl priveau buimăciți. Gelu 
se piti după un zid. Dintr-o 
mașină mică, argintie, coborî un 
ofițer scund, cu fața mare, ro
șie și cu fălcile buhăite.

Ofițerul răcni ceva cu o voce 
ca de taur, și o mulțime de 
nemți de pe camionul pestriț 
și de pe celelalte s-au repezit să 
descurce strada. Din urmă, co
loana se îngrașă, presînd încet 
înainte.

Gelu n-a putut să-și dea sea
ma cînd s-a ivit sus, la bal
conul casei de peste drum, o 
fetiță de vreo patru anișori. 
Era îmbrăcată cu o rochiță ro
și ■ iar părul blond oîrlionțat îi 
efu împodobit cu o panglicuță 
albastră. De undeva, de pe o 
casă distrusă de incendiu, se 
auzi o împușcătură și un hit- 
lerist de lîngă ofițer se prăbuși 
la pămînt. Fetița din balcon 
gîngurea ceva bătînd din pal
me, uitîndu-se la învălmășeala 
din stradă cu ochișorii ei mici. 
Prin larmă se aud iar două îm
pușcături. Fetița cu moț alba
stru se uită mirată, bătu în 
neștire din mînuțe și se prăbuși 
pe balcon. Un băiețel deschise 
ușa balconului voind să tragă 
pe surioara lui înăuntru, dar 
fu tras înapoi de o mină de 
femeie energică și tremurîndă. 
Privirile lui Gelu se îndreptară 
spre ofițerul cu pieptul plin de 
decorații, care-și băga în toc 
pistolul funiegînd.

Deodată, un bubuit asurzitor 
cutremură strada, apoi altul și 
altul. Gelu se trezi trîntit la 
pămînt. Peste el au căzut cîte- 
va bucăți de moloz. Cîteva cli
pe se așternu tăcerea, apoi se 
auzi un vuet și o învălmășeală 
nemaipomenită. Iși scoase încet 
capul de după zid și se uită a- 
tent în stradă. Bănui că atunci 
cînd hitleriștii au vrut să înlă
ture baricada au explodat minele 
puse de muncitori. Mașinile din 
capul coloanei erau sfărîmate. 
O mulțime de hitleriști erau în
tinși pe caldarîm. Alții se tî- 
rau, lăsînd în urmă dîre groase

Nicola« Maftel
muncitor la utinele „Nicolae 

Cristea’ Galați

de sînge. Ofițerul cel gras era 
și el doborît în mijlocul străzii, 
încerca să se tîrască în patru 
labe, dar cădea istovit. De un
deva de pe un acoperiș țăcăni o 
mitralieră. Din etajul unei case 
dărăpănate, alta. Hitleriștii că
deau secerați. Cîțiva au început 
să tragă adăpostindu-se după 
camioanele distruse. Dintr-un pod 
al unei case cineva aruncă o 
grenadă. Un țipăt de groază 
trecu printre hitleriști din gură 
în gură : „Romînii trag în noi!“ 
Coloana fascistă căuta să rupă 
zăgazul presînd puternic, dădu 
mașinile stricate și baricadele 
într-o parte și trecu înainte 
peste ofițerul cel gras, peste 
leșurile hitleriștilor. Glneva îl 
smulse pe Gelu de lîngă zid 
și-l trase între ruinele unei 
case. De pe acoperișurile clădi
rilor distruse se auzeau focuri 
de arme și clănțănit de pistoale 
automate. In casă, Gelu îl re
cunoscu pe Prodan, mecanicul 
și pe alți muncitori. Prodan tră
gea cu o pușcă de vînătoare cu 
două țevi înjurînd de mama fo
cului.

— <3e, măi, băiete, ți s-a urît 
cu viața? — îi spune el lui 
Gelu. De nu te trăgeam eu de 
mînecă...

Alături de ei se aflau soldații 
Țăruș și Alecu pe care Gelu îi 
întîlnise acum două zile în fața 
gării. Soldații aceștia, slabi, 
nebărbieriți, încălțați cu opinci 
trăgeau cu sete în coloana ce 
căuta să se mistuie îngrozită. 
Alături de muncitori ei răspun-

Povesfire
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Ilegalitate
Ca la război: deasupra — pajifti, camuflaje. 
Sub camuflaje — artileria grea.
Sub pajiști — uzinele de armament.
Statul major — pretutindeni și undeva.

Cuvintele lui aveau sensul cel mai înalt.
Fiecare idee a sa
O rachetă era, dînd semnalul de-asalt.
Așa arăta Partidul, cui se-arăta.

Se vestea furtuna

ln steagul Partidului am recunoscut 
Propriul nostru sînge, fierbinte,
Eliberat din carcera lui
Și tinzînd spre țel, înainte.

Pe cerul orașului, ca pe-o pancardă, 
El scria, purpuriu, lozincile, visele.
De pe cerul deschis ca o carte albastră, 
Cele scrise ardeau peste toate abisele.

Se vestea furtuna! Venea, însfîrșit! 
„Tovarăși, grăbiți I Să ieșim în larg I" 
Farul chema, înalt și tăcut.
Și-am ridicat steagul roș la catarg!

*) Dlntr-un ciclu de poezii închinat 
pregătirii și înfăptuirii insurecției ar
mate de la 23 August 1944.

Moartea
nu putea -nțelege

Da la un pom la altul,
De la o casă la alta,
De la o stradă la altă stradă 
Înaintează solemn libertatea.

Moartea nu mai înțelege nimici 
Secerații noștri rămîn în picioare, 
Refuză să cadă, refuză să tremure,
Ca să mai tragă un foc în dușman I

Moartea nu putea-nțelege
Principiul de căpătîi al vieții i
A trăi liber și a lupta
Pentru o veșnică libertate.

. Libertate

...Și iată, o mare mulțime se-adună 
In strada liberă și primitoare, 
Și-acolo, în stradă, nu mi se pare, 
Cîntecele interzise răsună!

Și iată-mă-n mijlocul marii mulțimi 
Și ciudat, lumea mă recunoaște.
In văzduh e ceva solemn și intim
Și-ncep să te strige secretele noastre! HENRI CATARG! înscriere la colectivă. (Expoziția de stat de arte plastice)

seseră chemării Partidului Comu
nist de a lupta pentru salvarea 
țării de naziști.

De undeva, dinspre Brateș, se 
auzi o bubuitură de tun. Co
loana hitleriștilor dispăruse pe 
străzile Galațiului.

Un grup de muncitori din 
port trecea în goană spre Du
năre, înarmați cu armele hitle
riștilor căzuți în stradă, cu gre
nade, iar unii cu furci și țăpoaie 
de fier. Gelu recunoscu în frun
tea lor pe Crețu, care striga :

— La agenție, tovarăși, la a- 
genție !

—Te pomenești că hitleriștii 
vor să distrugă ceva pe-acolo, 
spuse mecanicul Prodan. S-o 
luăm într-acolo.

— Eu nu mă duc acolo, stri
gă Țăruș cu năduf, eu mă duc 
după coloană. După, socotelile 
mele o să se mai împotmolea
scă undeva... Mama lor de spur
cați I Acu-i momentul să-i ard 
la moacă.

Gelu se bucură, gîndlndu-sei: 
,,Ai noștri au întors armele con
tra hitleriștilor, așa cum spune 
Comunicatul 1“
. Intr-adevărla chemarea par

tidului comunist, forțele patrioti
ce porniseră ia luptă.

Sirenele tocmai își înălțau că
tre cer un strigăt ca un oftat de 
ușurare.

Mii și mii de oameni ieșeau 
din adăposturi și din ganguri. 
Ieșeau tîrîndu-se la lumină, din 
subsoluri și din bordeiele car
tierelor mărginașe, însuflețiți 
de bucurie, ca să întîmpine Ar
mata Roșie.

Cu o oră înainte străzile erau 
pustii. Acum strada principală 
și parcul erau un imens furnicar 
de oameni.

—■ La bariera Traian, la ba
riera Traian 1 striga mulțimea 
îndreptîndu-se acolo.

P« balcoane apăreau covoare, 
steaguri roșii și flori. Multe 
flori. Pe șoseaua din capătul 
barierei Traian, iată, au apărut 
primele tancuri sovietice. Moș 
Vasile lăcătușul se agita ici- 
colo șchiopătînd. Dădea din 
mîini cu însuflețire și răcnea

cu un glas care parcă nu era 
al iui 1

— Tovarăși", faceți loc, tova
răși I Vin tancurile Armatei Ro
șii ca să ne elibereze... Uraaa I

Mulțimea fremăta. Cînd pri
mul tanc cu stea roșie s-a o. 
prit în mijlocul străzii, s-a fă
cut tăcere. S-a deschis capacul 
turelei și din tanc a coborît co
mandantul, îmbrăcat cu unifor
ma albastră și cu caschetă nea
gră pe cap.

S-a apropiat delegația de 
muncitori în frunte cu mecani
cul Prodan. Crețu avea o tavă 
cu pîine și sare.

De undeva se auzi un început 
de cîntec care creștea din toate 
piepturile și apoi cuprinse mul
țimea întreaga t

..Sculați voi oropsiți al vieții", 
Voi osîndiți la foame, sus !‘* 
De multă vreme nu mai ră

sunase acest cîntec atît de pu
ternic și sigur pe străzile Ga
lațiului. Fiecare cîntă mai cu 
foc. Fiecare cîntă și-și ascultă 
propria-i voce, înfiorat da emo
ție și bucurie.

După o vreme un ofițer făcu 
semn cu un steguleț roșu și co
loana porni maj departe prin 
fumul incendiilor încă nestinse.

Șenilele mușcau din pavajul 
străzii cu un scrîșnet asurzi
tor. Cu ochii țintă la fețele os
tașilor sovietici, o femeie cu fața 
palidă plîngea ținînd un copil de 
mînă. Se gîndea la fetița de 
pe balcon, omorîtă de ofițerul 
fascist. Micuța de ea. n-a mai 
apucat clipele astea...

Deasupra tancurilor, soldații 
cu fețele obosite zîmbesc și 
prind din zbor cîte o floare. Lu
mea flutură pălăriile, batistele, 
mîinile și se înalță în vîrful 
picioarelor ca să vadă mai bine. 
Turelele tancurilor grele, radia
toarele și țevile tunurilor sînt 
împodobite cu flori. Mulțimea 
de copii, tineri și bătrîni se în- 
dreaptă spre tancuri și mașini. 
Ostașii sovietici le întind mîi
nile și-i ajută să se ridice. Bu
buiturile și scrîșnetcle , șenilelor 
le acoperă cuvintele, dar gestu
rile lor sînt pline de o bucu
rie de nedescris. Moș Vasile lă
cătușul, călare pe un coșcogea 
tun, se agită rotindu-și brațele 
ca aripile unei mori de vînt.

— Uraaa 1 Tovarăși, au sosit I 
Din turela unuia dintre 

tancuri, un. ostaș tînăr, zim- 
bește dînd din cap și strigă tare 
către altul mai în vîrstă :

— Hei, Vanea, de unde au 
ieșit atîtea flori, cțjid orașul e 
aproape numai ruina î

— Ei, și tu, mormăi Vanea, 
un ostaș mai bătrîn și mustă
cios. De unde ? De-aici I spuse 
el, și-și duse, mîna la inimă.

In urma tancurilor se ivește 
o coloană auto. Merge la pas. 
De o parte și cealaltă a drumu
lui, merg în flanc cîte unul, os
tașii uzi din cap pînă-n picioa
re. Pe pelerinele pestrițe, de 
camuflaj, sînt lipite fire de 
plante de apă. Merg disciplinați, 
în cadență, cu privirea zîmbi- 
toare, cu mîinile încleștate pe 
automate. Nici nu le pasă că 
se scurge apa da pe ei.

Sint unitățile de asalt care 
au trecut spre Galați, tăind a- 
pele lacului Brateș, ca să aco
pere înaintarea tancurilor. In 
fruntea coloanei pășește un ofi
țer bătrîn, cu un barbișon sur 
de pe care mai picură încă apă.

Primele coloane au străbătut 
orașul ieșind pe bariera Brateș, 
apoi s-au îndreptat snre Șiret, 
în urmărirea hitleriștilor care 
se retrăgeau „pe poziții dinain
te stabilite“.

Șenilele tancurilor sovietice 
treceau peste obstacole, reste 
grămezile de arme părăsite de 
hitleriști pe care le striveau ca 
pe niște nuci.

In Galați pătrundeau noi și 
noi coloane ale Armatei Sovie
tice Oamenii, poporul le in. 
tîmpinau cu flori.

Dar de unde au ieșit atîtea 
flori, cînd orașul avea o înfă
țișare atît de jalnică? Avea 
dreptate Vanea.'.din inimă. Din 
inima poporului dornic de liber
tate.



PREFIGURĂRI
In 1954 într-o încercare poe

tică de extragere a chintesenței 
primului deceniu de libertate, 
scriam :

„Dacă zece ani atâtea schimbă, 
Viitorul — cîte va schimba ? 
Regula aceasta de trei simplă 
Bucură adine inima mea..." 
Cinci ani din acel viitor au 

devenit, acum, istorie, și reali
tate palpabilă, materială. La a 
XV-a sărbătoare a Eliberă
rii, poporul nostru muncitor in 
întregimea Iul primește, de 
la tribuna istoriei, defilarea 
a mii și mii de visuri împlinite, 
toate purtînd nume ce ne în- 
fioară sufletele de bucurie: li
bertate, republică populară, in
dustrie socialistă, agricultură a- 
vansind pe calea socialismului, 
învățămînt larg deschis pentru 
mase, protecția muncii și a să
nătății celor ce muncesc, ridica
rea continuă a nivelului de trai, 
egalitatea tuturor indiferent de 
naționalitate în fața legilor 
populare, cultura la îndemîna 
Siaselor — și toate celelalte.

De la treapta atinsă astăzi, 
aruneînd o privire peste ani, pu
tem desluși, mai limpede decît 
în filigran, contururile xieții 
noastre de mîine. Ca să folo
sesc o imagine: din betonul 
deja turnat în planșeu, se ridică, 
în prelungire fierul ce urmează 
a forma scheletul metalic al vi- 
’torului etaj. Astfel ne putem 
■oi gîndi la configurația patriei, 

așa cum va arăta ea să zicem 
peste alți 15 ani, cunoscînd că 
îi vom clădi rînd pe rînd, în 
prelungirea celor 15 pe care 
i-am trăit de la eliberare în
coace.

Pe aceste meleaguri va trăi și 
va munci un popor mai nume
ros; sporul anual al natalității, 
în directă legătură cu traiul me
reu mai îmbelșugat al celor ce 
muncesc, ne va aduce o crește
re neîndoielnică de cîteva mili
oane de oameni. Vom fi creat 
toate condițiile pentru ca naș
terea atâtor cetățeni să fie de
vansată de sporul bunurilor ma
teriale necesare vieții lor. Și prin 
număr, deci, poporul va fi mai 
puternic.

Harta patriei va cuprinde așe
zări cu totul și cu totul noi 
(orașul Victoria va avea pînă 
atunci, și el, un trecut) și al
tele care vor fi de nerecunos
cut în întreaga lor frumusețe.

Orașe-satelit, înecate în xer- 
deață, vor înconjura ca o salbă 
în culori vesele marile aglome
rări urbane — în primul rînd 
Bucureștiul, capitala Romîniei 
socialiste, unul din cele mai fru
moase orașe europene, cu clă
dirile sale albe, ordonate, gră
dinile sale binecunoscute, vehi
culele sale numeroase, rap?de și 
tăcute. Călătorul prin satele 
noastre de peste cincisprezece 
ani se va bucura de bineface
rile unor așezări în care nici 
teatrul sătesc, nici televizorul 
în culori din casele oamenilor 
nu vor putea fi socotite .printre 
lucrurile excepționale.

Decada Culturii
din R. P Romînă (Urmare din pag. l-a)

•ttt 
o in-

In aceste zile ale Decadei 
turii, Bucureștiul trăiește 
tensă și bogată viață cultural-ar- 
tîstică. In cinstea celei de-a XV-a 
aniversări a eliberării patriei tn 
sălile de teatru și de concert se 
prezintă spectacole, la cluburi, 
case de cultură și cămine cultura
le 6e țin conferințe și seri litera- 
e, în întreprinderi și instituții se 

deschid expoziții și bazare ale căr
ții etc.

Joi seara, in marea sală a Ate
neului R. P. Romîne a avut ioc 
concertul corului și orchestrei Fi
larmonicii de Stat „George Enes
cu“, cu care prilej au fost in
terpretate în primă audiție lucrări 
scrise de compozitorii noștri cu 
prilejul marii sărbători a eliberă
rii patriei. Sub conducerea dirijo
rilor George Georgescu, artist aî 
poporului, și Mircea Basarab au 
fost interpretate „Mărire ție, pa
tria mea“ de Mihail Jora, rapso- (Agenpres)

;

Tinerii! Tinerii

Aspect de pe șantierul Combinatului de industrializare complexă a stufului de la Chișcanh

Peste un deceniu și jumătate, 
construcțiile industriale abia în
trezărite în 1959, și vor ridica la 
tot pasul frunțile semețe, temei 
al puterii noastre economice, 
demonstrind concret și practic 
forța socialismului triumfător 
pe pătnîntul Romîniei. Va fi o 
bucurie z?lnică activitatea în fa
bricile noastre în care automa
tizarea va fi un proces frec
vent. Locomotivele Diesel elec
trice de producție romînească 
vor fi devenit un produs indus; 
trial cu tradiție la noi; sondorii 
vor cuceri tehnica uriașei viteze 
de foraj; eleganta mobilă din 
plăci aglomerate, urmare a dez
voltării industrializării superioa
re a lemnului, va cuceri interioa
rele, la concurență cu aceea exe
cutată din mase plastice, ramu
ră a marei industrii chimice roma
nești. In cincisprezece ani de 
aci înainte Borzești, Săvinești, 
Roznov, Govora, vor fi centre 
chimice de faimă internațională. 
Cantitățile de produse petrochi
mice, de îngrășăminte, de mase 
plastice și de medicamente vor 
spori vertiginos an după an; 
și desigur, la reuniuni tovără
șești, tinerii muncitori își vor 
aduce aminte cu un zîmbet în- 
cintat de prima mie de tone de 
fire și fibre sintetice, produse 
în anul 1959.

Participanții la concursurile 
nautice de pe lacul dindărătul 
bătrînului baraj de pe Bistrița 
îi vor vizita pe inginerii hidro
centralei „Lenta“, unii dintre ei 
foști constructori ai șantierului 
de la Bicaz și, ascultîndu le a- 
mintirile, le vor relata, la rin- 
dul lor, impresii de pe șantiere
le noilor centrale electrice care 
au sporit de alte cîteva ori pro
ducția de energie electrică față 
de situația Romîniei capitaliste, 
din urmă cu 30 de ani. O. cîte 
veacuri vor părea de atunci I

Peste cinc?sprezece ani, cei 
care se nasc în aceste zile vor 
intra în clasa a IX-a, cei care 
au pășit intr-una din aceste ul
time toamne în clasele serale, 
vor fi atunci muncitori, tehni
cieni, oameni cu un înalt grad 
de calificare, cu un orizont spi
ritual deosebit de larg, la nivelul 
sarcinilor unei industrii cu un 
ridicat 
re. Și 
solvit 
rioare. 
mașini 
miurgii creierelor electronice 1

Dar călătorind, cu gîndul, 
prin patria noastră în anul 
1974, să nu uităm să fim și 
oaspețji propriilor noastre case 
de atunci. Vor fi apartamente 
clădite în termene record, din 
prefabricate sau nu, din mate- 
rielele clasice sau ultra-moder- 
ne, vor fi frumoase, cu nenumă
ratele lor înlesniri practice, cu 
covoarele și tablourile lor, cu 
multele rafturi ale bibliotecii în
țesate de cărți bune. In acest 
întreg, fam?lia însăși va fi mai 
puternică, temeliile ei vor fi de 
neclintit.

procent de automatiza- 
cîț'i dintre ei vor fi ab- 
insti'tutele tehnice supe- 
Cîți vor fi inovatori de 
agregate, citi vor fi de-

dia ooregrafică „înfrățire“ de Pauil 
Gonstantinescu, „eantata patriei“ 
de Laurențiu Profeta, suita sim
fonică ,,Pe drumurile Romîniei" de 
Anatol Vieru, final djțj „Oratoriul 
eliberării“ de Radu Paladi.

La Teatrul G.G.S., joi seara a 
luat sfîrșit faza finală a celui 
de-al V-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori — minunată 
sărbătoare a portului, cîntecului și 
dansului popular romînesc. In ul
tima zi de concurs au prezentat 
spectacole formațiile artistice de 
amatori din regiunile Iași, Hune
doara, Pitești și Stalin.

Pe estradele specia] amenajate 
din Capitală au avut loc serbări 
populare la care și-au dat con
cursul formații artistice de ama
tori participante la faza finală a 
celui de-a-1 V-lea concurs.

ce urmează să se 
în anii care vin ne

Felul nostru de trai, al tutu- 
roT celor ce punem munca la 
baza vieții, va dărui fizionomii
lor aerul deschis, optiml'st și ro
bust al oamenilor definitiv eli
berați de griji mațeriale. Nu 
am nici cea mai mica urmă de 
îndoială, peste cincisprezece an 
vom rîde mai mult, ne vom 
chema prietenii mai des în 
casă, ospețele pe care le vom 
da vor fi mai bogate, totul ne 
va ajunge mai din plin. Ima
ginea de astăzi a oamenilor so
vietici, trăind în abundență ș 
generoasă bună dispoziție, în 
mijlocul familiilor lor de bă- 
tr’ni și tineri muncitori, aceas
tă* imagine cheamă zările vfe- 
ții noastre, să i fie pereche și 
geamănă.

Tot ceea 
înfăptuiască 
stimulează puternic imaginația. 
Avem certitudinea că nu este 
vorba de nici măcar un stagur 
vis care să rămînă sterp. Toate 
prefigurările acestea se nasc pe 
solul fertil al realității socia
liste contemporane; iată-le seva 
vieții.

Pe noi ne-a condus, pas cu 
pas, partidul, de aceea am a- 
juns să ciocnim, la a cincispre
zecea aniversare, pentru măre
țe victorii. Pe noi ne va con
duce și de aci înainte partidul, 
de aceea sintern siguri ca de 
lumina soarelui că și de aci 
înainte vom izbind?.

Să visăm, prieteni, să visăm 
la ziua de mîine a patriei — și 
a noastră, a tuturor. Să păs
trăm o sticlă de vin, din buna 
recoltă 1959, s-o păstrăm ca s-o 
deschidem la a 30-a aniversare 
a Eliberări?, (cînd va fi un vin 
vechi) în cinstea înfăptuirilor 
noi, minunate, de atunci.

$i mai cu seamă să muncim, 
să muncim cu înflăcărare și cu 
dăruire tinerească ; cercetîn- 
du-ne viața, cerc.etîndu-ne pa
tria, cercetîndu-ne viitorul, fie
care din noi poate spune din a- 
dîncul inimii sale : MERITA.

ȘTEFAN IUREȘ

In fotografie : teatrul de vară din orașul Suceava, recent construit

Tinerețe fără bătrînețe
ffa nu avea drept la âmbet, n-a- 
vea drept la vise, n-avea drept 
la viață. Și dacă din mijlocul 
ei se ridica, prin strădanii su
praomenești și printr-o muncă 
istovitoare un om ce pretindea 
dreptul la muncă, aspirînd la 
un post de învățător, de profe
sor, de medic, — atunci era 
scoasă din sertare expresia con
sacrată, de atâtea ori auzită, de 
atâtea ori repetată :

— Să aștepte, de aceea e tâ
năr, ca să aștepte.

Iar după aceea se și teoretiza, 
bine înțeles de către cei căpă- 
tuiți, de către cei ajunși, de 
către cei bine înfipți în buge
tul Statului și in posturi plurale 
gras plătite, cu privire la pro
blema luptei dintre generații.

n-au răb-

și reduceri

'Decretul Prezidiului Marii Adunări

Uzinele Săvinești, vedere exterioară
Foto AGERPRES

Deschiderea emzitiei „Arhitectura 
în R. P. RomTnă 1S44—1959“

la amiază a avut loc la In-Joi __ _____  _ -
stitutul de arhitectură „Ion Min- 
cu“ din Capitală, inaugurarea ex
poziției „Arhitectura în R. P. Ro
mînă 1944-1959“. Expoziția a fost 
organizată, în cinstea celei de-a 
XV-a aniversări a eliberării pa
triei noastre, de Comitetul de 
stat pentru construcții, arhitectură 
și sistematizare de pe lîngă Con
siliul de Miniștri a-1 R. P. Romîne

dare! Tinerii sa nuri aștepte. O 
să le vina și lor rindul...

Pină acum cincisprezece ani 
tinerețea acestei țari a tot aștep
tat, și pe temeiul acestei minei- 
noase legi a luptei dintre gene
rații, a tot răbdat de foame.

într-o țară în care fiul B ralia* 
nului a devenit la treizeci de ani 
o mare personalitate politică, 
tânărul Eminescu a trebuit să 
aștepte ani și ani dc zile penă 
să fie numit, de milă, intr-un 
post de revizor școlar. „Tînărid 
Garagiale" și-a irosit tinerețea 
ca sufler și copist de roluri, pînă 
după treizeci de ani, cînd i s-a 
reprezentat, în sfîrșit, întâia pie
să de teatru. Cu „tânărul“ Babeș 
a refuzat să stea de vorbă un 
ministru, fiindcă marele savant 
mai putea „să aștepte**. Exce
lența sa" era cu numai cîțiva 
ani nuri în vîrstă. își permitea 
să nu-l primească în audiență pe 
Babeș pentru că era nu numai 
„excelență“, ci și posesorul cî- 
torvă mii de hectare. Luchian 'a 
putut să zacă ani îndelungați pe 
un pat de suferință, lipsit de 
medicamente, pentru că era „tâ
năr*1, „mai avea timp să aștepte“, 
iar lui Alexandru Sahia i s-a 
îngăduit să moară la Colentina, 
la treizeci și ceva de ani. Sahia 
a fost și el, probabil, socotit su
ficient de tânăr, ca să nu mai 
aibă dreptul la viață. Tinerețea 
acestei țări <avea, pînă acum 
cinsprezece ani, doar dreptul la 
desnădejde, la foame și, even
tual, avea și dreptul la moarte.

Dar unde era tinerețea și unde 
era bătrînețea acestei lumi ne-a 
arătat cu claritate Istoria. Din 
mijlocul adevăratei tinereți a 
țării noastre, a acelei tinereți în
drăznețe, curate, creatoare, iubi
toare de popor și de progres, 
s-au ridicat de-a lungul 
luptând pentru viață și 
tinerețe, Filimon Sîrbu, 
Simo, Pavel Tcacenko, 
Gheorghe și atâția alți 
crescuți și oțeliți de Partid.

La 23 August 1944 viața a bi
ruit împotriva unei bătrîneți 
ce-și trăise traiul.

A întinerit de atunci totul în 
jurul nostru.

A dispărut fățarnicul „să aș
tepte" și cinica formulă a „luptei 
între generații**.

într-o țară în care totul e nou, 
proaspăt și cutezător, tinerețea 
șz-a cucerit dreptul la afirmare

vremii, 
pentru 
Dorica 
Petre 

tineri,

Naționale privind grațieri 
de pedepse

< ■

■

i

■

.:?
g
5

••

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Române 

| a emis un decret privind grațierea 
și reducerea unor pedepse și înce- 

j tarea procesului penal pentru une
le infracțiuni.

Potrivit prevederilor decretului 
vor fi puși în libertate, fiind gra- 
țiați, cei condamnați la pedepse 
pină la cinci ani inclusiv. Se reduc 
cu 'fu pedepsele între 5 și 8 ani 
inclusiv și cu 1/3 pedepsele între 
8 și 12 ani inclusiv.

De asemenea vor fi puși în li
bertate, fiind grațiați, cei condam
nați pentru infracțiuni neinten
ționate. Cei care au împlinit vîrsta 
de 60 de ani și femeile gravide sau 
cu copii pînă la cinci ani, condam
nați la pedepse pînă la 10 ani in
clusiv vor fi puși in libertate, fiind 
grațiați, iar dacă au de executat 
pedepse peste 10 ani li se vor re
duce pedepsele cu 2/3.

Pedepsele cu amendă se grația- 
ză în întregime.

Dispozițiile decretului se aplică 
și pedepselor reduse ca efect al 
unor grațieri anterioare.

Se încetează procesul penal 
pentru infracțiunile încercate sau 
săvîrșite pînă la data intrării în 
vigoare a prezentului decret, pen-

tru care Codul Penal sau legile 
speciale prevăd pedeapsa amenzii 
sau o pedeapsă privativă de liber
tate pină la 5 ani inclusiv, precum 
și pentru infracțiunile neintențio
nate, chiar dacă pentru acestea se 
prevede o pedeapsă tnai mare.

Nu beneficiază de dispozițiile de
cretului cei care au săvîrșit sub 
orice formă infracțiuni ce pericli
tează securitatea statului cei ce 
au săvirșit omor, infracțiuni de 
delapidare, furt, tîlhărie sau înșe
lăciune în dauna avutului obștesc, 
care au produs un prejudiciu mat 
mare de 10.000 lei, incendiu inten
ționat, dare și luare de mită, con
trabandă calificată, speculă și de
nunțare calomnioasă, precum și 
particlpanții sub orice formă 
la toate aceste infracțiuni. De 
asemenea nu beneficiază recidiviș- 
tii și cei care pînă la data prezen
tului decret n-au început executa
rea pedepsei, deoarece s.au sus» 
tras de la aceasta.

Ministerul Afacerilor Interne a 
fost însărcinat să facă propuneri 
nominale și pentru alți condam
nați, care nu beneficiază de pre
vederile prezentului decret, dar 
care au avut în timpul executării 
pedepsei comportare bună, dove
dind că s-au reeducat.

și de Uniunea Arhiteoților din 
R. P. Romînă.

La deschidere au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Con
strucțiilor, Industriei Materiale
lor de Construcții și Industriei 
Lemnului, ai Comitetului de stat 
pentru construcții, arhitectură și 
sistematizare, Uniunii Arhitecților 
din R. P. Romînă, numeroși arhi- 
tecți și ingineri constructori.

al 
în

fi

Acesta e rodul regimului de
mocrat-popular, rodul politicii 
înțelepte și ferme a Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Am fost cu tineretul nostru, 
nu de mult, la Vierta și i-erm vă
zut de aproape pe dansatorii, pe 
muzicanții, pe cîntăreții noștri, 
tineri nu în ruport cu actul de 
naștere, ci în raport cu elanul 
lor creator, izvorît dintr-o pu
ternică încredere în viață și în 
viitorul lor.

Nu știu dacă Ștefan Ruha are 
treizeci de ani, dar i se spune 
de către confrații lui mai tineri, 
și pe drept cuvînt, „maestre“. 
Dan Deșliu nu împlinise două
zeci și cinci de ani cînd a luat 
Premiul de Stat pentru poezie, 
iar Perahim, cunoscut dc multă 
vreme în țara și peste hotare 
ca un mare artist, are cu puțin 
peste patruzeci. In biroul Uniu
nii Scriitorilor se află tineri ca 
Petru Dumitriu, Marin Preda, 
Titus Popovici. Nicolae Vasu, 
după ce <a devenit Erou 
Muncii Socialiste, a intrat 
școală să învețe ingineria.

Tinerețea noastră, harnică 
talentată, biruie în toate dome
niile la vîrsta cînd odinioară noi, 
cei ce trăim de. mai multă vreme, 
nu începusem încă a spera.

Alături de acești tineri mun
cesc cei pe care nu îndrăznesc 
să-i numesc bătrîni, fiindcă lu
mina acestor cincisprezece ani 
pe care i-au trăit în muncă și 
victorii, a șters cutele de pe frun
țile lor.

Acum treizeci de ani Maria 
Giurgea, o mare actriță a Teatru
lui Național, a fost pensionată 
înainte de a împlini cincizeci 
de ani, pentru bătrînețe, iar 
astăzi, la vîrsta patriarhilor, Lu
cia Sturza Bulandra, respectata 
și iubita noastră Lucia Sturza 
Bulandra, conduce cu o nună 
sigură Teatrul Municipal.

Pe șantiere, în laboratoare, în 
uzine ca și pe întinsele și pli
nele de rod. cîmpuri ale patriei 
noastre, vîrstele 
unite în același elan, 
focul acelorași bătălii 
rii.

Acest miracol al 
noastre unanime l-a realizat slă
vită zi, pe care niciodată n-o 
vom putea lăuda îndeajuns, — 
23 August 1944.

își dau mina, 
sudate in 
fi vieto-

întineririi

SEMNIFICAȚIA CUVINTELOR 
„PREZENȚE ROMINEȘTI 

PESTE HOTARE“
Gnd vorbesc despre prezențe 

rominești peste hotare, îmi vin 
în minte cîteva momente care 
au o valoare de adevărat sim
bol, pentru a ilustra marile bi
ruințe repurtate de solii artei 
noastre în străinătate, în anii 
Romîniei democrat-populare.

lată unul din aceste momente. 
La Londra, în imediata apropie
re a binecunoscutului Hyde 
Park, se găsește una din cele 
mai mari săli de concerte din 
lume — Aibert Hali. Capacitatea 
sa este de 6.000 de locuri. In 
dreptul intrării din strada Ken- 
singlon se înalță un imens pa
nou, acoperit de afișe care anun
ță londonezilor viitoarele mani
festări artistice din orașul lor.

într-o seară umedă și cețoa
să din ianuarie anul trecut, mă 
aflam în dreptul acestui panou 
și cercetam cu privirea afișele. 
Deodată,, cu bucuria pe care o 
cunoaște numai cel aflat pe me
leaguri străine cînd se întîlneș- 
te cu coinpatrioți, ani văzut nu 
mai puț'în de patru afișe, semna- 
lînd prezențe artistice rominești 
în capitala ' Marii Britanii. Era ‘ 
vorba de concertele lui London 
Philarmonic Orchestra, sub con
ducerea lui Constantin Silvestri, 
de recitalurile de la Wigmore

A apărut:

Lupta

de clasă
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ale lui Valentin GheorghiuHali 
și Ion Voicu, în sfirșit de spec
tacolele de la Prince’s Theatre 
ale Ansamblului de cintece și 
dansuri populare C.F.R. „Giu- 
Iești“.

Un dirijor, un pianist, un vio
lonist și un grup folcloric — iată 
reprezentanții artistici al Repu
blicii Populare Romîne pe care a- 
vea să-i primească Londra în- 
tr-un foarte scurt Interval de 
timp. Și, după cum se știe, avea 
să-i primească în mod triumfal.

Un alt asemenea moment — 
simbol, îl constituie concertul dat 
la Moscova de Orchestra Filar
monică de Stat ,,George Enescu“ 
din București, cu ocazia marelui 
turneu întreprins în 1958 în U- 
niunea Sovietică. La sfîrșitul con
certului, dirijat de artistul po
porului George Georgescu, publi
cul a aclamat orchestra și pe 
șeful ei cu o vigoare neobișnuită 
timp de aproape jumătate de ceas. 
Maestrul Georgescu a dat atunci 
ca bis poemul simfonic „Till 
Eulensplegel“ de Richard Strauss. 
La terminarea lui, publicul a iz
bucnit pur și simplu în ovații, 
care nu se mai sfîrșeau.

Dar manifestația de simpatie 
cea mal emoționantă îi aștepta 
pe artiștii romîn! în cabine: a- 
colo i-au întîmpinat membrii Or
chestrei simfonice din Moscova 
în frunte cu un vechi prieten al 
Romîniei — dirijorul Onesev.

Acesta s-a dus la maestrul 
George Georgescu, l-a îmbrăți
șat cu căldură și i-a spus:

— Vă mulțumesc din adîncul 
sufletului pentru minunata seară 
pe care ne-ați oferit-o.

Urmind exemplul dirijorului 
lor, fiecare dintre membrii or
chestrei moscovite s-a dus la co
legul său de partidă din orchestra 
bucureșteană, oferindu-i flori și 
felicitîndu-1 cu căldură pentru 
succesul obținut.

Iată și un al treilea 
care îmi vine tn minte. Locul ac
țiunii este de data aceasta pito
rescul oraș Qminper din Breta- 
nia. Ansamblul de cintece și 
dansuri populare al Sfatului 
Popular al Capitalei participă la 
un festival folcloric, alături de 
încă vreo cincisprezece echipe, 
reprezentante ale altor țări euro
pene. Fiecare grup avea dreptul 
să participe la programe cu 
maximum zece minute de cîntec 
și dans. Organizatorii ne amin
teau mereu :

— Vă rugăm, nu uitați! Zece 
minute I Nici un minut mai 
mult 1

A venit rîndul și alor noștri- 
Ei au început un sprințar dans 
moldovenesc, făcînd să duduie 
scena care deprinsă cu molco-

moment

Sesiuni științifice 
cu prilejul zilei de 23 August

La Consiliul Central A.S.I.T. a 
avut loc joi după-amiază o sesiune 
festivă de referate, consacrată ce
lei de-a XE-n aniversări a elibe
rării patriei de sub jugul fascist. 
Au participat membri ai biroului 
Consiliului Central AS.1.T., pre
ședinți și membri ai secțiilor de 
specialitate, colaboratori ai publi
cațiilor tehnice, ingineri și tehni
cieni.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de ing. Oliviu Russu, prim- 
secrelur al Consiliului Central 
A.S.I.T., care a prezentat refera
tul „Dezvoltarea progresului teh
nic în R.P. Romînă in cei 15 ani 
de la eliberare si contribuția adusă 
de A.S.I.T.“.

Joi. s-au desfășurat lucrările 
sesiunii științifice festive organiza
te de filiala din Cluj a Academiei 
R.P. Române împreună eu Uni- 

mele „jabado“-url bretone, scîr> 
țîia din toate încheieturile sub 
aprigele călcîie rominești. Dan. 
sul nostru abia începuse, cînd 
organizatorii și-au făcut din nou 
apariția :

— Știu, zece minute I le-am 
luat-o eu înainte.

— Dimpotrivă 1 mi-au răspuns 
ei cu un zîmbet larg. Voi"m toc
mai să vă spunem că regula ces 
lor zece minute nu se aplică ro« 
mînilor. Vă rugăm să continuați, 
fără limită de timp 1

Și am continuat. După vrea 
jumătate, de oră, am socotit că 
este cazul să lăsăm loc celorlalte 
echipe participante. Dar romînil 
nu au putut părăsi scena. Cei 
care i-au împiedicat au fost toc. 
mai membrii celorlalte ansam-1 
bluri care, masați în culise, 1-atf 
împins pe ai noștri, aproape cu 
dc-a sila înapoi pe scenă.

Aș mai putea cita momentul 
deschiderii la Amsterdam a unei 
expoziții folclorice rominești sau’ 
al întîlnirii la Helsinki cu trac, 
toarele fabricate la Orașul Stalin, 
sau al găsirii în vitrinele libră“ 
riilor a zeci de lucrări literare, 
artistice, științifice aparținînd 
oamenilor de știință din țara 
noastră.

O deosebită impresie produa 
în orașele întregii lumi produ.> 
sele economiei noastre, expună« 
tele prezentate în cadrul marilor 
expoziții internaționale. Nu aș 
putea încheia această succintă 
trecere în revistă a prezențelor 
rominești peste hotarele patriei 
fără a nu spune cîteva cuvinte 
despre biruințele reprezentanților 
științei rominești la Moscova, la1 
marele Congres Mendeleev, ia 
Oxford, Ia consfătuirea științifică 
a neurologilor britanici și romîni« 
la Roma, la un cunoscut congres 
arheologic sau la mari congrese 
internaționale din Paris și Var
șovia. Berlin și Praga, Viena 
sau Buenos Aires, unde cei mai 
de seamă reprezentanți ai știin« 
ței și tehnicii contemporane vor
besc în cele mai entuziaste cu« 
vinte despre marile succese obți
nute de știința romînească în 
anii puterii populare. Zeci de pu
blicații științifice din străinătate 
elogiază lucrările științifice 
apărute în editurile noastre în 
anii din urmă.

Aș putea continua Încă cu 
exemplificarea prezențelor romî- 
nești peste hotare. Anii care s-au 
scurs de la eliberarea țării sînt 
atit de bogați în succese și în a- 
cest domeniu, îneît cînd vrei să 
vorbești despre ele, nu ai decît 
dificultatea alegerii. Aceste suc. 
ceșe sînt efectul nemijlocit al 
grij i purtate de partid și guvern 
pentru înflorirea R. P. Romîne.

Prezențele romînești peste ho
tare au făcut cunoscută în toată 
lumea (ara noastră liberă și 
stăpînă pe destinele ei.

comunicări 
zilei de 23 

în 
socialismului

versitatea „Babeș-Bolyai* și Institu
tul de Istorie a Partidului, sectorul 
Cluj.

Au participat academicieni, 
membri corespondenți ai Acade
miei R. P. Romîne, activiști de 
partid, cadre didactice de la insti
tutele de învățământ superior din 
centrul universitar Cluj, cercetă
tori științifici, oameni de cultură 
și artă romîni și maghiari.

Au fost prezentate 
despre însemnătatea ___ ___
August, 15 ani de realizări 
opera de construire a___ _______
în țara noastră, insurecția armată 
de la 23 August 1944, lupta mase
lor populare pentru eliberarea 
țării de sub jugul fascist și despre 
realizările lingvisticii și științei 
istorice în anii regimului dsmoț 
crat-popular, ț



Manifestări peste hotare 
închinate lui 23 August

U. R. S. S.
MOSCOVA 20. — Corespon

dentul Agerpres transmite: Zilele 
ecestea la Moscova, Leningrad, 
Kiev și în alte orașe sovietice se 
organizează numeroase manife
stări închinate celei de-a XV-a 
aniversări a eliberării Rominiei 
de sub jugul fascist. La B.blio- 
teca istorică de stat din Capitala 
s-a deschis o expoziție închinată 
țării noastre. Intr-o serie de vi
trine sint expuse numeroase hărți 
și fotografii oglindind dezvolta
rea economică și culturală a R. P. 
Romîne.

Joj a avut loc aci o adunare fe
stivă. Colaboratoarea bibliotecii, 
Marina Stârokanskaia, candidată 
în științe istorice, a făcut o amă
nunțită expunere despre re'ațiile 
ruso-romîne. După ce a înfățișat 
dezvoltarea legăturilor de priete
nie dintre popoarele rus și romîn 
de-a lungul vremii, vorbitoarea a 
subliniat colaborarea rodnică eco
nomică,. științifică și culturală in
tre R. P. Romînă și U.R.S.S.

Apoi, a fost ascultat cu mult 
interes referatul lui Aleksei Greb. 
nev. redactor șef adjunct al zia
rului „Izvestla", vicepreședinte al 
Consiliului de conducere al Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
rnînă, care și-a împărtășit impre
siile din ultima călătorie făcută 
în țara noastră.

★
La 20 august a avut loc de 

asemenea serbarea organizată de 
comitetul de partid al editurii și

tipografiei ziarului „Izvestla“. 
Ziaristul Serghei Kvirikașvili, 
care ne-a vizitat țara, a relatat 
despre obiectivele industriale pe 
care le-a vizitat în Romînia.

După aceea a avut loc un fru
mos program artistic prezentat 
de echipe de artiști amatori.

R. P. Bulgaria
SOFIA 20 (Agerpres). — BTA 

transmite : In seara de 19 august 
a avut loc în orașul Stara Zagora 
o adunare festivă consacrată celei 
de-a 15-a aniversări a eliberării 
Rominiei de sub jugul fascist. 
M. ivanov, secretar al Consiliului 
popular regional din Stara Za
gora a vorbit despre succesele oa
menilor muncii romîni în construi
rea socialismului.

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Romîne la Sofia, Mihall Ro- 
șianu, a salutat pe locuitorii ora
șului Stara Zagora și a mulțumit 
pentru interesul și atenția pe care 
aceștia o acordă poporului romîn, 
succeselor sale în construirea so
cialismului.

După aceasta a fost prezentat 
filmul rominesc „Alarmă în 
munți“.

Adunări consacrate aniversării 
eliberării Romîniei au avut loc și 
în alte localități din Bulgaria.

R. Cehoslovacă
PRAGA 20. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Presa și ra-

Un salut fierbinte 
tineretului romîn

Adunări festive
(Urmare din pag. l-a)

diodifuziunea cehoslovacă consa
cră numeroase articole, știri și 
comentarii zilei de 23 August. în 
numărul său de miercuri ziarul 
„Rude Pravo“ publică un articol 
intitulat „Fără rege și boieri e 
mai bine“. In articol se arată că 
înainte de 23 August poporul ro
mîn trăia in condiții grele ca ur
mare a politicii duse de monarhie 
și de clasele dominante, care au 
înfeudat țara monopolurilor străi
ne. Articolul subliniază în conti
nuare că după eliberarea țării, po. 
porul muncitor romîn, 
ducerea înțeleaptă a 
Muncitoresc Romîn, a 
realizări excepționale,
mînd Romînia dintr-o tară agrară 
într-un stat industrial-agrar cu 
o economie înfloritoare.' In articol 
sînt prezentate cifre care scot în 
evidență continua creștere a nive
lului de trai a| poporului munci
tor în anii regimului de democra 
ție populară.

Articole și comentarii referi
toare la succesele realizate de po
porul romîn pe drumul dezvoltă
rii economiei naționale publică în 
ultimele zile ziarele „Prace“, 
„Obrana Ltidu“, „Zemedelske No- 
viny“, „Svobodne Slovo“ din Pra. 
ga și ziarul „Lud" din Bratis
lava.

sub con- 
Partidului 

înfăptuit 
transfor-

MOSCOVA. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu prilejul 
celei de-a XV-a aniversări a eli
berării patriei noastre de sub ju
gul fascist, KAIUM MURTA- 
ZAIE, secretar al C.C. al Comso
molului, a adresat membrilor U- 
niunii Tineretului Muncitor și ti
neretului din 11. P. Romînă, ur
mătorul salut :

DRAGI PRIETENI MEMBRI 
AI UNIUNII TINERETULUI 
MUNCITOR,

TINERI ȘI TINERE DIN RO- 
MÎNIA,

In numele Comsomolului și al 
tineretului din Uniunea Sovietica 
vă felicit din toata inima cu oca
zia sărbătorii voastre naționale 
— cea de-a XV-a aniversare a e- 
liberării patriei voastre.

Sîntem bucuroși că tinerii și 
tinerele din Republica Populară 
Romînă, conduși de Partidul 
Muncitoresc Romîn — muncesc 
cu entuziasm în toate domeniile 
construcției economice, ajută ac
tiv partidul și guvernul în indus
trializarea țarii și colectivizarea 
agriculturii.

Noi știm că în țara voastră a 
luat o mare amploare mișcarea 
pentru crearea de brigăzi de 
munca patriotică.

Stăruința de pace și 
a tineretului romîn a 
monstrata cu fermitate 
Iii tineretului romîn la
VlI-lea Festival Mondial 
neretului și Studenților 
Viena,

Cu multe și glorioase 
muncă s-

sfîrșitelor întinderi și bogății ale 
Siberiei și Orientului îndepărtat, 
ale Kazahstanului și 
nordice.

Tineretul nostru a 
unanimitate minunata mișcare pa
triotica inițiata de Comsomol — 
întrecerea pentru cucerirea titlu
lui de „colectiv de muncă comu
nista". Această mișcare mar
chează o noua treapta în între
cerea socialistă, ea poartă 
sine trăsăturile 
ța și de muncă

Avem ce să 
altora, avem ce 
reciproc. Tocmai de aceea se și 
întăresc an de an legaturile din
tre Comsomolul leninist și Uniu
nea Tineretului Muncitor. Pri
măvara aceasta comsomoliștii din 
Moscova, Stalingrad și Erevan au 
primit cu căldură delagația 
U.T.M. Nu o dată au vizitat Ro- 
mînia reprezentanții Comsomolu- 
lui ! Legaturi strînse mențin în
tre ei petroliștii Azerbaidjanului

ținuturilor

susținut în

în 
vismodului de 

comunist.
ne povestim 
să ne împărtășim

unii

și Rominiei, studenții institutelor 
de arhitectură din Moscova și 
București, tinerii muncitori din 
Odcsa și Constanța, din Ufa și 
Ploești.

Tinerii sovietici întîmpină cu 
însuflețire cea de-a XV-a aniver
sare a eliberării Rominiei. în a- 
ceste zile au loc la granița R. P. 
Romîne și U.R.S.S. întîlniri ale 
tineretului : la Moscova, Baku, 
Chișinău și în alte orașe ale ța
rii noastre se desfășoară seri în
chinate prieteniei dintre tinere
tul țărilor noastre.

Prietenia și coeziunea țărilor 
socialiste sînt garanția de nă
dejde a viitorului nostru minunat, 
garanția păcii și securității po
poarelor.

Să întărim și de aci înainte co
munitatea și coeziunea țărilor so
cialiste prietene. Să întărim uni
tatea tineretului iubitor de 
diu întreaga lume 1

Trăiască gloriosul tineret 
mîn 1

pace

ro-

O întrebare care certifică marile noastre succese:

nimerii cumva
altâ |arä?“

prietenie 
fost de
și de so- 
ce! de-al 

al 
de

Ti- 
la

! victorii 
în muncă s-a îmbogățit în ulti
mul timp istoria tineretului so
vietic, a Comsomolului leninist. 
Istoricele hotărîri ale celui de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. au 
stîrnit un nemaivăzut entuziasm 
de muncă în țara noastra. Zi de 
zi se lărgește întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea înainte 
de termen a prevederilor planu
lui septenal. S-au pus în func
țiune multe obiective ale con
strucției comuniste. Zeci de 
mii de tineri și tinere muncesc 
cu abnegație la valorificarea ne

U.R.S.S. A intrat în funefiune
—_ * reactorul

cu neutroni rapizi
atomic

Br-5“S,

de Ia Uzinele ce poartă numele 
lui. 23 August a luat cuvîntul to
varășul Anton Moisescu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului Central 
al Sindicatelor.

In cinstea celei mai mari sărbă
tori naționale a poporului nostru, 
oțelarii au dat peste plan circa 
1.500 tone oțel, metalurgiștii din 
secția motoare au realizat econo
mii peste plan în valoare de 
546.000 lei, iar cei din secția me
canică — 631.00'0 lei. Cei mai 
destoinici muncitori s-au dovedit 
și de data aceasta strungarul Va- 
sile Costin, oțelarul Miliai Oprea, 
turnătorii Tudorache Florea și 
Gheorglie Gogu.

In noua hală de vopsitorie inau
gurată în cinstea zilei de 23 Au
gust la Uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu“ a avut loc o adunare con
sacrată măreței sărbători naționa
le a poporului nostru la care a 
vorbit tov. Constantin Scarlat, 
membru al C.C. al P.M.R.

Tov. Gh. Bercea, director ad
junct al uzinei, a arătat printre 
altele, că a fost îndeplinit anga
jamentul privind modernizarea 
troleibuzului și s-au realizat de la 
începutul anului și pînă acum 
economii în valoare de 405.000 lei.

In cadrul adunării, muncitorilor 
care s-au distins printr-o 
entuziastă li s-au înmînat 
de fruntași în muncă.

Peste 1.000 muncitori 
Fabrica de confecții „Gh. 
ghiu-Dej“ au participat la
narea consacrată celei de-a XV-a 
aniversări a eliberării, la care a 
vorbit tov. Constanța Crăciun, 
membru al C.C. al P.M.R.

Bilanțul realizărilor cu care 
întîmpină ziua de 23 August co
lectivul acestei mari întreprinderi, 
construită în anii puterii populare, 
este deosebit de rodnic. Pînă la 
18 august s-au realizat peste plan 
economii în valoare de 9.594.000 
lei din angajamentul pe întregul 
an de 15.000.000 lei.

Prețul de cost al producției a 
fost redus în primele șapte luni 
cu 4,33 la sută față de sarcina 
planificată de 2,30 la sută.

La adunarea textilișfilor de la 
Uzinele „7 Noiembrie“ a vorbit 
tovarășa Elena Lascu-Iordăchescu, 
membru al C.C. al P.M.R., secre
tar al Comitetului 
București al P.M.R.

Harnicii textiliști de 
importantă unitate a
noastre ușoare au dat peste plan 
în cinstea zilei de 23 August o 
cantitate de fire din care se pot 
obține 192.910 m.l. de țesături și 
111.568 m.p. țesături.

La adunarea de la Uzinele 
„Ianoș Herbăk“ din Cluj, între
prindere distinsă cu prilejul celei 
de-a XV-a aniversări cu „Ordinul 
Muncii“, clasa I, a vorbit tov. Va-

muncă 
insigne

de la 
Gheor- 

adu-

din 
E-
se

MOSCOVA 20 (Agerpres). 
TASS transmite : In numărul 
august al revistei „Atomnaia 
nerghia“ apărută la Moscova,
anunță că în Uniunea Sovietică a 
fost pus în funcțiune reactorul a- 
tomic cu neutroni rapizi Br-5 
cu o putere proiectată de 5.000 
kW.

Darea în exploatare cu succes 
a reactorului vine să încheie o 
mare etapă a activității desfășu
rate de oamenii de știință și in
ginerii sovietici în domeniul pro
blemei reactorilor atomici energe
tici cu neutroni rapizi.

Reactorii energetici cu neutroni

rapizi permit să se folosească 
pentru obținerea energiei electrice 
uraniu-238 și toriu. Aceasta are 
o imensă importanță pentru eco
nomia națională întrucît lărgește 
nelimitat baza de materii prime a 
energeticii atomice și pune bazele 
funcționării avantajoase din punct 
de vedere economic a centralelor 
atomoelectrice.

Reactorul „Br-5“ care este în 
prezent cel mai puternic reactor 
cu neutroni rapizi în funcțiune va 
trebui să rezolve sarcini tehnolo
gice legate de crearea centra- 
le’or atomoelectrice industriale in 
U.R.S.S.

L-am cunoscut într.o dimi
neață din acest august. Un tinăr 
nu prea voinic, cu o veselie 
cuceritoare. Povestea că privirea 
intîlnește mereu schelăria unor 
blocuri ce apar pe bulevardele 
centrale ca și pe străzile peri
ferice, în București ca și in 
provincie. Povestea studentul 
din Guadelupa cu un interes pe 
care.l deslușeam cu ușurință. 
Interesul acesta a fost punctul 
de plecare al unei scurte con
vorbiri.

— Am mai fost în Romînia... 
Acum șase ani. Șase ani nu în
seamnă mult în viața unui oraș, 
a unei țări. Dar vă mărturisesc 
sincer că sînt uimit de transfor
mările ce s-au petrecut în anii 
aceștia. Multe locuri nici nu le 
mai recunosc. Mă întreb uneori 
dacă n-am nimerit cumva în 
altă țară. Progresele voastre 
sînt uriașe, iar ritmul în care 
le-ați realizat este de necrezut. 
Noroc însă că toate lucrurile 
acestea le văd cu proprii mei 
ochi...

„N-am nimerit cumva în altă 
țară ?“ întrebarea pe care și-a 
pus-o studentul din Guadelupa 
reîntîlnind Bucureștiul posedă în- 
tr-însa un volum uriaș de sem
nificații. Contactul cu actuala 
realitate romînească oferă vizi
tatorului străin prilejul unor 
ample constatări. De la prima 
întîlnire cu Rominia prezentu
lui, el iși formează imagini lu
minoase. Revederea cu melea
gurile noastre oferă totdeauna 
eiccvenți termeni de comparație, 
iar aceștia indică pașii inainte 
cu care poporul nostru, condus 
de partid, înaintează pe drumul 
împlinirii aspirațiilor sale.

Sînt însă unii străini care au 
cunoscut Romînia dinainte de 
război. Au întîlnit atunci stră
zile impînzite cu jandarmi și 
cerșetori, satele pline cu anal- 
fabeți, mahalalele muncitorești 
înecate in neagră mizerie. E 
adevărat — au întîlnit și sa
loane luxoase in care moșierii 
și bancherii iși etalau trîndăvia. 
Străinii aceștia au revenit după 
decenii in Romînia. Au revenit 
într o țară pe care au mai vizi
tat-o. Din prima clipă în care 
au pus piciorul pe pămîntul 
rominesc și-au format impresia 
cartă că se găsesc într.o cu 
totul altă țară.

Ce anume s-a petrecut ? Ce 
metamorfoză s a săvîrșit ? Să-l 
ascultăm pe domnul Henri 
'lorres, președintele Consiliului 
superior al Radioteleviziunii 
franceze. Henri Torres a mai 
vizitat Romînia in 1925 și a 
revăzut-o in 1959: „Romînia pe 
care am găsit-o azi este minu
nat întinerită, liberată de vechi 
prejudecăți, de superstiții, libe
rată de asuprire și înflăcărată 
de bucuria de a trăi și de ași 
lua locul in primele rînduri ale 
progiesului uman. Omagiu cel 
mai înflăcărat și cel mai fidel 
pe care pot sa-1 aduc acestei 
țări, unde am venit în 1925 
pentru a apăra libertățile pu
blice și cauza cmului. constă în 
aceea ci asist acum la înfăp
tuirea vie și triumfătoare a 
acelor idealu i”.

Genevieve Tabnuis este una 
din cele mai cunoscute ziariste 
franceze. In urmă cu cîteva 
luni ne-a vizitat țara, revenind 
pe locuri pe care le-a cunoscut 
cu 24 de ani în urmă. Genevieve 
Tabouis a vizitat Romînia de 
azi. Ea n a mal întîlnit milioa
nele de analfabeti de acum două 
decenii și jumătate. Tabloul ce

i s-a înfățișat îl consideră ulu
itor. „Rămîi uluit de faotul că 
au fost deajuns 10 ani pentru a 
transforma milioane de romîni 
dintre care în trecut un mare 
număr erau analfabeti — în
tr-un ponor avid de cunoștințe, 
care citește cu pasiune ziare, 
cărți, broșuri în așa măsură în- 
cît tirajele trebuie mereu spo
rite fără a satisface însă cererea 
cetățenilor din București care 
pot fi văzuți făcînd coadă la 
chioșcurile de ziare la ora apa
riției lor“.

Academicianul Spiros Melas, 
președintele Academiei din Ate
na a străbătut sute de kilome
tri pe pămîntul rominesc. Ob
servator atent al realității noas
tre, el a povestit unui ziarist : 
„Este pentru a cincea oară cînd 
vizitez frumoasa dumneavoastră 
țară. Am găsit nivelul de viață 
al poporului romîn mai ridicat 
decît înainte. Am sosit în. țara 
dumneavoastră în zilele cînd 
erau anunțate noile măriri de 
salarii și în același timp noile 
reduceri de prețuri la nume
roase bunuri necesare traiului. 
Dar mai mult decît această ri
dicare a nivelului material, m-a 
izbit nivelul cultural și moral 
al tuturor straturilor populației. 
Am văzut muncitori și țărani 
vizitînd în masă muzee, inva- 
dînd în masă sălile de teatru, 
am văzut tineretul în parcuri, 
în biblioteci, în aer liber și 
verdeață citind și studiind. Am 
vizitat Institutul de Fizică Ato
mică, am traversat Muntenia și 
Moldova, peste 400 kilometri, 
pentru a vizita la lași fabrica 
de antibiotice, am vizitat la Bi- 
caz marele baraj care se con
struiește pe Valea Bistriței și 
care va contribui la prosperità, 
tea unor întinse regiuni din 
Romînia. Toate 
cinste civilizației 
voastră căreia îi 
viitor, demn de 
porului său“.

Am avut prilejul să ascult în 
diferite ocazii oaspeți ce reve
niți în țara noastră își relatau 
impresiile acumulate, concluziile, 
confruntărilor pe care le au 
efectuat. L-am ascultat pe Pe- 
rlcles Argyropoulos, fost mini
stru de externe al Greciei, pe 
profesorul dr. Kazim Ismail 
Gürkan, directorul clinicii de 
chirurgie din Istanbul, pe 
ristul britanic Gordon 
In expresii 
aceiași idee : 
ț' rii noastre în anii din urmă. 
Fe fiecare îl interesa poate un 
a nime domeniu Cu toții relie
fau însă in ansamblu înflorirea 
patriei noastre. „In timp ce ră
tăceam pe străzile Bucureștiului 
— relatează Gordon Schäffer — 
și vedeam magazinele bine 
aprovizionate și priveam mulți
mile de oameni care se pliin- 
biu prin parcuri și pe malurile 
lacurilor, trebuia să fac efor
turi pentru a.mi aminti că e 
vorba de o țară care timp de 
g'-nerații a fost lipsită de po
sibilitatea industrializării și al 
cărui popor a fost în mod con
stant exploatat de capitaliștii 
străini preocupați numai de 
stoarcerea profiturilor uriașe de 
pe urma petrolului și a altor 
bogății naturale care astăzi 
aparțin poporului romîn“.

Realitatea romînească este 
atît de concludentă incit pînă și 
ziaristul american Paul Under- 
wood de la ziarul burghez „New 
York Times“ recunoaște; „Pe 
tot întinsul țării au apărut lipi

un
de

de

senti- 
reali-

reali-

fabrici, uzine de energie elec
trică și alte șantiere. Satele, 
unde cu puțini ani în urmă 
singura lumină era furnizată 
de gazul lampant și opaițe... au 
acum electricitate... Aproape în 
fiecare convorbire cu oficiali
tăți. muncitori din fabrică sau 
țărani se desprinde 
ment de mîndrie față 
zările înregistrate...“.

Da, sîntem mîndri
zările obținute în anii puterii 
populare. Sîntem mîndri că țara 
noastră ce oferea recorduri ale 
mizeriei nu numai pe plan eu
ropean, ci și pe plan mondial 
se află — cum spunea unul din 
oaspeții noștri — „în primele 
rînduri ale progresului uman". 
Sîntem mîndri de aceste reali
zări și știm că le datorăm înțe
leptului nostru partid, regimu
lui democrat-popular.

Întrebarea „N-am 
cumva în altă țară ?" ni 
firească. Ea certifică 
noastre succese.

EUGEN1U OBREA

nimerit 
se pare 
marile

acestea fac 
țării dumnea- 
urez un mare 
eforturile po

zia-
Schäffer... 
subliniaudiferite

saltul uriaș al

(Urmare din pag. l-a) 

seior largi ale poporului în frunte cu clasa mun
citoare sub conducerea partidului. Tocmai din 
faptul că își are rădăcinile adine înfipte în popor 
și că exprimă interesele lui vitale izvorăște forța 
și trăinicia regimului democrat-popular din țara 
noastră.

Au trecut numai 15 ani de la insurecția armată 
din 23 August 1944. Dar cit de adinei prefaceri 
politice, economice și sociale s-au petrecut în 
acești ani, cît de radical au schimbat ele înfăți
șarea patriei noastre, poziția ei în lume, situația și 
viața oamenilor muncii I Puterea populară a în
făptuit trecerea fabricilor și uzinelor, căilor ferate 
și bogățiile subsolului în proprietatea socialistă a 
întregului popor. Pămîntul a devenit bunul celor 
ce-| muncesc. Pentru prima dată oamenii muncii, 
altădată jefuiți de rodul muncii lor, umiliți, au 
căpătat posibilitatea să lucreze nu pentru exploa
tatori ci pentru ei înșiși. Satisfacerea nevoilor tor 
constituie centrul preocupărilor statului, scopul 
întregii politici a partidului și guvernului. Puterea 
populară asigură oamenilor muncii drepturi și 
libertăți cum nu există și nu pot exista în nici o 
țară capitalistă. Ea a chemat la viață uriașe forțe 
din străfundurile poporului, a dat aripi inițiativei 
creatoare a oamenilor muncii.

In puțini am, poporul nostru muncitor, dînd 
dovadă de un înalt patriotism, muncind cu eroism 
și abnegație pentru înfăptuirea politicii partidului 
a obținut succese strălucite în dezvoltarea forțe
lor de producție, în industrializarea socialistă a 
țării și în înaintarea pe calea transformării socia
liste a agriculturii.

Pentru istorie 15 ani sînt doar o clipă. Dar ce 
drum lung, ce pas uriaș spre lumină 
porul nostru în acești 15 ani I De la 
mînie agrară înapoiată, țara plugului 
a recordurilor de analfabetism, la 
Romînie democrat-popul ară de astăzi, 
tată, cu o industrie puternică și o agricultură în 
plină dezvoltare. Producția industriei noastre e de 
4,5 ori mai mare decît cea din 1938. întreaga pro
ducție industrială a anului 1938 — anul cu cel 
mai înalt nivel de producție din timpul regimului 
burghezo-moșieresc — se realizează acum in nu
mai 84 de zile 1

O continuă dezvoltare cunoaște și agricultura 
patriei noastre. Mari succese s-au obținut in trans
formarea socialistă a agriculturii. Sectorul socia
list al agriculturii reprezintă peste 67 la sută din 
suprafața arabilă a țării, cuprinzînd 2.500.01)0 
familii de țărani muncitori. Agricultura țării noa
stre care în 1938 mai număra 25.900 pluguri de 
lemn a făcut pași mari pe calea mecanizării. Pro
ducția, noastră de cereale a întrecut nivelul pro
ducției dinainte de război.

Ca urmare a succeselor dobîndite în dezvoltarea 
industriei și agriculturii s-au obținut rezultate în
semnate în creșterea continuă a bunăstării oame
nilor muncii. Oamenii muncii se hrănesc și se

orășenesc

la această 
industriei

sile Vaida, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Cluj al 
P.M.R.

In cinstea marii sărbători har
nicul colectiv al uzinelor, din mij
locul căruia a pornit inițiativa pa
triotică de a realiza la cît mai 
multe produse, cele mai mici con
sumuri specifice și cea mai bună 
calitate pe țară, a dat peste plan 
11.200 perechi încălțăminte de 
bună calitate.

In cadrul adunării care a avui 
loc la Combinatul siderurgic din 
Hunedoara siderurgiștii și-au ex
primat recunoștința pentru apre
cierea muncii lor de către partid 
și guvern care le-a acordat înalta 
distincție: Ordinul Mujicii cla
sa la.

In cadrul consfătuirii tov. Ni- 
colae Catană, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., directorul ge
neral al combinatului, a vorbii* 
despre dezvoltarea acestei mar 
întreprinderi în anii puterii popu
lare, scoțînd în evidență totodată, 
succesele cu care siderurgiștii 
întîmpină cea de-a XV-a aniversa
re a eliberării patriei.

De la începutul anului pînă a- 
cum, siderurgiștii de la Hunedoa
ra au dat peste plan 16.000 tone 
fontă, 30.000 tone oțel, 18.000 
tone laminate și 47.000 tone cocs 
metalurgic. Productivitatea mun
cii a crescut față de plan cu 5,67 
la sută și s-au realizat pe întreg 
combinatul econpmii în valoare de 
aproape 24.C00.000 lei.

Laminatorii de la laminoare'.^ 
vechi, topitorii de la cuptoarele e- 
lectrice, precum și alte colective 
și-au realizat cu mult înainte de 
termen angajamentele reînoite în 
cinstea marii sărbători.

In prezența a sute de munci
tori, tehnicieni și ingineri ai Uzi
nelor „Electroputere“-Craiova a 
luat cuvîntul tov. Cornel Fulger, 
membru supleant al C.C. a’ 
P.M.R., prim-secretar al Comitetu 
lui regional al P.M.R. Craiova.

In cei 10 ani de existență pro
ducția globală a Uzinelor „Elec- 
troputere“ a crescut continuu. In 
cinstea marii sărbători colectivul 
uzinei a realizat pînă în prezent 
economii peste plan de 2.408.000 
lei.

La adunarea consacrată celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării 
patriei care a avut loc la Uzinele 
„Steagul Roșu“ din Orașul Staiin 
a vorbit tov. Gh. Drăgoi, secretar 
al Comitetului regional de partid.

In întîmpinarea marii sărbători 
constructorii de autocamioane au 
început să lucreze In contul lunii 
septembrie. Pînă acum ei au ob
ținut economii în valoare de 
13.480.000 lei, față de 10.600.000 
lei cît era angajamentul. Ei au 
primit în folosință în aceste zile 
încă 39 apartamente.
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Deschiderea Expoziției anuale 
plastice
furii, ai Uniunii Artiștilor Plastici, 
numeroși pictori, sculptori, grafi
cieni și critici de artă, ziariști ro- 
mini și corespondenți ai presei 
străine.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

Cuvîntul de deschidere a expozi, 
ției a fost rostit de artistul po
porului Ion Jalea, președintele Un 
niunii Artiștilor Plastici.

Expoziția cuprinde un mare nu
măr de picturi și sculpturi, printre 
care opere de pic.tură și sculptură 
monumentale, lucrări de grafică, 
afișe, caricaturi,

. . _ ; (Agerpres)

de arte
Joi 1a amiază, în pavilionul de 

expoziții din Parcul I. V. Stalin, 
s-a deschis Expoziția anuală a ar
telor plastice, organizată în ca
drul Decadei culturii din R. P. Ro
mînă.

La vernisajul expoziției au luat 
parte reprezentanți ai conducerii 
Ministerului învățămîntului și Cul-

Centrala termică „Stalin* din 
Sofia (R. P. Bulgaria). Ea furni
zează energie electrică pentru 
întreprinderile industriale și pen

tru loouințele Capitalei.

de mărețe victorii

a făcut pa- 
vechea Ro
de lemn și 
înfloritoarei 
țară înain-

tnbracă mereu mai bine. Veniturile» lor reale 
cresc mereu. Astfel, numai prin recentul ansam
blu de măsuri al plenarei C.C. al P.M.R. din 
13-14 iulie (majorarea salariilor tarifare ale tutu
ror categoriilor de salariați, scutiri și reduceri de 
impozite pe salarii, îmbunătățirea regimului de 
pensii, noua și importanta reducere de prețuri) 
sporul net de venituri ale oamenilor muncii va fi 
de 4 miliarde 700 milioane lei anual.

Politica partidului, politica bunăstării și fericirii 
poporului muncitor prinde viață prin munca spor
nică a tuturor oamenilor muncii.

Noi ne gîndim cu bucurie și siguranță la viitor, 
la belșugul nostru crescînd de miine. Visurile 
noastre îndrăznețe pornesc de la fapte concrete, 
de la realizări obținute pînă în prezent. Nu sînt 
însă prea departe timpurile cînd tinerii din țara 
noastră îmbătrineau cu fețele și visurile ofilite. 
Cîți dintre ei n-au visat să-și valorifice Însușirile, 
să trăiască demn, să se bucure 
reții. Și cîți n-au fost opriți din 
burgheziei ! Ce drumuri largi, 
deschise însă tinerilor astăzi 1

Tineretul nostru știe că, dacă 
de asuprire și exploatare a apus 
dacă fiecare tînăr își trăiește azi 
rețea, toate acestea se datorează 
niior muncii care, conduși de partidul comuniști
lor au dus lupte grele pentru doborîrea jugului 
exploatatorilor. Este mereu vie în inima tineretu
lui nostru, amintirea abnegației și eroismului legen
dar cu care comuniștii și — sub conducerea lor — 
uteciștii au luptat în asprele condiții ale ilegali
tății, înfruntînd teroarea b.irghezo-moșierească, sa- 
crificîndu-și adesea viața pentru fericirea noastră 
de azi.

Astăzi, Republica Populară asigură tineretului 
largi drepturi și libertăți, largi posibilități de afir
mare. Tineretului îi este asigurat dreptul la muncă, 
îi sînt asigurate toate condițiile valorificării talen
tului și aptitudinilor sale.

In zece ani, în timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc n-au reușit să absolve învățămîntul secun
dar nici atiția elevi cîți absolvă în prezent intr-un 
singur an. Acum tineretul se bucură 
lumina științei și culturii.

Partidul, regimul democrat-popular 
pentru a face tinerețea mai frumoasă, 
mai plină de avînturi și bucurii. Sub 
mocrației populare crește o generație

de bucuriile tine- 
drum de zăbrelele 
luminoase le sînt

trecutul întunecat 
pentru totdeauna, 
cu adevărat tine- 
eroismului oame-

din plin de

au dat tot 
mai dorită, 
soarele de- 
de tineri

înaintați, liberi de exploatare, stăpîni pe viitorul 
lor. Plini de avînt creator tinerii pășesc cu frun
tea sus, cu conștiința înaltei răspunderi și a înal- 
tei demnități de constructori ai socialismului. Și 
mîndri de perspectivele minunate, recunoscători 
grijii partidului iși găsesc cea mai deplină feri
cire în munca pentru binele patriei.

Educat de partid în spiritul ideilor comunismu
lui și mobilizat de Uniunea Tineretului Muncitor, 
tineretul nostru muncitor în frunte cu utemiștii 
nu-și precupețește forțele în lupta pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid. U.T.M. — orga
nizația unică revoluționară a tineretului muncitor 
din Republica Populară Romînă — este continua
toarea luptei Uniunii Tineretului Comunist, U.T.C., 
a fost în anii întunecați ai exploatării și terorii bur- 
ghezo-moșierești ajutorul credincios și apropiat al 
Partidului Comunist Romîn în lupta contra exploa
tării maselor muncitoare, împotriva fascizării țării, 
pentru eliberarea țării de sub jugul fascist, pentru 
cucerirea puterii politice de către masele populare. 
Continuînd, în condițiile noi ale construirii socia
lismului, tradițiile glorioase ale U.T.C., Uniunea 
Tineretului Muncitor luptă sub conducerea partidu
lui pentru mobilizarea largă a tinerei noastre ge
nerații pe frontul construcției socialiste.

Un puternic avînt a luat participarea tinerilor 
la întrecerea socialistă. Din anul 1949 și pină 
astăzi numărul tinerilor antrenați în întrecerile 
sopialiste a crescut de peste 43 ori, ajungind la 
350.000. Un roî de seamă în antrenarea masei de 
tineret în întrecerile socialiste îl au cele peste 
13.000 brigăzi de producție ale tineretului și cele 

5.000 posturi ute.nisie de control.
Tinerii din industrie, mobilizați de U.T.M. au 

pornit numeroase inițiative valoroase îndreptate 
spre realizarea de cit mai multe economii, spre 
întărirea disciplinei în muncă, spre însușirea teh
nicii. Zeci de milioane lei economii au fost 
zate și în anul acesta prin munca plină de 
a tinerilor din industrie și agricultură.

In întreaga țară, la orașe și sate, au fost 
stituite peste 25.400 de brigăzi utemiste de 
că patriotică în care s-au încadrat aproape 770.000 
de tineri. Numai de la începutul anului și pînă în 
iulie, prin munca voluntară a brigăzilor s-au adus 
economii statului de aproape 59.000.000 lei.

Partidul călăuzește oamenii muncii pe calea 
făuririi unei economii socialiste mereu mai pu
ternice și mai înfloritoare, pe calea creșterii

reali- 
avînt

con- 
mun-

necontenite ă nivelului de trai al poporului. El ne 
pune în față țeluri clare, ne dă obiective precise 
de luptă. El ne arată că ritmul ridicării nivelului 
nostru de trai, ritmul îmbunătățirii continue a 
vieții noastre depinde în măsură hotărîtoare de 
noi înșine, de rezultatele obținute în producție, în 
creșterea productivității muncii, obținerea de e- 
conomii, scăderea prețului de cost al produselor.

In prezent, din inițiativa partidului se elabo
rează schița program de dezvoltare a economiei 
naționale pînă in anul 1975 și proiectul planul' 
economic pentru prima perioadă (1960-1965) car 
urmează să fie supus dezbaterii largi a oamenilor 
muncii și apoi aprobării celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R. Sarcinile ce se vor trasa prin
acest plan vor crea condiții pentru ca poporul 
nostru să termine în linii mari construirea socia
lismului și să treacă într-o etapă istorică nouă, 
etapa desăvîrșirij construcției socialiste.

Perspectivele mărețe care stau în fața poporu
lui nostru muncitor însuflețesc și mai mult pe 
fiecare om a| muncii la lupta hotărită pentru con
struirea socialismului.

Pe drumul deschis de 23 August poporul no
stru pășește ferm înainte, plin de încredere în 
forțele și capacitatea sa. împreună cu întregul 
popor muncitor, tineretul nostru e hotărît să apere 
cu dîrzenie marile cuceriri revoluționare dobîndite 
prin lupte grele sub conducerea partidului. Tinăra 
noastră generație este hotărită ca, sub conducerea 
partidului, să lovească fără cruțare în oricine ar 
cuteza să atenteze la cuceririle noastre revoluțio
nare, la viața noastră nouă, fericită.

Avem alături prieteni și aliați de nădejde. 
Facem parte din puternicul și invincibilul lagăr 
al socialismului. Oamenii muncii din țara noastr’ 
sînt conștienți de faptul că una din cele mai in 
portante cuceriri este apartenența noastră la marele 
lagăr al socialismului, la marea familie frățeasca 
a țărilor socialiste în frunte cu U.R.S.S. Succesele 
dobîndite în construirea socialismului au fost 
imens înlesnite datorită colaborării frățești cu ță
rile socialiste și în primul rînd datorită ajutorului 
multilateral și frățesc acordat de U.R.S.S. Poporul 
nostru își aduce întreaga sa contribuție la întări
rea unității lagărului socialist, la consolidarea re
lațiilor dintre țările socialiste, relații intemeiaie, 
pe principiile internaționalismului proletar.

încheind acum bilanțul rodnic al celor 15 ani 
care au trecut de la 23 August 1944, poporul no
stru, tineretul nostru muncitor se află strîns uniți 
în jurul partidului și guvernului in lupta pentru 
noi victorii pe drumul luminos al socialismului.

Cinstind memoria vitejilor ostași romîni și so
vietici, a luptătorilor din forțele patriotice care 
și-au vărsat sîngele pentru eliberarea Romîniei de 
sub jugul fascist, poporul și tineretul nostru mun
citor sînt hotăriți să muncească și să lupte neobo
sit pentru a spori mereu și mereu roadele lui 
23 August 1944.
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