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întec
Al. Andrițoiu

slavă
Puternic sînt, puternic am rămas. 
Dă lirei, mînă-a mea bărbată, glas. 
Nu calendarul care, după astre, 
împinge vîrsta noastră-n bătrînețe 
Mi-e semn. Am tinerețea erei noastre. 
Și am a țării mele tinerețe.

Sînt om stăpîn, măreț și liber sînt. 
Lumină mi-este umbra pe pămînt. 
îmi ard în preajmă cincisprezece torțe 
Și-și joacă-n vînt lumina creatoare. 
Nădejdi și vise, glorie și forțe 
Sălășluiesc în torțe,-n fiecare.

In anii puterii populare în comuna 
Smeeni, raionul Buzău, regiunea 
Ploești, la fel ca și în alte sute și 
mii de comune din țara noastră, 
statul a investit sume însemnate 
pentru construcțiile social-cultu
rale. Aspect al sălii de operație a 
spitalului din comuna Smeeni.

-ț

In Editura politică

a apărut:

N. S. HRUȘCIOV
Spre victorie 

în întrecerea pașnică 
cu capitalismul

Volumul cuprinde cuvîntări 
rostite de N. S. Hrușciov și 
publicate de presa sovietică în 
anul 1958 în legătură cu pro
bleme ale politicii externe a 
U.R.S.S. și ale situației interna
ționale .precum și interviuri și 
convorbiri cu personalități de 
peste hotare.

Conferirea titlului
de „Erou al Muncii Socialiste“

Sosirea în Capitală 
a unei delegații militare 

sovietice

Eu cînt muncind și eu muncesc cîntînd. 
Același am rămas, același sînt.
Nimicnicind deșărtăciunea, vidul
Și uscăciunea și netrebnicia, 
Eu mi-am urmat, entuziast, partidul 
Ca țara s-o nuntesc cu măreția.

Și am creat un munte, un titan 
Din pragul nou al fiecărui an.
Eu am schimbat maghernița-n castele 
Și m-am suit pe schelele alpine — 
Ca, la-nălțimea mare-a țării mele 
Comoara țării s-o cunosc mai bine.

Culeg, cu hărnicie — acele fructe 
Pe care le-am visat odinioară. 
Peste abise, svelte viaducte 
Se-ntind, ca orizontu-n primăvară.

Puternic sînt, puternic am rămas. 
Dă lirei, mînă-a mea bărbată, glas 
Și mulțumește-n prag de sărbătoare 
Partidului ce-ți dete libertatea 
Și-armatelor de la Răsare Soare 
Care soseau iluminînd cetatea.

cu slava am rămas, 
la fiecare pas.

Contemporan 
Și-o însoțesc 
De cinsprezece ori deci să răsune 
Din piepturi cìntecele mari, de slavă. 
In comunism stă-nțelepciunea lumii — 
Răsună din adîncuri, liră gravă I

socialiste și rezultate deosebite în întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor agricole colec
tive pe care le conduc, pentru obținerea de recolte 
bogate și sporirea numărului de animale, Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Ro
mîne a conferit titlul de „Erou al Muncii Socialiste“ 
tovarășilor:

NICOLAE HUDIȚEANU — președintele Gospo
dăriei agricole colective „Filimon Sîrbu“, comuna 
Co-mana — regiunea Constanța ;

MARIA ZIDARU — președintele Gospodăriei agri
cole colective „Steagul lui Lenin“, comuna Păulești 
— regiunea Baia Mare.

In ziua de 21 august în prezența conducătorilor 
partidului și guvernului, la Prezidiul Marii Adu
nări Naționale, s-au înmînat diploma de „Erou al 
Muncii Socialiste“ din R. P. Romînă și Medalia de 
Aur „Secera și Ciocanul“ tovarășilor cărora li s-a 
conferit această înaltă distincție.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, a felicitat pe

Pentru muncă devotată pe tărîmul construcției 
socialiste și rezultate deosebite obținute an de an 
în producție, pentru realizarea de însemnate eco
nomii de materii prime și materiale, reducerea pre
țului de cost, îmbunătățirea continuă a calității 
produselor și extinderea metodelor de muncă înain
tate, Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne a conferit titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste“ tovarășilor :

VASILE BENEA — prim topitor Ia Combinatul
Metalurgic Reșița ;

GHEORGHE BELU — maistru distilator la Rafi
năria de petrol nr. 1 — Ploești;

ANA BOGHINĂ — țesătoare la Industria
Bumbacului B — București;

ALEXANDRU CODESCU — maistru cazangiu la 
Atelierele C.F.R. „Grivița Roșie" — București;

ILIE TRANDAFIRESCU — inginer metalurg la 
Uzinele de tractoare „Ernst Thălmann“ — Orașul 
Stalin ;

ȘTEFAN TRIPȘA — maistru oțelar la Combina
tul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ — Hunedoara, tovarășii care au primit titlul de „Erou al Muncii 

Pentru muncă devotată pe tărîmul construcției Socialiste“.

Mareșalul I. S. Konev, însoțit de 
generalul de armată Leontin Să- 
lăjan, trec în revistă garda de 

onoare.

Vineri la amiază a sosit în 
Capitală delegația militară sovie
tică condusă de mareșalul Uniunii 
Sovietice, Ivan Stepanovici Konev, 
care, la invitația ministrului For. 
țelor Armate ale R. P. Romlne, 
general de armată Leontin Sălă- 
jan, va participa la sărbătorirea 
celei de a XV-a aniversări a eli
berării patriei de sub jugul fascist.

La sosire, Ia aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii general de 
armată Emil Bodnăraș, vicepre
ședinte a] Consiliului de Miniștri, 
general colonel Alexandru Dră- 
ghici, ministrul Afacerilor Interne, 
general de armată Leontin Sălă
jan, ministrul Forțelor Armate, 
general colonel Ion Tutoveanu și 
general locotenent Mihai Burcă, 
adjuncți ai ministrului Forțelor 
Armate, Aurel Mălnășan, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe, 
general de armată lacob Teclu, 
șeful Academiei Militare Generale, 
general locotenent Marcu Stan, 
comandantul regiunii a Il-a Mili
tare, precum și numeroși generali 
și ofițeri , ai Forțelor noastre 
Armate.

Erau prezenți A. A. Epișev, am-.

Vineri după-amiază, delegația 
militară sovietică în frunte cu 
mareșalul Uniunii Sovietice I. S. 
Konev, a făcut o vizită la 
Consiliul de Miniștri al R- ,P. 
Romîne, unde a fost primită 
de tovarășii Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
general de armată Emil Bodnăraș 
și Petre Borilă, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Dumitru 
Coliu, președintele Comisiei Con
trolului de Stat și general de ar
mată Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate.

Au fost de față A. A. Epișev,

Conferirea de ordine și medalii
Un betatron construit 

în țara noastră 
a intrat în funcțiune

Adunări festive

ale Republicii Populare Romine
Vineri 21 august, la Prezidiul 

Marii Adunări Naționale a avut 
loc solemnitatea înmînării de or
dine ale Republicii Populare Ro
mine, conferite pentru îndelunga
tă activitate în mișcarea muncito
rească, pentru contribuția activă la 
răsturnarea dictaturii militaro-fas- 
ciste și instaurarea regimului de
mocrat-popular, merite deosebite 
în opera de construire a socialis
mului, contribuție activă la întări
rea regimului democrat-popular, 
activitate rodnică pe tărîm obștesc 
și în dezvoltarea științei și cultu
rii, unui număr de activiști de 
partid și de stat, muncitori, țărani 
muncitori, cadre din economie, mi
litari, oameni de cultură.

S-au conferit :

Ordinul „23 August“
CLASA A I-A, tovarășilor: Gheor

ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Dumitru Coliu, Petre Constantine- 
scu-Iași, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Constantin I. Parhon, 
Constantin Pirvulescu. Mihaii Ra- 
lea, Leonte Răutu, Mihaii Sado- 
veanu, Leontin Sălăjan, Traian Să. 
vulescu, Gheorghe Stoica, Gheor
ghe Vasilichi, Ștefan Voitec.

CLASA A ll-A, tovarăși
lor: general de armată în re
zervă Vasile Atanasiu, Ale
xandru Bîrlădeanu, Mihai Gh. 
Bujor, Simion Bughici, Mihai Bur-

că, Constanța Crăciun, general co
lonel în rezervă Dumitru Dămă- 
ceanu, Mihai Florescu, Oh Gas- 
ton Marin, Iorgu lordul, Atanase 
Joja, Stelian Nițulescu, Lupu Pe
tre, Nicolae Profiri. Alexandru Sen- 
covici, general de armată lacob 
V. Teclu, Ana Toma, Vasile Vaida, 
general de armată în rezervă Con
stantin Vasiliu Rășcanti, Ghizela 
Vass, Vasile Vîlcu, Ion Vințe, 
Marcu Vitzman, Ștefan Voicu.

CLASA A III-A, tovarășilor: Au- 
gustin Alexa, Mihai Beniuc, Geo 
Bogza, Anton Breitenhofer, Marcel 
Breslașu, Zina Brincu, Alexandru 
Buican, Avram Bunaciu, general 
locotenent în rezervă Nicolae Cam- 
brea, generai colonel in rezervă 
llie Crețulescu, Dumitru Cristescu, 
Mihaii Cruceanu, Ludovic Csupor, 
Constantin Daicoviciu, Mihaii Da-

lea, Florian Dănălache, Petre Dră- 
goescü, general colonel Arhip Flo- 
ca. Filip Geltz, Nicolae Goldber
ger, Alexandru L. Graur, Nicolae 
Guină, general colonel îp rezervă 
Mircea Haupt, general colonel in 
rezervă Constantin lonașcu, Gheor
ghe lonescu. Marin Florea lones- 
cu, Carol Loncear, Nicolae Gn. 
Lupu, Manea Aăănescu, Ștefan Mil- 
cu, Anton Moisescu, Mihai Mujic, 
llie Murgulescu, general maior 
Grigore M. Naum, general loco
tenent Serghie I. Nicolau, Ștefan 
S. Nicolau, general locotenent A- 
lexandru Nicolschi, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Valeriu Novacu, Andrei 
Păcuraru, general locotenent A- 
lexandru Paraschiv, Ion Pas, Jules 
Perahim, general locotenent Gheor-

Vineri, 21 august, a fost dat. în 
funcțiune în fază experimentală un 
accelerator ciclic de electroni — de 
tip betatron — cu energie maxi
mă de 30 milioane electroni volți. 
Cercetătorii, inginerii, tehnicienii și 
muncitorii Institutului de fizică 
atomică al Academiei R. P. Ro
mîne cinstesc astfel, printr-o im
portantă realizare, cea mai mare 
sărbătoare națională a poporului 
nostru — ziua de 23 August.

Punerea în tuncțiune a acestui 
accelerator va da posibilitatea fi
zicienilor noștri să atace noi pro
bleme de cercetare în special în 
domeniul reacțiilor f3to-nucleare. 
El va fi utilizat de asemenea în 
lucrări de defectoscopie industrială 
pentru determinarea pe această 
cale a defectelor din piesele tur
nate de dimensiuni mari. In viitor 
cu ajutorul acestui betatron se vor 
putea efectua și anumite trata
mente medicale ale tumorilor pro
funde.

Noua instalație a Institutului de 
fizică atomică a fost proiectată și 
construită în întregime în țară.

Vineri în numeroase întreprin
deri, instituții și unități socialis
te agricole din întreaga țară 
au continuat să aibă loc adunări 
consacrate sărbătoririi a 15 ani 
de la eliberarea patriei noastre de 
sub jugul fascist. Cu acest prilej 
oamenii muncii fac bilanțul succe
selor obținute în cinstea marii săr
bători de la 23 August.

Numeroși muncitori de la Fabri
ca de încălțăminte „Kirov“ au 
participat la adunarea consacrată 
celei de-a XV-a aniversări a eli
berării patriei la care a vorbit 
tov. Petre Lupu, membru al C.C. 
al P.M.R. Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la această fabrică 
întîmpină ziua de 23 August cu 
angajamentele îndeplinite.

Planul producției la încălțămin
te pe primele 8 luni ale anului a 
fost îndeplinit cu 12 zile înainte 
de termen. Colectivul de aici, care 
a pornit, împreună cu colectivele 
celorlalte 7 mari întreprinderi 
bucureștene valoroasa acțiune pen
tru realizarea de economii, a obți
nut în primele 7 luni ale anului

Un aspect de la solemnitatea înmînării titlului de „Erou al Muncii Socialiste“ ce a avut loc 
Ieri la Prezidiul Marii Adunări Naționale.

De la stingă la dreapta tovarășii: Gheorghe Belu, llie Trandafirescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Codescu, Gheorghe Gheorghiu-Dej, /daria Zidaru, Vasile Benea, Ana Boghină, Ștefan Tripșa, Nicolae 
Budițeanu, “!i”

(Continuare în pag. 3-a)

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, înmînînd tov. Acad, Iorgu Iordan decorația ce i-a fost conferită.

■ economii suplimentare în valoare 
de 2.511.000 lei.

La adunarea muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor de la Uzi
nele „Republica“ din Capitală a 
luat cuvîntul tov. Paul Niculescu- 
Mizil, membru al C.C. al P.M.R.

In întrecerea socialistă pe care 
o desfășoară cu avînt sporit 
cinstea marii sărbători, 
de la această puternică 
industriei noastre grele 
nut succese importante 
rea producției și în 
prețului de cost. Ei lucrează încă 
de la 14 august în contul lunii 
septembrie. Ca urmare a reducerii 
continue a prețului de cost, în 
primele 7 luni ale acestui an si- 
aerurgiștii au obținut economii în 
valoar.e de 1.778.000 Iei.

In fața a numeroși metalurgiști 
de la Uzinele „Timpuri Noi“ a vor
bit tov. Ion Guran, activist al 
C.C. al P.M.R.

In cinstea zilei de 23 August 
muncitorii acestor uzine au obți
nut succese de seamă în acțiunea 
de economisire a metalului. Va
loarea economiilor realizate de ei 
peste plan, de la începutul acestui 
an și pînă acum, este de 1.037.000 
lei.

La adunarea consacrată celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării 
patriei de la Uzinele de tractoa
re „Ernst Thälmann“ din Orașul 
Stalin a 
secretar 
Stalin al

Marea 
poporului 
de constructorii de tractoare 
depășirea angajamentelor.

La adunarea de la Gospodăria 
agricolă de stat Secueni, raionul 
Roman, a luat cuvîntul tov. Gh. 
Roșu, prim-secretar al Comitetului 
regional Bacău al P.M.R.

La Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa“ din Capita
lă a avut loc vineri după-amiază 
adunarea cadrelor didactice, stu
denților și personalului adminis
trativ din centrul universitar 
București, închinată celei de-a 
XV-a aniversări a eliberării pa
triei.

A luat cuvîntul tov. Traian Du- 
daș, secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.M.R.

In adunările consacrate aniver
sării a 15 ani de la eliberarea pa
triei oamenii muncii și-au mani
festat din nou dragostea și atașa
mentul față de partid și guvern, 
hotărîrea ]or de a munci cu elan 
sporit pentru obținerea de noi suc
cese în construirea socialismului 
în patria noastră.

în 
muncitorii 
unitate a 

au obți- 
în crește- 
reducerea

vorbit tov. llie Voinea. 
al Comitetului regional 

P.M.R.
sărbătoare națională a 
romîn este întîmpinatâ 

: cu

basadorul 
București, 
Juravliov, 
și al aerului al Uniunii Sovietice, 
colonel Miloslav Hoppe, atașatul 
militar al R. Cehoslovace, colonel 
Adam Lewko, atașatul militar, na
val Și al aerului al R. P. Polone, 
colonel Schnekta Peter, atașatul 
militar al R. P. Ungare, locote
nent colonel Mei Iun-si, atașatul 
militar al R. P. Chineze, maior 
Heinz Huhn, atașatul militar al 
R. D. Germane.

La sosirea avionului, garda mk 
litară aliniată«pe aeroport a pre-i 
zentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Uniunii So< 
vietice și R. P. Romîne.

Mareșalul I. S, Konev, însoțit 
de generalul de armată Leontin 
Sălăjan, a trecut în. revistă garda 
de onoare.

Militarii Forțelor noastre Arma
te veniți în întîmpinare au salu
tat cu căldură pe oaspeți, mani-i 
festînd îndelung pentru prietenia 
dintre popoarele romîn și sovietic, 
pentru glorioasa Armată Sovietică 
eliberatoare, pentru frăția de arme 
romîno-sovietică.

Uniunii Sovietice la 
general maior I. P. 

atașatul militar, naval

militare sovietice
de Miniștri
ambasadorul Uniunii Sovietice 1â 
București și general maior I. P. 
Juravliov, atașatul militar, naval 
și al aerului al Uniunii Sovietice.

Intîlnirea a decurs într-o atmos
feră de caldă prietenie.

Forțelor Armate ale R.P.R.
Membrii delegației militare so

vietice, în frunte cu mareșalul U- 
niunii Sovietice 1. S. Konev, au 
făcut vineri după-amiază o vizită 
ministrului Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, general de armată 
Leontin Sălăjan.

La primire au luat parte gene-* 
ral colonel Ion Tutoveanu și ge
neral locotenent Mihai Burcă, ad
juncți ai ministrului Forțelor Ar
mate, general de armată lacob 
Teclu, șeful Academiei Militare 
Generale, generali și ofițeri supe
riori.

A asistat general maior I. P. Ju
ravliov, atașatul militar, naval și 
al aerului al Uniunii Sovietice.

Cu prilejul vizitei a avut loc a 
convorbire care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres) •

Orașul Craiova 
a fost racordat 
sistemul energetic 

național
Constructorii de linii electrice de 

la întreprinderea nr. 5 a Trustului 
de construcții și montaje energe
tice din Ministerul industriei Grele 
au obținut în cinstea celei de-a 
XV-a aniversări a .eliberării patriei 
noastre o mare victorie în muncă : 
ei au terminat construcția liniei 
de înaltă tensiune Bărbătești- 
Craiova cu 37 de zile mai devreme 
decit era stabilit prin plan.

Prin construirea acestei linii de 
110 kV a fost înfăptuită încă o 
sarcină importantă trasată de Ple
nara C.C. al P.M.R. din noiem
brie 1958 care a prevăzut, prin
tre altele, racordarea orașului 
Craiova Ja sistemul energetic na
țional. In ziua de 21 august noua 
linie a fost pusă sub tensiune. In 
curînd orașul Craiova va primi, 
prin intermediul sistemului ener
getic ai țării curent produs de ma
rile centrale electrice construite in 
anii puterii populare.

Construirea acestei linii pentru 
transportul energiei electrice creea
ză noi posibilități pentru dezvol
tarea economică și social-cultura lă 
a Olteniei — regiune ținută in tre
cut într-o totală înapoiere. |

i (Agerpres)

la



împotriva fiarei fasciste
Despre participarea armatei romine la războiul

antihitlerist, alături de Armata Sovietică
General maior

Atacată mișelește de Germania hitleristă, Uniunea Sovie
tică a trebuit să ducă Marele Război pentru Apărarea Patriei. 
Luptînd pentru apărarea patriei sale, poporul sovietic a dat 
totodată jertfe grele pentru eliberarea celorlalte popoare cotro
pite de hoardele fasciste, pentru apărarea întregii omeniri de 
amenințarea robie» hitleriste. Lupta forțelor Armate Sovietice 
a fost hotărîtoare pentru întreaga desfășurare a celui de al 
doilea război mondial și a determinat sfîrșitul său victorios, 
distrugerea Htlerismului și a militarismului japonez. Armata 
Sovietică a zdrobit trupele germano-fasciste aflate lingă Mos
cova. In noiembrie 1942, la Stalingrad, eroica Armată So
vietică a pricinuit hitieriștilor o înfrîngere catastrofală. Dînd 
lovituri nimicitoare cotropitorftor hitleriști, ea a eliberat în
treg teritoriul sovietic și a continuat urmărirea hoardelor 
hitleriste pe teritoriul țărilor cotropite de acestea, eliberînd 
aceste țări și urmărind și nimicind fiara fascistă chiar în 
birlogul ei.

Poporul romîn nu va uita niciodată sacrificiile ostașilor so
vietici eliberatori a căror înaintare victorioasă împotriva hitie
riștilor a creat condiții favorabile înfăptuirii cu succes a insu
recției armate de la '23 August 1944, organizată și condusă 
de P.C.R. Poporul nostru e profund recunoscător poporului so
vietic pentru sprijinul frățesc pe care ni l-a dat în eliberarea 
țării noastre. La chemarea Partidului Comunist, armata ro- 
rnină, care a întors armele împotriva hitieriștilor, a participat, 
alături de invincibila Armată Sovietică, la lupta pentru înfrtn- 
gerea totală ă Germaniei hitleriste.

loniță Ion

„...Agățîndu-se cu disperare 
de toate părțile tari naturale 
ale terenului, 
pentru flecare 
care înălțime:

fasciștii se bat 
sat, pentru fie-- 

•Li s-a poruncit

să oprească cu orice preț îna
intarea armatelor roșii care 
Ioptă umăr la - umăr cu trupele 
romîne...

Rom inii au luptat alături de

răgaz pe front. După ce au luptat împreună și auO clipă de 
respins un atac al fasciștilor, ostașul romîn și cel sovietic s-au 
așezat la vorbă. Și, avînd ocazia, s-au gîndit că n-ar fi rău să 
facă și „o poză“, ca amintire.

noi cu aceeași dîrzenie, cucerind 
cu vitejie fiecare metru de pă- 
mînt, fiecare nod de cale fe
rată, fiecare sat. Deseori- due
lurile de artilerie erau urmate 
de lupte corp la corp.

Pămîntul Transilvaniei arde 
sub picioarele cotropitorilor fas
ciști“.

Astfel caracteriza ziarul 
„Pravda“ luptele aprige care se 
duceau împotriva hitieriștilor în 
a doua jumătate a lunii sep
tembrie 1944 în Podișul Transil
vaniei de către trupele sovietice 
și alături de acestea, de către 
trupele romîne.

Victoria insurecției armate 
de la 23 August 1944 și răstur
narea dictaturii militare fasciste, 
obținută sub conducerea Parti
dului Comunist Romîn, prin ac
țiunea forțelor patriotice popu
lare și a armatei, în condițiile 
loviturilor nimicitoare date ar
matelor fasciste de către glo
rioasa Armată Sovietică, a con
stituit o cotitură istorică în 
viața poporului romîn. In urma 
acestei victorii poporul romîn 
s-a alăturat coaliției- antihitle
riste în frunte cu Uniunea So
vietică luînd parte la zdrobirea 
definitivă a Germaniei hitleriste. 
înaintarea Armatei Sovietice, ie
șirea Romîniei din războiul an- 
tisovietic și alăturarea ei la 
coaliția antihitleristă, în frun
te cu U.R.S.S., au zădăr
nicit planurile hitieriștilor de 
organizare a unor noi linii de 
rezistență pe teritoriul țării 
noastre. Acționînd în cadrul 
Frontului 2 ucrainean trupele a 
două armate romîne (Armatele 
1 și 4) au continuat luptele ală
turi de trupele sovietice pentru 
eliberarea întregului teritoriu al 
patriei.

In luptele duse împotriva 
trupelor hitleriste și hortiste pen
tru izgonirea lor de pe întreg 
teritoriul țării, alături de glorioa. 
sa armată sovietică care dădea 
lovituri nimicitoare mașinii 
război hitleriste, au luptat 
vitejie și 30 de divizii 
mînești, un corp aerian, flotila 
de Dunăre și alte formațiuni ale 
armatei romîne. Trupele ro
mîne s-au acoperit de glorie în 
luptele duse la București, Plo 
ești, pe valea Prahovei, în de
fileul Mureșului la Păuliș, la 
Sf. Gheorghe, Tîrgu Mureș, 
Oradea, Cluj, Satu Mare.

înălțătoare sînt faptele de 
arme săvîrșite 
triei noastre în 
turi de armata 
ritoriul țării.

■ Romulus ochind personal la tu
nul antitanc pe care-1 comanda 
a distrus 7 tancuri inamice care 
înaintau spre Arad. In lupta 
aprigă cu tancurile și infanteria 
fascistă, căpitanul Pete Romulus 
a fost grav rănit la postul de 
ochitor al tunului. In drum spre

spital a încetat din viață. Ală
turi de el a căzut la datorie ele
vul voluntar Iovănaș Virgil în 
vîrstă de 15 ani. Plecat de la 
Curtici la Arad pentru a se în
scrie în clasa 5 de liceu, tină- 
rul elev a aflat la înapoiere 
spre comuna sa natală că acea
sta a fost ocupată de fasciști. 
Dornic de a contribui la elibe
rarea comunei sale în care îi ră
măseseră mama cu două surori, 
elevul Iovănaș s-a oferit să lupte 
voluntar ca servant la 
pitanului Pete care 
groaza în fasciști, In 
telor tînărul voluntar 
el grav rănit și în
spitalul din Lipova a încetat din 
viață.

Elevul sergent Băbălău Ale
xandru, pușcaș, a executat cinci 
incursiuni în pozițiile inamicu
lui de la vest de Păuliș capturînd 
nouă prizonieri și patru mitra
liere. In timpul celei de a cincea 
incursiuni elevul sergent Băbă
lău a fost grav rănit. Cu toate 
acestea printr-un efort supra
omenesc a adus și de data a- 
ceasta doi prizonieri pînă în li
niile plutonului său și a
în fața comandantului după 
a raportat de îndeplinirea 
unii primite.

Tînăra Elena Chiriță 
femeie de serviciu la un
de zonă interioară a plecat ca 
sanitară voluntară la un bata
lion de infanterie. înlruntînd 
moartea, în luptele de la Păuliș 
mereu în linia întîia, voluntara 
Elena Chiriță a adunat rănițiî 
dîndu.le primele ajutoare sani
tare. Viteaza voluntară nu și-a 
părăsit unitatea decît atunci cind 
a căzut la datorie în luptele 
pentru orașul Budapesta.

Faptele de vitejie și eroism 
săvîrșite de ostașii români pe 
frontul antifascist își au izvorul

tunul că- 
băgase 

toiul lup- 
a fost și

drum spre

murit
ce

misi-

fostă 
spital

de tineretul pa- 
luptele duse ală- 
sovietică pe te- 
Căpitanul Pete

în conștiința justeții cauzei' pen
tru care luptau, cauza eliberării 
poporului de sub jugul fascist. 
Ostașii romîni luau exemplu de 
eroism și măiestrie de luptă de Ia 
ostașii sovietici, a căror armată 
a jucat rolul hotăritor în înfrîn- 
gerea hitieriștilor. Năzuințele 
luptătorilor de pe front erau 
aceleași cu ale maselor popu
lare din interiorul țării. Sub 
conducerea partidului, răspun- 
zînd chemării: ..Totul pentru 
front, totul pentru victorie“, oa
menii muncii nu precupețeau nici 
un efort în vederea aprovizionă
rii frontului cu tot ceea ce era 
necesar obținerii victoriei asupra 
dușmanului.

Mii de muncitori, țărani, inte
lectuali legați de popor s-au în
rolat voluntar în armata rornînă 
pentru a lupta cu arma în mînă 
împotriva fascismului, alături de 
armatele sovietice. In primele 
rînduri ale celor plecați pe front 
au fost comuniștii și utecfștii, 
care prin exemplul lor însufle
țeau masele de ostași în luptă.

După eliberarea întregului te
ritoriu al patriei, însuflețită de 
Partidul Comunist, armata ro- 
mînă a continuat lupta, alături 
de glorioasa 
pe teritoriul 
slovaciei.

In bătălia
Budapestei, Corpul 7 armată ro
mîn după ce a străbătut prin 
lupte, împreună cu numeroase 
mari unități ale Frontului 2 
ucrainean, peste 100 km. pînă la 
prima centură de fortificații a 
Budapestei, a participat alături 
de unitățile sovietice la ruperea 
celor trei fîșii de apărare din ju
rul capitalei maghiare ce se în
tindeau pe o adîncime de apro
ximativ 25 km. Apoi a participat 
la dezvoltarea ofensivei în inte
riorul orașului.

Armată Sovietică, 
Ungariei și Ceho-

pentru eliberarea

> «

Militari sovietici și romîni studiind o hartă înaintea unei operațiuni în Transilvania de Nord.

Alături de trupele sovietice, 
trupele romîne au participat pe 
teritoriul Ungariei la înfrînge- 
rea fasciștilor în munții Biikk, 
în masivul Matra, la elibera
rea orașelor Debrețin, Miskolc 
și Salgotarjan și la luptele din 
nord-estul Ungariei, de pe 
valea Hernadultii și Bodrogu- 

, lui. In operația de la Debre
țin s-a distins în mod deosebit 
Divizia de voluntari „Tudor Vla
dimirescu“ căreia prin ordinul 
comandamentului suprem sovietic 
i s-a dat numele de Divizia 1 de 
voluntari romîni „Tudor Vladimi
rescu“—Debrețin. In luptele 
pe Tisa din raionul Solnoc 
distins Divizia 19 infanterie.

In luptele din nord-estul
gariei un exemplu glorios îl 
constituie fapta eroică a solda
tului pontonier Eftimie Croito- 
ru, care pentru a salva podul 
de vase de la Tiszalok a izbit 
cu prăjim o mină de curent de- 
terminîndu-i explozia înainte 
ca aceasta să ajungă la pod, 
salvînd astfel podul prin sacri
ficiul vieții sale.

In cadrul marii ofensive din 
iarna și primăvara anului 1945

operat tot 
muntoasă 

Cehoslova-

de
s-a

Un-

MkH

Ostași sovietici și romîni în momentele de odihnă, manifestîndu-și bucuria după eliberarea ultimei loca- 

lități romînești — Careii Mari.

armatele romîne au 
timpul în regiunea 
din estul și centrul 
ciei, acționînd în cadrul ofensi
vei desfășurate de dreapta Fron
tului 2 ucrainean.

Trupele Armatei 4 au traver
sat masivul Szilika înfrîngînd 
trupele fasciste în orașele Rojni- 
ava și Plesivec, apoi armatele ro
mîne timp de aproape două luni 
de zile (28 ianuarie—20 martie 
1945) au participat la bătălia de 
la Zvolen, după care au forțat 
Gronul și au participat la eli
berarea orașelor Banska Bis- 
trika și Kremnica. Apoi, alături 
de trupele sovietice, armatele ro
mîne au forțat succesiv rîurile 
Nitra și Vag, luptînd pentru eli
berarea orașelor Banovțe, Tren- 
cin, Dubnica, Nove Mesto, Un- 
gerski Brod, Ungorski Ostro, 
Veseli și Zilin.

In ultima parte a operațiunilor 
de pe teritoriul Cehoslovaciei 
trupele Armatei 4 romîne au lup
tat pentru eliberarea orașului 
Prostejev și au participat la în
cercuirea forțelor hitleriste din 
raionul est Olomouc, după care 
au trecut la urmărirea inamicu
lui spre Praga continuînd lupte
le pînă la capitularea acestuia în 
urma încercuirii realizate de for. 
țele a trei fronturi sovietice.

La 12 mai, cînd ultimele forțe 
hitleriste din Cehoslovacia au 
capitulat, în cadrul Frontului 2 
ucrainean se aflau 16 divizii 
romîne, inclusiv Divizia de vo
luntari „Tudor Vladimirescu“, 
un corp aerian, o divizie de ar
tilerie antiaeriană și alte for
mațiuni.

In cursul operațiunilor din Ce
hoslovacia, trupele romîne au 
înaintat in dispozitivul inamic 
pe o adîncime de 400 km. tra- 
versînd prin lupte grele, pe timp 
de iarnă, opt masivi muntoși, au 
forțat 4 mari cursuri de apă și 
au alungat pe fasciști din 1-722 
de localități dintre care 31 de o- 
rașe. In înaintarea lor trupele 
romîne au ajuns la aproximativ 
100 km. est de Praga,

Participarea Romîniei la răz
boiul antihitlerist alături de e- 
roicele armate sovietice elibe
ratoare, constituie o pagină 
de glorie din istoria poporu
lui romîn și a armatei sale.

In acest război trupele romîne 
au luptat alături de armatele so
vietice timp de 260 de zile, de la 
23 August pînă la 12 mai 1945. 
Ele au pătruns prin lupte aprige 
în dispozitivul inamic pe o a- 
dîncime de peste 1.000 km. de la 
rîul Mureș pînă în Boemia, par- 
ticipînd, alături de ostașii sovie
tici la eliberarea a 3.831 de lo
calități dintre care 53 de orașe 
și capturînd 103.214 prizonieri.

Faptele de arme ale soldaților 
și ofițerilor romîni săvîrșite în 
războiul antihitlerist se adaugă 
la glorioasele tradiții de luptă 
ale poporului romîn duse secole 
de-a rîndul pentru eliberarea na
țională și socială.

Eroismul și abnegația trupelor 
romîne au fost apreciate de Co
mandamentul suprem sovietic ele 
fiind citate prin 7 ordine, 21 
comunicate de război și alte 
documente ale comandamentului 
Frontului 2 ucrainean etc.

In lupta comună pentru nimi
cirea fascismului s-a cimentat 
frăția de arme romîno-sovietică, 
s-a dezvoltat prietenia de ne
zdruncinat dintre popoarele so
vietic și romîn. Pe timpul lupte
lor din Ungaria trupele sovie
tice și romîne au stabilit relații 
prietenești 
maghiari, 
slovaciei 
romîne au 
tor de la
din această țară prietenă și au 
cooperat cu corpul de armată de 
voluntari cehoslovac.
I Prietenia și frăția dintre ar
mata romînă, armata sovietică 
și celelalte armate frățești din 
țările marelui nostru lagăr so
cialist s-au dezvoltat și s-au în
tărit continuu în interesul întă
ririi capacității de apărare a ță
rilor noastre.

Condusă de partid, 
noastră populară este 
părătoarea de nădejde 
rilor revoluționare ale
muncitor. Ea stă de strajă hota
relor țării noastre, suveranității 
și independenței poporului ro
mîn, participă alături de cele
lalte armate socialiste, în frunte 
cu invincibila Armată Sovietică, 
la întărirea capacității de apărare 
a lagărului nostru socialist.

cu oamenii muncii 
Pe teritoriul Ceho- 
trupele sovietice și 
primit un prețios aju- 
partizanii și populația

armata 
astăzi a- 
a cuceri- 
poporului

La cinci dimineața, la Săvi
nești e liniște. O liniște aidoma 
celei care domnea aici pe vre
mea cînd pe locul unde se ridică 
uzina de relon era un simplu 
cirnp.

La cinci dimineața, la Săvi- 
nești cîntă ciocîflille țîșnind în 
văzduh din lanurile de porumb 
șl floarea-soarelui, un tren 
aleargă dinspre Roznov Spre 
Piatra-Neamț așa câ întotdea
una, de pe munți se ridică ce
țurile șj soarele începe să-și 
crească lumina.

Uzina tace. Nimic nu se 
mișcă în cuprinsul el. Halele 
lungi parcă mal dorm; pe zidă
riile noi, scripeți de mortar stau 
în neclintire sclipind în lumina 
dimineții și privind parcă spre 
gîturlle macaralelor ce se ri
dică peste schelele noului com
binat chimic de alături.

Dar deodată pe șoseaua as
faltată se ivesc o sumă de 
autobuse și camioane. Din
spre noul oraș de blocuri și 
baracamente se arată pilcuri de 
oameni, unii pe biciclete, alții 
pe motociclete ori pe jos.

Liniștea compactă s-a des
trămat. Săvineștiul se umple 
de freamăt. Schimbul I intră in 
uzină.

In clipele acelea noul peisaj 
al locurilor lese dintr-o dată 
puternic în evidență. Nu mai 
sîntem în mijlocul unui cîmp 
înt.ns în care rouă se scutură 

de pe frunze ci într-un oraș 
Industrial în care zbîrnîie mo
toarele. coșurile fumegă, liniștit, 
tacticos, macaralele se rotesc sgî- 
riind cerul albastru cu pliscu
rile , iar drumurile devin un 
trepidant du-te-vmo de mașini.

In fiecare zi, la cinci dimi
neața, Săvineștiul își începe 
viața sa Industrială care pro
duce nenumărate bobine de fire 
Sintetice subțiri ca ața de pă
ianjen șj mii de baloturi cu... 
lină și bumbac de relon.

Relonul apare la început sub 
forma unor cristale albe ca naf
talina. Cel dintîi nume pe care 
îl capătă e lactama. Pe urmă 
se topește devenind monomel, 
un lichid alb ca laptele care 
curgînd prin niște site cu 
ochiuri de dimensiuni diferite 
se transformă în polimel. Poli- 
melul în granule, granulele în 
fire și fibre. Odată produs, re
lonul începe un drum nou : fi
rele trec printr-o sumedenie de 
mașini care le întind, le răsu
cesc, le înfășură pe bobine; fi
brele oare trebuie să se prefacă 
într-un fel de puf alb, ca de 
bumbac sînt întinse, spălate, us
cate, răcite după spălare, în
crețite, tăiate, desfăcute și ba
lotate.

Și totul se petrece automat. 
Relonul trece dintr-un „labora
tor" într-altul supraveghiat de 
fel de fel de ochi magici, că
lăuzit de fel de fel de manete,

Tinerețea de la Săvinești
lucrat de fel de fel de minuscule 
și sensibile tentacule.

La capătul fiecărei „șarje“ 
secția textilă dă 600 de bobine 
de fire, iar linia de fibre zeci 
de baloturi tip lînă și amestec 
cu lină naturală sau bumbac.

Creație recentă a regimului 
nostru democrat-popular, înzes
trată cu cel mal modern utilaj, 
construită de specialiști de 
înaltă calificare, uz.na de relon 
de la Săvinești este prima de 
acest fel în țara noastră. Ea a 
deschis drum și perspectivă in
dustriei de fire și fibre sinte
tice. Ea începe, prima, valorifi
carea Imenselor noastre resurse 
naturale de materie primă : re- 
zidurile de petrol și gaz me
tan. Dar în același timp ea 
este cea dintîi școală de cadre 
noi de muncitori și tehnicieni 
care se specializează în acest 
domeniu.

Sute de tineri din împreju
rimi și din restul țării au învă
țat atei, într-un timp relativ 
scurt, o profesiune nouă, cea de 
operator chimist, specialist în 
relon.

Lucreția Plătlcă, o fată mă
runțică, brunetă, fiică de ță
rani colectiviști a absolvit

Draqoș Vicol

școala medie de chimie de la 
Făgăraș și a cerut să vină să 
lucreze la Săvinești. In scurt 
timp a devenit șefă de echipă 
la mașinile de bobinat. „Toată 
numai inimă“ cum spun fetele 
din echipă. Lucreția Plătică a 
hotărît de la bun început:

— Ga să lucrăm așa cum tre
buie, e necesar să ducem o bo
gată viață de organizație.

Și, de la bun început, ea însăși 
a devenit un exemplu. Tinerii 
au ales-o secretară a organiza
ției U.T.M. din secția textile. 
Și secția întreagă, cu-prinzînd 
230 de utemiști, a devenit o sec
ție de nădejde a uzinei.

Petre Grigorlu, în vîrstă de 
18 ani, din Buzău, e și el ope. 
rator chimist. Lucrează la „fi. 
lare-fire“ A făcut școala pro
fesională chimică din Făgăraș. 
Agregatele acestei uzine și chiar 
procesul de producție l-au de. 
zarmat la început. Totul era 
nou și complicat și Petre Grigo- 
riu s-a îndoit că va reuși vreo
dată să le stăpînească și să în
vețe meseria aceasta atît de deo
sebită.

Totuși Petre Grigoriu nu s-a 
dat bătut. S-a aciuat pe lîngă 
specialiști montori din secție și 
în puțin timp a descoperit se
cretul montării și demontării 
filierelor. Le-a învățat piesele 
pe de rost și, urmărind cu aten. 
ție munca lor, și-a însușit mese
ria.

Astăzi Petre Grigoriu este so. 
cotit și el specialist. La nevoie 
el este chemat să vadă ce și 
cum „se poartă cutare filieră“. 
Și totuși Petre Grigoriu n-are 
decît 18 ani. Dar e utemist...

Traian Tăbol a urmat școala 
medie la Piatra Neamț. Absol
vind-o și-a spus: „Părinții mei 
sînt muncitori. Mă voi tace și 
eu muncitor. Ei au muncit ca 
vai de ei în tinerețea lor. Eu 
voi deveni muncitor într-o 
lume nouă“.

A venit la Săvinești și a în
ceput a învăța de la capăt. Ute. 
miștii l-au înconjurat cu dra
goste și i-au stat în ajutor. Și 
Traian Tăbol s-a calificat și el 
operator chimist la secția filare, 
fibre.

Dar despre cîți nu s-ar putea 
scrie 1 Fiecare din tinerii ace
știa vioi, entuziaști, are de po
vestit o sumă de întîmplări și 
amănunte despre sine, despre 
ceea ce înseamnă uzina în viața 
lui. Și Ana Sprinjea care a ve
nit la Săvinești cu toată fami
lia, și Alexandrina Chindea și 
Natalia Enăchescu și Cornel 
Grama și inginerul Alois Birg 
maier, care de un an de zile 
este dirigintele lucrărilor de 
montaj de la sectorul 1 lactamă 
și inginerul Gheorghe Caranfil 
și atîția alții.

Tuturor uzina le-a dat un rost 
înalt în viață. Ei devin specialiști 
în industria de fire și fibre sinte
tice. Ei vor monta viitoarele fa
brici de acest gen, ei vor dezvol
ta în conștiința altor tineri dra
gostea pentru această nouă pro
fesiune și tot ei vor descoperi 
mîine alte și alte taine punîndu-le 
în slujba producției.

In zilele cînd mă aflam în 
uzină, la organizația de partid 
s-a prezentat o fată. Secretarul 
de partid, tov. luliu Schulman, a 
poftit-o să stea pe un scaun. 
Fata s-a așezat ușor, emoțio
nată. Și-a scos repede din po
șetă un carnețel și un creion.

— Mă numesc Icaciuc Vio

rica. Sînt noua secretară a or
ganizației U.T.M. pe uzifiă.

— Știu, a răspuns luliu Schul
man.

— Am venit la dumneavoastră 
să învăț...

— Ce să înveți ?
— A cunoaște uzina, oamenii, 

mașinile, mă rog, tot ce trebuie 
să știe cineva care va munci 
aici. Eu s.nt strungar de me
serie.

Am fost de față la prima lec
ție... Cei doi au trecut din sec
ție în secție, s au oprit la fie
care om, la fiecare mașină, la 
fiecare amănunt. Pe secretarul 
de partid oamenii îl întîmpi- 
nau peste tot cu o proble
mă de producție, cu o problemă 
personală, cu o cerere, cu o în
trebare. Și el rezolva totul pe loc 
cu un telefon la direcție, cu un 
sfat, cu priceperea lui profesio
nală. Tcaciuc Viorica era numai 
ochi și urechi.

La sfîrșitul „lecției“, Tcaciuc 
Viorica avea carnețelul plin de 
însemnări. Intr-adevăr învățase 
mult. Peste o oră era în prima 
ei ședință cu directorul, ing. 
Bosică Sorin, cu secretarul de 
partid, cu președinta comitetu
lui sindical, Maria Moraru. De 
fapt ședința aceea era a doua 
lecție. ,

Mă uitam la cei patru oameni. 
Vorbeau despre uzină și munci
torii ei cu atîta inflăcârare, cu 
atîta dragoste și mai mult, o 
inițiau pe noua secretară a or

ganizației U.T.M. în universul a- 
cesta atît de nou pentru ea cu 
at ta pasiune îneît, atunci cînd 
am auzit-o pe Tcaciuc Viorica 
rostind : „mulțumesc tovarăși 1“ 
m-am simțit copleșit de emoție...

Deslușeam în discuția celor 
patru oameni nu numai inima a- 
cestei noi uzine ci și viitdrul ei. 
Vedeam parcă unitatea de rolan 
mic — care va produce fibre de 
rolan pe bază de gaz metan, 
unitatea de rolan mare — ale 
căror ziduri se și ridică, vedeam 
viitorul combinat chimic ce se 
clădește alături și despre care 
directorul spunea că va fi al 
doilea element al orașului indus
trial Săvinești, și-mi dădeam 
seama că atît secretarul de par
tid, cît și ceilalți doi tovarăși 
caută să-i arate Vioricăj Tca
ciuc cît de splendide sînt pers
pectivele muncii ei, cîtă dragoste 
trebuie să pună în fiecare ac- 
țiune și cîtă hotărîre.

Cînd am plecat din Săvinești 
era ora cinci după-amiază... 
Uzina fremăta. Un tren alerga 
dinspre Piatra-Neamț spre Roz
nov. pe șoseaua asfaltată circu
lau autobuse elegante, macara
lele de la combinatul chimic 
zgîriau aerul cu pliscurile, iar 
in liniștea sediului organizației 
U.T.M. Tcaciuc Viorica își schița 
primul ei plan de muncă. Cinci 
sute de utemiști îl așteptau.

...Cîtă tinerețe poți respira la 
Săvinești l.„
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Conferirea de ordine și medalii 
ale Republicii Populare Romîne

(Urmare din pag. l-a)

ghe Pintilie, general colonel in re
zervă Constantin Popescu, Vasile 
Posteucă, Valter Roman, Mihail 
Roșianu, general colonel în rezer
vă Radu Rusescu, Dumitru Simu- 
lescu, Matei Socor, Simion Stoilov, 
Mihai Suder, Ludovic Takacs, So
rin Toma, Virgil Trofin, general 
colonel loan Tutoveanu, Barbu Za- 
harescu, Romulus Zăroni, Aurel Vi- 
joli, Gheorghe Vlădescu Răcoasa.

CLASA A IV-A. tovarăși
lor : Costache Antoniu, Vasi
le Amzoiu Dumitru Balalia, 
Iosif Bayerle, Maxim Berghea
nu, Boris Caragea, Nicolae Ca- 
tană. Ion Cozrna, Dumitru Diaco- 

. nescu, contraamiral Florea Diaco- 
nu. Janoș Fazekaș, general maior 
Aurel Filip, Cornel Fulger, V. Em. 
Galan. Dumitru Gheorghiu, Vladi
mir Gheorghiu, Nicolae Giosan, 
Ion Gluvacov, Gheorghe Hossu, C. 
lonescu Gulian, general maior Ion 
lonitâ, Elena Lascu lordăchescu, 
Martin Isac, György Kovacs, Ar
thur Kreindler, general locotenent 
Scarlat Longhin general maior 
Mihai Chivu Lungu, general loco
tenent Cornel Mănescu, Ofelia Ma 
nole, general locotenent Stan 
Marcu, Voinea Marinescu, Alfred 
Mendelsohn, general locotenent Ni
colae Muică, Costin Nădejde, 
Gheorghe Necula, general maior 
Vasile Negrea. Ion Olteanu, Cor
nel Onescu, general maior Ion 
Oprenea Vasile Patilineț, Ghera- 
sim Popa, Ion Rachmuth, colonel 
Andrei Roman, Constantin Scarlat, 
general maior loan Șerb, Miron 
Șerban, colonel Serghie Sevcen- 
co. Barbu Solomon, general locote
nent Constantin Smirnov, general 
maior Stelian Staicu, Pavel Țugui. 
Ene Țurcanu, general locotenent 
Alexandru Vasiliu, Hie Verdeț.

CLASA A Ill-A tovarășilor: Sică 
Alexandrescu, Corneliu Baba, Ște
fan Bălan, Jules Cazaban. Petru 
Dumitriu, George Georgescu, 
floria Hulubei, Ion Jalea, Mihail 
Jora, Duiliu Marcu, Zaharia 
Stancu.

CLASA A IV-A tovarășilor : Ma
rin Preda, Ferenc Szemler.

„Ordinul Muncii
CLASA A l-A tovarășilor : Con

stantin Dumitrache, Antonache 
Hristache, Niculae Militaru, Aurel 
Moga, Bucur Șchiopu, Paraschiva 
Scurtu.

CLASA A II-A tovarășilor: Au
rel N. Bărglăzan, Mircea Basarab, 
Victor M. Cirje, Dina Cocea, Tanți 
Cocea, Arta Florescu, George Ivaș- 
cu, Octav Livezeanu, Gheorghe 
Mihoc, Ludovic Negrea, Mihail 
Râul, Ion Stancu, Nicolae N. Sto- 
ia novici.

CLASA A III-A tovarășilor: Vio
rica Bîrsan, Vasile Costin, Marin 
Ioan, Constantin Jerca, Nicolae 
Limhan. Gheorghe Nicolae, Con
stantin Pungă, Floarea Rizea, Ni
colae I. Ștefănescu, Constantin 
Tudor.

In numele Comitetului Central 
Partidului Muncitoresc Romin,

Ordinul „Steaua
Republicii Populare 

Romine“
CLASA A ll-A.

Tudor Arghezi.
tovarășului :

al
al guvernului Republicii Populare 
Romine și al Prezidiului 
Adunări Naționale, tovarășul 
Gheorghe Maurer a adresat 
decorați urări de succese și 
la muncă în activitatea lor.

Prin decrete ale Prezidiului 
Marii Adunări Naționale au mai 
fost decorați cu ordine și medalii 
ale Republicii Populare Romine 
10.977 persoane.

SLiLeLe /lesileaLuzllet
tineretului

Iată un grup de tinere participante la Festivalul tineretului regiunea

Foto: N.

Pitești

STELORIAN

a tineretului

Marii
Ion 

celor

Sesiuni festive ale sfaturilor
In regiunea 

Suceava

populare

Forfota care domnește în aceste 
zile pe Stadionul Tineretului vor
bește de la sine despre amploa
rea acestei mari competiții spor
tive de masă. Prezența pe stadion 
a sutelor de tineri îmbrăcați în 
treninguri multicolore, fie că aceș
tia își așteaptă nerăbdători și 
emoționați intrarea în concurs, fie 
că încurajează frenetic colegi din 
regiune antrenați în întreceri, cre
ează pe stadion atmosfera caracte
ristică marilor concursuri sportive. 
Ieri dimineață participanții la fi
nalele Spartachiadei au avut o 
surpriză plăcută. Ei au avut în 
mijlocul lor drept oaspete pe re
cordmana mondială la săritura în 
înălțime lolanda Balaș. O caldă 
întîlnire în care s-au făcut urări 
reciproce, prilej cu care fără îndo
ială că lolanda și-a amintit de 
faptul că în urmă cu cîțiva ani 
încerca și ea la fel ca și sutele de 
tineri astăzi să învingă emoția de
butului sportiv tot cu prilejul unei 
competiții de masă a tineretului.

După începerea întrecerilor de 
ieri dimineață atenția spectatorilor 
a fost atrasă de întîlnirea dintre 
echipele de handbal ale pionierilor 
timișoreni și cei din București. A 
fost poate cel mai pasionant și

lată cîteva din rezul 
țațele primelor zile 

de întreceri :

spectaculos meci dp handbal de 
pîna acum, fapt pentru care spec
tatorii au răsplătit cu vii aplauze 
evoluția micilor handbaliști. După 
o adevărată demonstrație de 
handbal, echipa Școlii de 7 ani 
nr. 1 din Timișoara și-a adjudecat 
o splendidă victorie cu scorul de 
19—6, victorie care răsplătește în 
egală măsură tînărul antrenor al 
echipei, profesorul Mircea Oprea, 
cît și pe jucători.

La întrecerile de trînta am 
recunoscut un tînăr a cărui figură 
o întîlneam cu citva timp în urmă 
în pagin^e unui ziar. Era colecti
vistul fruntaș Boboșilă Ion de la 
G.A.C. Negru Vodă, regiunea Con
stanța. Alături de rezultatele fru
moase obținute pe cîmpurile gospo
dăriei el dorește să obțină altele 
pe. terenul de șport, cucerind primul 
loc la Spartachiada tineretului. De 
altfel marea majoritate a tinerilor 
participanți la întrecerile de trîntă 
o constituie tinerii țărani colecti
viști. Printre primii care și-au 
înscris cîte o victorie la activ se 
numără Nicolae 
Nicu Andrei 
primul de la

Martinescu și 
din regiunea Galați, 
G.A.C. „Ilie Pintllie“,

comuna Vitan iar al doilea de ÎS 
G.A.C. „Drumul Socialismului“, co
muna Independența. In familia lut 
Nicolae Martinescu trînta este un 
sport intrat în tradiție. Anul tre
cut fratele său mai mare a ocupat 
locul I la Spartachiada de vară a 
tineretului, pildă pe care „mezinul“ 
ține cu tot dinadinsul să o urmeza 
cu prilejul acestei ediții. Andrei 
Nicu în schimb a îndrăgit acest 
s'port doar de cîteva luni cînd în 
comuna sa comitetul regional Ga
lați de organizare a Spartachiâdei 
a inițiat o demonstrație de trînta. 
Se pare că atunci Andrei Nicu și-a 
descoperit „vocația“ care l-a adus 
în finalele celei mai mari compe
tiții sportive de masă a tineretului.

In tot complexul sportiv de la 
Stadionul Tineretului domnește 
același entuziasm, aceeași febră 
proprie marilor întreceri. Se întrec 
solii miilor de tineri din țara noa
stră participanți la întrecerile fi
nale ale Spartachiadei și fără în
doială că fiecare ține să repre
zinte cit mai onorabil pe acei ca. 
re-i urmăresc cu gîndul plin de 
speranțe de la zeci și sute de kilo
metri.

regionale
a Sfatului popular regional Su
ceava a luat cuvîntul, vorbind 
despre dezvoltarea regiunii Su
ceava în anii regimului democrat- 
popular, tov. Ene Țurcanu, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-secre
tar al Comitetului regional Su
ceava al P.M.R.

La București, la sesiunea 
festivă a sfatului popular al re
giunii București, tov. Gheorghe 
Necula, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului regional București al 
P.M.R., a vorbit despre însemnă
tatea istorică a zilei de 23 August, 
La Timișoara, la sesiunea fes
tivă a Sfatului popular regional 
Timișoara a luat cuvîntul deputa
tul Isac Martin, prim-secretar al 
Comitetului regional Timișoara al 
P. M. R. La Craiova despre în
semnătatea zilei de 23 August, la 
sesiunea festivă a Sfatului popular 
regional Craiova a vorbit tov. Cor
nel Fulger, membru supleant al 

membru afc.G. 71“ P.M.R^prto - £G'-7 7,MR“- ”77^7 î'i
ol Comitetului regional Craiova al

P M.R. La Galați, în cadrul se
siunii festive a Sfatului popular 
regional Galați a vorbit despre 
semnificația și însemnătatea zilei 
de 23 August, tov. Anton Stoiano 
viei, prim-secretar al Comitetului 
regional Galați al P.M.R. La 
Oradea, cu prilejul sesiunii fes
tive a Sfatului popular regional 
Oradea, tov. Victor Bolojan, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Oradea al P.M.R., și Andrei 
Vigh, președintele Sfatului popu
lar al orașului Oradea, au vorbit, 
în limbile romînă și 
despre însemnătatea zilei de 23 
August. La sesiunea 
Sfatului popular regional Pitești 
a luat cuvîntul tov. Matei Ștefan, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Pitești al P.M.R., care a 
arătat marile realizări obținute în 
regiunea Pitești față de trecut. In 
fața a numeroși participanți la 
sesiunea festivă a Sfatului popu
lar regional Bacău, tovarășul 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al 
Comitetului regional Bacău al 
P.M.R., a vorbit despre însemnă
tatea celei mai mari sărbători na
ționale a poporului nostru. Lucră
rile sesiunii au scos în evidență 
realizările regimului democrat- 
popular în această regiune

La toate sesiunile festive au 
fost subliniate succesele de seamă 
obținute în domeniul cultural- 
social, în ridicarea nivelului de 
trai ,al oamenilor muncii. Parti
cipanții și-au exprimat hotărîrea 
neclintită de a lupta cu entuziasm 
spori?, sub conducerea partidului 
pentru înflorirea patriei noastre, 
ei și-au manifestat dragostea ne
țărmurită față de Uniunea Sovie
tică, ai căror fii s-au jertfit pen
tru eliberarea patriei noastre de 
sub jugul fascist.

Vineri, 21 august, la sfaturile 
populare regionale au avut loc se
siuni festive consacrate celei de-a 
XV-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist. Au par
ticipat deputați ai sfaturilor popu
lare reg.onale, activiști de partid 
și de stat, oameni ai muncii de la 
orașe și sate, conducători ai uni
tăților economice, oameni de ști
ință, artă și cultură, militari ai 
Forțelor noastre Armate.

La Constanta, tov. Vasile 
Vilcu, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului regional. Constanța al 
P.M.R., a vorbit la sesiunea festi
vă a sfatului popular reg.onal 
despre însemnătatea istorică a 
zilei de 23 August și despre suc
cesele obținute de poporul nostru 
tn cei 15 anj de la eiliberare. 
La Ploești, participanții la se
siunea festivă a Sfatului popular 
regional din Ploești au ascultat 
cuvîntul tov. Dumitru Ba lal;a,

secretar al Comitetului regional 
Ploeștj al P.M.R., care a vorbit 
despre succesele obținute de oa
menii muncii din regiunea Plo- 
ești în cei 15 ani. La Cluj cu 
prilejul sesiunii festive a Sfatului 
popular regional Cluj a luat cuvîn
tul tov. Vasile Vaida, membru 
supleant al C.C. al P.ALR., prim- 
secreitar al Comitetului regional 
de partid.

La sesiunea festivă a sfatului 
popular regional Hunedoara, 
despre însemnătatea marii sărbă
tori naționale a poporului nostru 
a vorbit tov. Petru Furdui, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Hunedoara al P.M.R., care a ară
tat dezvoltarea regiunii Hunedoa
ra în anii puterii populare- La 
Orașul Stalin, cu prilejul 
dunării festive a Sfatului popular 
reg.onal Stalin a luat cuvîntul 
tov Maxim Bergheanu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Stalin, al P.M.R.

Despre realizările obținute în 
dezvoltarea economică și cultu
rală a regiunii Iași a vorbit la 
sesiunea festivă a Sfatului popu
lar regional Iași deputatul Du
mitru Gheorghiu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., prim secretar 
al Comitetului regional Iași al 
P.M.R

La Tg. Mureș, la sesiunea festi
vă a Sfatului popular al Regiunii 
Autonome Maghiare au vorbit, în 
limba maghiară, deputatul Csupor 
Ludovic, membru al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al Comite
tului P.M.R al Regiunii Autono
me Maghiare, iar în limba ro
mînă Rațiu Alexandru, vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional.

La Suceava, la sesiunea festivă

tine- 
a 

fost destinată muncii patriotice și 
acțiunilor de strîngere a fierului 
vechi. Dimineața mii de tineri din 
raionul Fălticeni au participat la 
acțiunea patriotică de strîngere a 
fierului vechi. După-amiază clubu
rile,căminele culturale, colțurile ro
șii, stadioanele s-au umplut de 
oameni. Au avut loc frumoase 
spectacole și întîlniri sportive în
chinate celei de a XV-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist. Seara, în sălile clu
burilor și căminelor culturale, ac
tiviști de partid și de 'stat au vor
bit tinerilor în peste 60 de adu
nări generale deschise ale organi
zațiilor de bază U.T.M. despre : 
„Ce a dat regimul de democrație 
populară tineretului“. în aceeași zl 
în numeroase centre de comune 
tineri și vîrstnici au ascultat cu 
deosebit interes expuneri despre 
marile realizări ale regimului nos
tru democrat-popular. Expunerile 
au fost urmate de programe cultu- 
ral-artistice. Astfel la Bunești, 
după conferință, orchestra de mu
zicuțe a tineretului a interpretat 
frumoase cîntece romînești și so
vietice, tinerii au cîntat cîntece 
patriotice și au recitat versuri în
chinate partidului și zilei de 23 
August. In cea de a doua zi a fes
tivalului regional al tineretului. în 
majoritatea comunelor și satelor 
raionului Fălticeni au avut loc a. 
semenea acțiuni.

N. S1MIONESCU

a-

maghiară,

festivă a

Una din zilele festivalului 
retului din regiunea Suceava

populară romineasc'a în Oltenia 
scoțînd in relief măiestria țăran
celor noastre, creatoare de modele 
și costume naționale de o rară 
frumusețe. A urmat o reuniune 
studențească.

(de la secția dulapuri) Și

In Capitală
La Casa de Cultură a tineretu

lui din raionul Tudor Vladimires- 
cu, tinerelor fete din raion li s-a 
vorbit despre viața grea a femeilor 
muncitoare în anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc, despre condițiile 
noi de viață și de muncă de care 
se bucură ele astăzi în patria noas
tră. A urmat 
fistic dat de 
Cultură.

apoi un program 
formația Casei

ar
de

★

tinerelor fruntașe înîn cinstea 
producție de la Filatura Romîneas- 
că de Bumbac, a avut loc în sala 
de festivități a fabricii un spectacol 
dat de soliști ai Teatrului satiric 
muzical „C. Tănase“. Au cîntat 
Trio Grigoriu, Dorina Drăghici, 
Aida Moga.

în cadrul zilei tinerelor fete, 
la Casa studenților din Capitală, 
tovarășa Georgeta Stoica, muzeo
graf principal la Muzeul Satului, 
a vorbit studentelor desDre

Manifestări artistice în zilele
de 23 și 24 August

In R. A. M.
In cadrul săptămînii festivalului 

regional al tineretului, în cinstea 
marii sărbători a eliberării patriei 
noastre, au avut loc la Tg. Mureș 
și în întreaga Regiune Autonomă 
Maghiară numeroase facțiuni ale 
tineretului. Luni — 17 august — 
a fost ziua schimburilor de onoa
re. în această zi tinerii muncitori, 
brigăzile de producție, schimburile 
și secțiile de tineret din fabrici și 
uzine au cinstit ziua de 23 August 
cu succese deosebite în producție. 
La fabrica de mobilă „Simo Geza“ 
planul întreprinderii s-a realizat 
în această zi in proporție de 105 
la sută

în ziua schimbului de onoare 
brigada de lustruitoare condusă de 
utemista Erdelyî Elisabeta și-a de
pășit planul cu 22 la sută S-au e- 
vidențiat din brigadă Popa Su- 
zana. Ravasz Bertha, Crișan Ele
na și altele. Numai Crișan Elena 
a economisit singură 11 kg. de lac. 
Rezultate frumoase au obținut în 
schimbul de onoare și brigăzile 
de tineret conduse de Albert Ig-

nacz
Szacsvai Ibolya (de la lustruit 
noptiere) care și-au depășit pla
nul cu 30 procente și respectiv 23 
procente. La întreprinderea de con
fecții „Mureșul“ rezultate frumoa
se au obținut schimbul de tineret 
din brigăzile de tineret de la sec
torul de confecții.

în schimbul de tineret de la 
lenjerie normele au fost depășite 
în această zi în medie cu 13 la 
sută, evidențiindu-se în mod deo
sebit brigada lui Gergely Anika. 
La secția de confecții bărbătești 
brigada lui Păcurar Sabin și-a de
pășit norma cu 8 la sută realizînd 
în această zi 16 costume peste 
normă. Tinerii din brigada lui 
Magyari Mihai și-au depășit nor
mele — în medie cu 11 la sută. 
Rezultate frumoase au avut în 
„ziua schimburilor de onoare“ și 
brigăzile de tineret din multe alte 
întreprinderi din Tg. Mureș.

★

în zilele de marți și miercuri 
(18—19 august) zile ale colectării 
fierului vechi de către tineret — 
au avut loc de asemenea acțiuni 
de mare amploare. Tinerii au adu
nat însemnate cantități de metal 
vechi. La 18 august s-au încărcat 
în vagoane 90 de tone de fier 
vechi strinse de tineretul din ora
șul Tg. Mureș în cursul lunii au
gust. Un tren special a și pornit 
spre Reșița, ducînd 
Martin fier 
ret.

cuptoarelor
vechi colectat de tine-

ST. NEKANIȚKI

INFOR I I
La invitația Consiliului Națio

nal al Femeilor din R.P. Romină 
a sosit în țară o delegație de fe
mei din Grecia, formată 
da Terenzio și Irini 
ziariste.

A sosit de asemenea 
ție de femei din Irak,

MAȚ
cinstea celei_ ..... ___
a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

de a XV-a aniversări

din lolan- 
Pournara,

o delega- 
din care 

fac parte Hayat Hassati Alnahar, 
membră în secretariatul L:g i 
pentru apărarea drepturilor femeii 
irakiene și Marie Elcaraoui, șefa 
unui comitet raional de femei din 
Bagdad.

★
In Editura Academiei R.P.R. a 

apărut volumul festiv „Economia 
Romîniei între anii 1944—1959“, 
editat de Academia

★

Sub auspiciile Comitetului oră
șenesc București al femeilor s-a 
deschis vineri seara, la Casa prie
teniei romîno-sovletice A.R.L.U.S., 
o expoziție oglindind viața nouă a 
femeilor din Capitala patriei noas
tre, contribuția lor la opera 
construire a socialismului.

Cuvîntul de deschidere a 
rostit de tov. Maria Mironeșcu-Te- 
odorescu, președinta Comitetului 
orășenesc București al femeilor.

de

fost

în cinstea celai de-a XV-a ani
versări a eliberării patriei, în zi
lele de 23 și 24 August vor avea 
loc în întreaga țară numeroase 
manifestări artistice

Astfel în Capitală în după-amia- 
za zilelor de 23 și 24 August Tea
trul de estradă „Constantin Tă
nase“, Ansamblul de cîntece și 
dansuri al M.F.A. și echipe de ar
tiști amatori dn regiunea Stalin, 
participante la faza finală a celui 
de-al V-lea Concurs al formațiilor 
artistice de amatori, își vor da 
concursul pe estrada din Piața Re
publicii, iar Ansamblul de cîntece

și dansuri al Sfatului Popular al 
Capitalei se va produce la Arenele 
Libertății.

In insula Trandafirilor din Par
cul de cultură și odihnă „I. V. 
Stalin“, Parcul Izvor, pe stadioa
nele „Constructorul“ și P-T.T., la 
ștrandul I.T.B.-Tei și la Casele de 
cultură raionale ale tineretului din 
raioanele 23 August, Gheorghe 
Ciheorghiu Dej și Grivița Roșie 
vor avea loc în seara zilei de 23 
August carnavaluri ale tineretului.

în seara zileii de 23 August pe 
arterele principale ale Capitalei 
va avea loc o retragere cu torțe

la care vor participa pestn 20.000 
de tineri.

în seara de 24 august, pe Sta
dionul „Republicii“ va avea loc un 
mare spectacol popular la care își 
vor da concursul ansamblurile pro
fesioniste și cele mai bune formații 
de amatori din întreprinderi, or
chestrele populare reunite ale an
samblurilor M.A.I., Sfatului Popu
lar al Capitalei șj Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune 
formații de muzică ușoară.

(Agerpre»)

1.

1.

Greutate senioare
Filip Adela, Bacău, 0,81 m.

Lungime juniori
Jerger Ervin, Timișoara, 6,32

B. P1TULESCÜ

1.

Spartachiada 
pionierilor

Lungime fete, categoria a III a 
1. Vîrlan Elena, București oraș, 

5,12.
înălțime băieți, categoria a II-a 

1. Cheran Florea, Pitești, 1,36. 
60 metri fete, categoria a IlI-a 
1—2. Pandeliuc Cornelia, Bacău, 

8,5.
1—2. Neicu Maria, Regiunea 

București, 8,5.

Spartachiada de vară 
a tineretului

Țăran Geta, Iași, 242 puncte.
Clasament pe echipe de fete

1. Iași 471 puncte.
2. Orașul București 455 puncte.
3. Stalin 451 puncte.
Clasament general pe regiuni
1. Orașul București.
2. Stalin.
3. București reg.

ATLETISM
Lungime băieți

1. Galnicov Mihai—Or. București 
6,83„ nou record de juniori al 
R.P.R., categoria II.

Greutate senioare
1. Hălmăgeanu Rodica, 

șoara 9,89.
înălțime senioare 

Neagu Jeana, Craiova,
NATAȚIE

100 m. liber, categoria f-a—băieți
1. Percea V., Or. 

1:09,0.
100 m. liber, categoria

1. Stirbăți O„ Or. 
1:08,31

100 m. liber fete, categoria I-a
1. Nagy Eva, Cluj, 1:23,6.

Timi«

1. 1,43.

București

II—băieți
București

Fază din întîlnirea feminină de volei dintre formațiile regiunilor
Constanța și R.A.M. desfășurată în cadrul primei serii a întrecerilor 

finale ale Spartachiadei de yară a tineretului

Foto: VAL. PIETREANID

Pe scurt
A fost stabilit programul ma

nifestărilor sportive care vor avea 
loc luni, 24 august, pe stadionul 
„23 August“ din Capitală. La ora 
14,30 va începe festivitatea de în
chidere a finalelor Spartachiadei 
de vară a tineretului și Sparta
chiadei pionierilor și școlarilor. 
Cu începere de la ora 15,30 se va 
desfășura jocul Internațional de 
fotbal dintre echipele. Rapid Bucu
rești și Lokomotiv Sofia cont'înd 
pentru campionatul european al 
feroviarilor.

( Agerpret)

Decada culturii din R. P. Romînă
Decada Culturii din R. P. Ro

mînă continuă să fie sărbătorită 
în Capitală și în țară printr-un 
mare număr de manifestări artis
tice, la care participă mii de oa
meni ai muncii.

Vineri s-a deschis la Muzeul de 
artă populară din Capitală expo
ziția „Dezvoltarea și valorificarea 
artei populare în cei 15 ani de la 
eliberarea patriei".

Numeroși spectatori au urmărit 
vineri seara pe scena Teatrului 
„Nottara“ premiera piesei „Nopți 
de August“ de I. Grinevici, pe care(Agerpres)

Ș‘

In cadrul „Decadei culturii din R. P. Romînă, Teatrul Tineretului din București prezintă piesa 
„Ediție specială" de Mariana Piivulescu,

colectivul teatrului a pregătit-o în 
cinstea celei de-a XV-a aniversări 
a eliberării patriei.

La Deva s-a deschis vineri o ex
poziție de artă plastică, în care sînt 
expuse peste 300 de lucrări create 
de artiștii din regiune cu prile
jul celei de-a XV-a aniversări a e- 
liberării patriei.

Filarmonica „Moldova“ din lași 
a prezentat vineri un concert sim
fonic cu Concursul violonistului Ion 
Voicu, artist emerit.

Colectivul Teatrului de Stat 
„Mihail Eminescu“ din Botoșani a 
prezentat în premieră piesa „Edi
ție specială“ de Mariana Pîrvules- 
cu. Un frumos spectacol popular a 
avut loc la Teatrul de vară din 
Suceava dat de formații artistice 
de amatori fruntașe pe regiuni.

La Suceava a mal fost deschisă 
expoziția „Realizări in regiunea 
Suceava în anii regimului demo
crat-popular“. In expoziție sint 
prezentate bunuri de larg consum 
produse de întreprinderile din re
giune — Uzinele textile „Moldova“, 
Fabrica de piele și încălțăminte 
„Străduința“ etc. Numeroase pa
nouri și grafice oglindesc crește
rea însemnata a producției agri
cole și animale în G.A.S.-uri, gos
podării colective și întovărășiri din 
regiune.

La Palatul Culturii din Galați 
au fost inaugurate expoziția „Din 
realizările regimului democrat- 
popular“, o expoziție de artă plas
tică, o expoziție de artă populară 
și două expoziții organizate de 
Muzeul regional de istorie și ști
ințele naturii.

Ansamblul secuiesc de stat de 
cîntece și dansuri din Tg. Mureș, 
a prezentat vineri seara un spec
tacol de gală, închinat celei de-a 
XV-a aniversări a eliberării pa
triei.

Programul spectacolului a cu
prins cîntece și jocuri populare din 
folclorul rominesc, maghiar și so
vietic.

(Agerpres)

A apărut:

„Tînărul 
Leninist“

nr. 8
Sumar:

EDITORIAL - Pe drumul 
construirii victorioase a socia
lismului.

**♦ — Ridicarea calificării 
tineretului — sarcină perma
nentă a organizațiilor U.T.M.

MIHAI BENIUC — Atelierul 
(fragment din romanul „Pe 
muchie de cuțit“).

*** — 23 August 1944. 
RĂSPUNDEM 

LA ÎNTREBĂRILE 
CITITORILOR

*** — Posturile utemiste de 
control din agricultură.

GH. BOGDAN — Inițiativa 
tinerilor de la Uzinele „Pro- 
gresul“-Brăila.

VIAȚA U.T.M.
*** — Mai multă atenție în 

crearea și îndrumarea activi
tății posturilor utemiste de con
trol.

AL. ȘTEFĂNESCU — în în
trecere pentru mai mult căr
bune.

I. MATEI — Tineretul — a- 
jutor de nădejde al gospodăriei 
noastre.

ȘT. IONESCU — Săptămîna 
activității obștești.
TRIBUNA SECRETARULUI 
ORGANIZAȚIEI DE BAZA 

A U.T.M.
V. FAUR — In spiritul tra- I 

dițiilor revoluționare ale clasei 
muncitoare.

H. ARAMA — Se schimbă 
harta țării.
MIȘCAREA PIONIEREASCA

N. POPESCU — Trecerea în I 
revistă a activității pionierești.

ELENA DRAGOȘ - Mulțu- | 
mim din inimă partidului.

P. TOMA — La chemarea 
comitetului raional al U.T.M.

I. STANCIU — Organizarea 
colectivului de copii (I),

A CROITORU - O activi
tate îndrăgită.

INFORMAȚII.
DIN EXPERIENȚA 
COMSOMOLULUI

1. KONDRATENKO - Edu- 
atorui trebuie să aibă spirit 
reator.

L IUROVSKA1A-O școală 
a metodelor muncii comuniste. 
CĂRȚI DESPRE 23 AUGUST 

EUGEN SIMION - „în
drăzneala" de Marin Preda.



Manifestări peste hotare
închinate lui 23 August

U. R. S. S.
MOSCOVA 21. — Coresponden

tul Agerpres transmite: La 21 
august, Comitatul orășenesc Mos
cova al P.C.U.S., Consiliul Cen
tral al Sindicatelor din U.R.S.S., 
Comitetul Central al Comsomolu- 
lui și alte organizații obștești și 
instituții de stat au organizat o 
mare adunare festivă a reprezen
tanților opiniei publice din Mos
cova, închinată marii sărbători a 
poporului romîn, împlinirea a 15 
ani de la eliberarea Romîniei de 
sub jugul fascist. Adunarea a avut 
loc în sala de festivități a Casei 
prieteniei popoarelor.

In prezidiul adunării au luat 
loc printre alții: N. Mihailov, mi
nistrul Culturii al U.R.S.S., Ev- 
gheni Afanasenko, ministrul învă- 
țămîntului al R.S.F.S-R., președin
tele Consiliului de conducere al 
Asociației de prietenie sovieto-: 
mîne, G. Bocikariov, secretar 
comitetului orășenesc Moscova 
P.C.U.S., A. Riabinin, secretar 
comitetului raional Sverdlovsk 
P.C.U.S., G. Orvid, director 
Teatrului Mare Academic de Stat 
din Moscova, A. Grebnev, redactor 
șef adjunct al ziarului „Izvestia“, 
vicepreședinte al Consiliului de 
conducere al Asociației de priete
nie sovieto-romîne. La masa pre
zidiului au fost de asemenea in
vitați Mihai Dalea, ambasadorul 
R.P. Romîne la Moscova, și Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L-U.S., 
membru el delegației sosite la 
Moscova pentru a participa la 
manifestările prilejuite de sărbăto
rirea celei de-a XV-a aniversări a 
eliberării Romîniei.

Adunarea a fost deschisă de Ev-, 
gheni Afanasenko.

După ce Evgheni Afanasenko a 
declarat adunarea deschisă, în 
sală au răsunat imnurile de stat 
ale R.P. Romîne și U.R.S.S. A 
luat cuvîntul N. Mihailov, mi
nistrul Culturii al U.R.S.S. N. Mi
hailov a scos în evidență uriașa 
creștere a prestigiului Romîniei 
pe plan internațional, lărgirea 
continuă a relațiilor ei cu țările 
socialiste și cu toate celelalte 
țări iubitoare de pace. Poporul so
vietic — a spus vorbitorul — feli- 
citînd din toată inima poporul 
romîn frate, se bucură împreună 
cu el de victoriile obținute pe 
toate fronturile construcției socia
liste. N. Mihailov a prezentat un 
viu tablou al vieții noi a munci
torimii, țărănimii muncitoare și 
intelectualității din Romînia, stă- 
pîne pe soarta lor.

Cu multă căldură a fost primit 
de asistență tov- Mihai Dalea, 
ambasadorul R.P. Romîne la Mos-

•ro- 
al 
al 
al 
al 
al

ceva. Mulțumind pentru cuvintelo 
calde adresate poporului romîn 
cu ocazia sărbătorii sale, Mihai 
Dalea a subliniat că poporul 
nostru păstrează o veșnică recu
noștință poporului sov etic, ai 
căruj fii și-au vărsat sîngele pen
tru eliberarea țării de sub jugul 
fascist și care acum îi acordă un 
mare ajutor tehnico-economx în 
construirea socialismului.

A- Țukanova, vicepreședinte al 
Consiliului de conducere al Aso
ciației de prietenie sovieto-romîne, 
a dat apoi citire unui mesaj de 
salut adresat Consiliului general 
A.R.L.U.S. și întregului popor 
romîn, care a fost primit cu căl
dură de toți participanții la adu
nare.

După adunare a urmat un con
cert alcătuit din opere muzicale 
ale lui Ciprian Porumbescu, Paul 
Constantinescu, Tiberiu Bredicea- 
nu, P. Ceaikovski și ale altor 
compozitori romîni, ruși și sovie
tici. La concert și-au dat con
cursul, printre alții, Ion Dacian, 
artist emerit al R.P. Romîne, lau
reat al Premiului de 
Barinova, artistă 
R.S.F.S.R., solistă a 
de stat din Moscova, 
solistă a Operei de stat d.n Bucu
rești și alți artiști.

R. P. Polonă

stat. Gaiina 
emerită a 
Filarmonicii 
Lela Cincu,

A fost de față Dumitru Prapor- 
gescu, ambasadorul R. P. Romîne 
in R. P. Polonă, însoțit de mem
brii ambasadei.

In după-amiaza. zilei de 21 au
gust Comitetul din Varșovia al 
Frontului Unității Naționale și 
prezidiul Sfatului popular al Var
șoviei, au organizat în sala cine
matografului „Mazowsze“ o adu
nare festivă consacrată celei de-a 
XV-a aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist.

Adunarea a fost deschisă de 
Staniszlaw Osinski, deputat, 
președinte al Comitetului orășe
nesc al Frontului Unității Popu
lare. Salutînd cea de.a 15-a ani
versare a eliberării Romîniei, el a 
transmis poporului romîn urări 
de noi succese pe drumul con
struirii socialismului, ceea ce va 
duce la o coeziune și mai puter
nică a lagărului socialist în 
lupta pentru pace și socialism.

A luat apoi cuvîntul Dumitru 
Praporgescu, ambasadorul R. P. 
Romîne în Polonia.

A urmat apoi un program artis
tic susținut de artiști polonezi, 
care au interpretat cîntece și dan
suri poloneze și romînești.

R. Cehoslovacă

prezenfanți ai ambasadei 
Romîne. Cu acest prilej Ansam
blul romînesc de cîntece și dan
suri „Ciprian Porumbescu“ a pre
zentat un reușit program artistic.

Sîmbătă după-amiază în Parcul 
Palatului Walstein va avea loc o 
adunare a locuitorilor din Praga, 
organizată de Comitetul Central 
al Frontului Național.

Irak

R. P.

BAGDAD 21 (Agerpres). — La 
20 august a avut loc la Bagdad o 
conferință de presă consacrată ce
lei de-a XV-a aniversări a elibe
rării Romîniei.

Au participat numeroși 
ventanți ai vieții publice, 
tori ai presei centrale.

Ion Georgescu, ambasadorul R.P. 
Romîne la Bagdad, a vorbit despre 
realizările poporului romîn în cei 
15 ani care au trecut de la elibe
rare.

Birmania

elibe-

repre- 
redac-

Idealul comun 
a legat inimile noastre
Salutul adresat tineretului romîn cu prilejul zilei de 23 August 

de către Cuo /, secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist din R. P. Chineză

lui Paul Robeson 
în Capitală

VARȘOVIA 21. — Corespon
dentul Agerpres transmite : In 
cinstea zilei de 23 August, marea 
sărbătoare națională a poporului 
romîn, la Varșovia au loc nume
roase manifestări ale prieteniei 
polono-romîne.

La Clubul ostaișului din Var
șovia tov. Vasile Ileasă, secretar 
al Ambasadei R. P. Rornîne la 
Varșovia a vorbit despre insurec
ția armată de la 23 August 1944 
și despre marile înfăptuiri ale pu
terii populare în țara noastră.

întîlnirea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie. In con
tinuare au rulat filmele romînești 
„Melodii, melodii“, „Cu Hora“ și 
„D-ale carnavalului“.

Sub auspiciile Ministerului Ar
tei și Culturii și ale Direcției cine
matografiei, Ia cinematograful 
„Moscova“ din Varșovia a avut 
loc o reprezentație de gală 
filmul romînesc „Dincolo 
brazi“.

La spectacolul de gală au parti
cipat Ștefan Jendrycnowski, mem-

PRAGA 21. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Praga și 
în alte orașe mari ale Republicii 
Cehoslovace s-au desfășurat as
tăzi manifestări importante consa
crate sărbătorii poporului romîn.

In
sala cinematografului 
pol“, a avut loc un spectacol de 
gală cu filmul romînesc „Alo 1 Ați 
greșit numărul“.

O festivitate în cinstea zilei de 
23 August a avut loc și la Teatrul 
din Bratislava. La festivitate au 
asistat reprezentanți ai Corpului 
Imputerniciților al Slovaciei și re-

capitala Cehoslovaciei, în 
„Sevasto-

RANGOON 21 (Agerpres). — .
Cu prilejul celei de-a XV-a ani

versări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist, la Rangoon a 
avut loc joi vernisajul unei expo
ziții de fotografii. Expoziția a fost 
inaugurată de U Chit Thoung, 
ministrul Culturii.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte personalități ale vieții 
culturale, membri ai parlamentu
lui și ai corpului diplomatic din 
Rangoon.

Hărțile, tablourile și fotogra
fiile expuse dau o imagine cuprin
zătoare despre marile realizări 
obținute de poporul romîn și des
pre viața sa fericită din perioada 
ultimilor 15 ani.

23 August, marea sărbătoare 
națională a poporului romîn, 
este sărbătorită cu bucurie și de 
popoarele celorlalte țări ale ma
rii familii a lagărului socialist. 
Cu ocazia acestei zile poporul și 
tineretul țării noastre sînt fericiți 
să transmită poporului și 
tului frate romîn cel mai 
și călduros salut.

Acum 15 ani, poporul 
în condițiile înaintării victorioase 
a armatelor sovietice eliberatoare, 
a răsturnat dictatura militaro- 
fascistă și și-a cucerit libertatea 
deschizînd o nouă pagină în 
istoria Romîniei. I • 
care au trecut de 
poporul romîn, sub 
gloriosului Partid 
Romîn, cu ajutorul 
lagăr socialist în 
U.R.S.S., a zdrobit 
ploturile perfide ale reacțiunii in
terne și internaționale împotriva 
patriei sale libere, a învins ine
rentele greutăți în drumul spre 
progres și a obținut succese 
strălucite în construirea socia
lismului. Dintr-o țară economi- 
cește înapoiată, România a deve
nit astăzi o țară industrial- 
agrară socialistă înaintată. Noi 
ne bucurăm de fiecare victorie 
obținută de harnicul și viteazul 
popor romîn.

Tineretul romîn este o brigadă 
de șoc în construirea socialismu
lui și sub conducerea partidului 
luptă cu vitejie pe frontul con
strucției industriale și agricole. 
U.T.M. din Romînia, ajutor de
votat al partidului, joacă un rol 
de seamă în mobilizarea și orga
nizarea tineretului pentru a par
ticipa la opera de construcție so
cialistă a țării. Brigăzile de pro
ducție desfășoară însuflețite în
treceri în vederea ridicării pro
ductivității muncii și micșorării 
prețului de cost. Brigăzile de 
muncă patriotică, organizate de 
U.T.M., contribuie activ la înflo
rirea țării. Pe șantierele de con
strucții, in munca pentru hidro
ameliorații din Lunca Dunării și

tinere, 
sincer

rotnin,

nouă pagină în 
In cei 15 ani 

la eliberare, 
conducerea 

Muncitoresc 
puternicului 
frunte cu 
toate com-

în toate celelalte locuri de con
strucție, membrii U.T.M. și tine
retul romin au dat dovadă de vi
tejie și de un înalt spirit patrio
tic.

Intre țara noastră și R. P. Ro
mînă există o adincă prietenie. 
Strinsa colaborare economică, 
culturală, științifică și tehnică 
dintre țările noastre este în con
tinuă dezvoltare. Poporul și tine, 
retul romîn, credincioși interna
ționalismului proletar, au dat un 
prețios sprijin poporului țării 
noastre în lupta sa împotriva o 
imperialismului american și în 
lupta pentru construirea socia
lismului. Mulțumim călduros pen
tru acest ajutor frățesc.

Tineretul chinez a avut întot
deauna ca exemp'u înaltul spirit 
patriotic al tineretului sovietic și

al tineretului țărilor frățești. El 
urmărește cu multă admirație 
succesele minunate ale tineretu
lui romîn și este însuflețit de 
•spiritul de abnegație în con
strucția socialistă a patriei ca și 
tineretul romîn. Idealul comun, 
cauza comună, au legat strins 
inimile tineretului țărilor noa
stre.

Prietenia de oțel dintre noi nu 
poate fi distrusă de nici o forță.

Cu ocazia celei de a XV-a ani
versări a eliberării Romîniei, 
urăm poporului și tineretului 
frate romîn ca sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Muncito
resc Romîn in frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej să 
obțină succese și mai strălucite 
în măreața operă 
a socialismului.

de construire

Delegații
de foști combatanți romîni 

în vizită în R. Cehoslovacă
și R. P.

bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., Kazimierz Rusinek, 
ministru adjunct al Culturii și Ar
tei, Jerzy Lewinsky, director ge
neral al cinematografiei, șefi ai 
unor misiuni diplomatice, oameni 
de artă și cultură, artiști de cine
ma, ziariști polonezi și străini.

Deschiderea expoziției 
„Pregătirea și înfăptuirea insurecției armate 

din August 1944“
Vineri după-amiază s-a deschis 

!a Muzeul de Istorie a Partidului 
expoziția „Pregătirea și înfăptui
rea insurecției armate din August 
1944“.

La deschiderea expoziției au luat 
parte activiști de partid, lucrători 
ai Institutului de Istorie a Parti
dului, membri ai catedrelor de ști
ințe sociale, academicieni, nu
meroși propagandiști în învăfămîn. 
tul de partid, ziariști și alfi oa
meni ai muncii.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Gheorghe Vasilichi, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., directorul Institutului de

Istorie a Partidului de pe lingă 
C.C. al P.M.R.

Expoziția cuprinde materiale de 
partid, documente, manifeste, pu
blicații. diferite materiale ca dra
pele, arme, hărți etc. privind in
surecția armată de la 23 Augusl 
1944, lupta maselor populare pen
tru făurirea regimului democrat- 
popular. participarea Armatei ro- 
mîne, alături de glorioasele Arma, 
te Sovietice, la războiul împotriva 
Germaniei hitleriste.

Asistența a 
expoziției.

Furnalul înalt de la Sztalinvaros (R. P. Ungară)

PRAGA 21. — Corespondentul 
Agerpres transmite: Astăzi a so
sit la Brno, venind de la Bratisla; 
va, delegația alcătuită din foști 
combatanți romîni participanți la 
luptele duse împotriva armatelor 
fasciste pe teritoriul Cehoslova
ciei, din membri ai familiilor 
ostașilor și ofițerilor romîni că- 
zuți în aceste lupte, din pionieri 
și elevi romîni. Populația din ora
șul Brno, a făcut delegației noas
tre o caldă manifestație de recu
noștință și prietenie.

In cursul dimineții a avut Ioc la 
cimitirul eroilor romîni o solem
nitate. La această solemnitate, la 
care au participat și membrii de
legației romîne, au fost depuse 
coroane de flori din partea Consi
liului Național din Brno și din 
partea ambasadei R. P. Romîne.

Evocînd faptele vitejești 
ostașilor 
ședințele 
Brno, a 
locuitorii
ostașii romîni care și-au 
sîngele pentru eliberarea 
slovaciei.

salut 
însem- 
romîne

vizitat apoi sălile

(Agerpres)

Spectacol de gală cu filmul 
Pagini de vitejie4’• •

TELEGRAME EXTERNE

ale 
romîni, J. Kalacek, pre- 
Consiliului Național din 
subliniat că nici 
orașului nu vor

o dată 
uita pe 
vărsat 
Ceho-

k
BUDAPESTA 21. — Corespon

dentul Agerpres transmite : Dele
gația romînă, 
combatanți pe

compusă din foști 
frontul antihitlerist

0 întîlnire
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 20 august 
reprezentanții a cinci state afri- 
cane-Guineea, Senegal, Sudanul 
de Vest, Dahomey și Mauritania 
— care au pârtie.pat la cel de-al 
VILIea Festiva] AAondial al Tine
retului și Studenților de la Vlena, 
au fost oaspeții Casei de prietenie 
cu popoarele țărilor străine. Ei 
s-au întîlnit aici 
știință, artiști, 
vieții publice — 
ciației sovietice 
popoarele Africii.

cu oameni de 
reprezentanți ai 
membri ai aso- 
de prietenie cu

Creșterea costului 
vieții în S. U. Ä.

Ungară
șl membri de familie ăi ostașilor 
romîni căzuți eroic în luptele de 
pe teritoriul Ungarie«, a partici
pat în dimineața zilei de 21 august 
la o întîlnire cu conducători ai 
Consiliului Central al Uniunii Par
tizanilor Unguri.

Delegația romînă a fost întîmpi- 
nată de Rezso Szănto, membru al 
prezidiului, Istvăn Gâbor, secretar 
general, și membri ai Consiliului 
Central al Uniunii Partizanilor 
Unguri. In cuvîntul de 
Rezso Szânto a relevat 
nata contribuție a armatei 
la eliberarea Ungariei.

Membrii delegației romîne s-au 
întreținut îndelung, într-o atmosfe
ră de caldă prietenie, cu conducă
torii Uniunii Partizanilor Unguri.

La 21 august, în cadrul mani
festărilor. inițiate de Frontul 
Popular Patriotic al R. P. Ungare, 
la Pestimre, suburbie a Buda
pestei, a avut loc o adunare fes
tivă închinată celei de-a XV-a ani
versări a eliberării Romîniei.

Despre realizările poporului ro
mîn în anii de după eliberare a 
vorbit secretarul circumscripției a 
18-a a Comitetului Frontului, 
Popular Patriotic din Budapesta. 
A luat cuvîntul Vasile Moldovan, 
consilier cultural al Ambasadei 
R.P. Romîne la Budapesta.

In continuare s-a prezentat un 
program cultural-artistic consacrat 
prieteniei ungaro-romine.

Vineri dimineața cunoscutul cîn
tăreț american Paul Robeson, care 
se află în țara noastră cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 23 August, 
a făcut o vizită la Institutul de 
folclor.

Oaspetele a fost întîmpinat de 
Sabin Drăgoi, directorul Institu
tului și de Laurențiu Profeta, di
rectorul Direcției muzicii din Mi
nisterul Invățămîntului și Cul
turii. Paul Robeson s-a interesat 
îndeaproape de activitatea Insti
tutului de folclor și a ascultat 
imprimări cu cîntece populare 
romînești culese din diferite re
giuni ale țării.

Oaspetele a vizitat apoi cartier 
rele 23 August și Floreasca, Com
plexul sportiv ,,23 August“, îm
prejurimile lacului Băneasa pre
cum și unele monumente istorice 
ale Capitalei.

La amiază marele artist. înso
țit de Mihai Alexandru, secretar 
general al AAinlsterului Invăță- 
mîntului și Culturii, a fost oaspe
tele muncitorilor de la Atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie“.

Paul Robeson a vizitat locurile 
istorice unde în februarie 1933 au 
căzut eroic muncitori ceferiști în 
luptă pentru o viață mai bună, 
pentru libertate, împotriva fascis
mului. Apoi oaspetele s-a oprit în 
cele mai importante secții ale în^ 
tre prinderii.

In marea sală a atelierelor de 
vagoane sute de muncitori l-au 
înconjurat cu căldură pe Paul Ros 
beson, făcîndu-i o primire deoses 
bit de entuziastă.

După ce a mulțumit muncitorii 
lor pentru dragostea cu care l-au 
întîmpinat, Paul Robeson a spus 
printre altele: „Sînt mîndru că mă 
aflu în acest centru important al 
mișcării muncitorești din Romînia, 
cunoscut prin tradițiile sale de 
luptă pentru libertatea patriei 
voastre. Sînt aici ca reprezentant 
al poporului negru de dincolo de 
Ocean, ca un reprezentant al po
porului muncitor din America 
unde m-am născut. Salut poporul 
romîn — a spus în încheiere Paul 
Robeson — care luptă cu consec-i 
vență pentru cauza păcii în întrea
ga lume".

La cererea muncitorilor, Paul 
Robeson, ureîndu-se pe scara unul 
vagon în construcție, a interpre
tat un cîntec despre un muncitor 
negru de la căile ferate și cunos
cutul cîntec popular al negrilor 
american „Mississipi“. Sutele de 
ceferiști au răsplătit înalta măies
trie artistică a marelui cîntăreț 
cu puternice aplauze și urale.

In semn de prețuire față de re
numitul artist și activist de frun
te al mișcării mondiale pentru 
pace, sudorul Dumitru Dumitrescu, 
a cîntat „Cîntec de leagăn“ din 
repertoriul lui Paul Robeson și un 
cîntec popular romînesc.

înainte de a părăsi Atelierele 
C.F.R.-„Grivița Roșie“, oaspetele 
a vizitat noua cantină și policlini
ca atelierelor.

(Agerpres)

prietenească
Iusuf Diop, secretar general al 

Organizației de tineret din Africa, 
luînd cuvîntul la această întîlnire, 
a subliniat printre altele poziția 
prietenească a Uniunii Sovietice 
față de popoarele Africii. Intîlni- 
rea de astăzi, a spus el, este o în
tîlnire a unor prieteni adevărați. 
Știm bine că lupta noastră pentru 
independență se contopește cu 
lupta pe care o duc țările so
cialiste pentru stabilirea spirîtului 
păcii în întreaga lume și a înțele
gerii reciproce între popoare.

Primirea 
către Atanase Joja, 
vicepreședinte 

al Consiliului de Miniștri, 
a lui Paul Robeson

de

Vineri după amiază Atanase 
Joja, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri a primit pe celebrul 
om de artă american, eminent lup
tător pentru pace. Paul Robeson.

La primire au asistat Constanța 
Crăciun și Constantin Prisnea, ad- 
juncți ai ministrului I nvățămîntu- 
lui și Culturii și Mihai Alexandru, 
secretar general al acestui mini
ster.

Întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

?»
Vineri seară, sub auspiciile Mi

nisterului Invățămîntului și Cul
turii, a avut loc la Teatrul C.C.S. 
spectacolul de gală cu filmul do
cumentar de lung metraj „Pagini 
de vitejie“, realizat de Studioul 
„Alexandru Sahia“, cu prilejul ce
lei de-a XV-a aniversări a elibe
rării patriei de sub jugul fascist.

La spectacol au asistat tovară
șii general de armată Emil Bod- 
năraș, general colonel Alexandru 
Draghici, general de armată Leon, 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Janoș 
Fazekaș, Atanase Joja, Gherasim 
Popa, Anton Moisescu, Gheorghe 
Stoica, membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, membri ai Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, conducători 
ai instituțiilor centrale șț organi
zațiilor obștești, 
țeri superiori ai 
armate, activiști 
meroși oameni ai

La spectacolul 
tat de asemenea 
ției militare sovietice în frunte cu 
mareșalul I. S. Konev.

Patrioți greci transferați 
din închisoarea din Atena 

în alte închisori

generali și ofi- 
forțelor noastre 

de partid, nu- 
muncii.
de gală au asis- 
membrii delega-

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Printre invitați se aflau de a- 
semenea cunoscutul cîntăreț ame
rican Paul Robeson și alți oaspeți 
de peste hotare care ne vizitează 
țara.

Tov. Constantin Prisnea, adjunct 
al ministrului Invățămîntului și 
Culturii, a prezentat filmul „Pa
gini de vitejie“ care înfățișează pe 
bază de documente cinematografi
ce autentice, mărturii fotografice 
și alte materiale, imagini din par
ticiparea armatei romîne, alături 
de armatele 
antihitlerist.

Cu același 
tat și filmul 
metraj în culori „Hora“, schiță ci
nematografică inspirată de celebrul 
tablou al lui Theodor Aman.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

sovietice, în războiul

prilej a fost prezen- 
documentar de scurt

(Agerpres)

Sosirea la lași a unei delegații de partid 
și de Comsomol din R.S.S. Moldovenească
Vineri dimineața a sosit la Iași 

o delegație de partid și de Com
somol din R.S.S. Moldovenească, 
condusă de E. S. Pustovoi, mem
bru supleant al C.C. al Partidului 
Comunist al R.S.S. Moldovenești, 
prim secretar al Comitetului o- 
rășenesc Chișinău al Partidului 
Comunist al R.S.S. Moldovenești, 
care va participa la manifestările 
care vor avea loc în orașul Iași 
cu prilejul celei de-a XV-a ani*

versări a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist.

Tn gara Iași oaspeții au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă, oameni de cultură, artă și 
știință, oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții din locali
tate.

(Agerpres)

Consfătuirea reprezentanților 
afro-asiatici

ATENA 21 (Agerpres). - 
TASS transmite : După cum anun
ță ziarele, fără să aștepte exami
narea recursurilor în casație de 
către instanța judiciară supremă, 
autoritățile grecești transferă pe 
democrații condamnați în procesul 
Glezos de la închisoarea din Atena 
în alte închisori, în vederea ispă
șirii pedepsei.

La 19 august din închisoarea 
Averoff din Atena au fost trans
ferați într-o închisoare din Creta 
Trikalinos și Karkaianis, în timp 
ce Vutsas și Singhelakis au fost 
transferați înțr-o închisoare din in
sula Corfu. Autoritățile au proce
dat astfel, în pofida cererilor apă
rătorilor, ca ccndamnații din Ate
na să nu fie mutați măcar pînă ,1a 
examinarea recursului în casație.

-------•-------

Pentru înțelegere 
balcanică

ATENA 21 (Agerpres). —
Ziarul „Avghi“ a publicat o 

clarație a organizației „Mișcarea 
pentru colaborarea balcanică“ din 
Grecia, care cere guvernului grec 
„să renunțe la poziția sa nega
tivă în problema tratativelor între 
țările balcanice și să adapteze po
litica externă a țării la noua si
tuație internațională“.

Organizația subliniază marea 
importanță internațională a pro
blemei consolidării păcii și a re
zolvării problemelor nereglemen
tate în Balcani, arătînd că această 
problemă trebuie să devină o temă 
a tratativelor dintre Est și Vest.

de-

NEW YORK 21 (Agerpres). — King a declarat că a fost consti- 
In clădirea secretariatului O.N.U. tuit un grup de lucru format din 
a avut loc o consfătuire a repre
zentanților a 29 de țări din Asia 
și Africa, membre ale O.N.U., con. 
vocată la cererea delegaț.ei Ma
rocului. După consfătuire, repre
zentantul permanent al Liberiei la 
O.N.U , King, a declarat ziariști
lor că reprezentanții statelor afri
cane și asiatice au discutat pro
blema intenției Franței de a efec
tua experiențe cu arma nucleară 
în Sahara. Delegația Marocului a 
propus ca această problemă să fie 
inclusă pe ordinea de zi a celei 
de-a 14-a sesiuni a Adunării Ge
nerale.

reprezentanții-a 11 țări din Asia și 
Africa, cu scopul de a 
guvernul francez să renunțe Ia 
aceste experiențe. In cazul cînd 
Franța va da un răspuns negativ, 
acest grup trebuie să hotărască 
care sînt acțiunile ce trebuie între
prinse la a 14-a sesiune a 
Adunării Generale.

K ng a anunțat de asemenea că 
în cadrul consfătuirii s-a discutat 
problema 
nucleare și termonucleare, pro
blemă propusă de India pentru a 
fi inclusă pe ordinea de zi a se
siunii Adunării Generale a O.N.U.

convinge

încetării experiențelor

MOSCOVA. — La 21 august 
R.S.S.A. Kalmîkă a fost distinsă cu 
Ordinul Lenin pentru succesele 
obținute în construcția economică 
și culturală cu prilejul a 350 de 
ani de la intrarea benevolă a 
poporului kalmik în componența 
statului rus.

TAȘKENT.—Abdulla Sultanov, 
director adjunct al Institutului 
pentru chimia polimerilor, apar- 
ținind Academiei de Științe a 
R.S.S. Uzbece, a preparat un nou 
grup de compuși macromoleculari, 
denumifi polisilvani.

o temperatură a gazelor de 800 
gradeC. Pînă în prezent în prac
tica sovietică și mondială s-au fo
losit numai turbine care lucrează 
la o temperatură a gazelor de 
650—750 grade C.

Sub raportul consumului de 
metal, al randamentului și altor 
indici esențiali, noua turb'nă în
trece toate mașinile de acest tip 
realizate în Uniunea Sovietică și 
peste hotare.

Turbina va fi dirijată în 
automat de la distanță.

mod

LENINGRAD. — Specialiști] de 
la uzina „Ekonomaizer“ din Le
ningrad au terminat pro ectarea 
unei turbine cu gaze cu o putere 
de 1.500 kW., care va funcționa la

VIENTIANE. — După cum 
nuntă agenția France Presse, 
21 august regele Laosului, 
vang Vong, a abdicat din 
de sănătate“ și „datorită gravelor 
evenimente prin care trece țara".

a- 
la 

Sisa- 
motive

WASHINGTON 21 (Agerpres).
La 21 august Ministerul Mun

cii al S.U.A. a anunțat că în luna 
iulie costul vieții în Statele Unite 
a crescut din nou cu 0,3 la sută 
ATINGIND UN NIVEL RECORD. 
S-au înregistrat majorări de pre
țuri la toate pr.ncipa'.ele categorii 
de bunuri și servicii. Luînd ca 
bază cifra 100 pentru perioada 
1947—1949, în luna iulie a anului 
curent indicele prețurilor s-a ri
dicat la 124,9, cu 0,8 la sută mai 
mult decit în iulie 1958.

In vizită 
la Moscova

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
TASS transmite: La 21 august a 
sosit la Moscova Orchestra sim
fonică d.n New York, una din cele 
trei renumite ansambluri muzicale 
din S.U.A. Măiestria orchestrelor 
din Boston și Philadelphia a fost 
apreciată de locuitorii Moscovei 
cu pr.lejul turneelor făcute în 
U.R.S.S. în toamna anului 1956 și 
în primăvara anului 1958.

Pe aeroport, Leonard Bernstein, 
dirijor și solist, a declarat unu. 
corespondent al agenției TASS :

O veche dorință a mea și a în
tregului colectiv al Orchestrei din 
New York a fost un turneu in U- 
niunea Sovietică. Astăzi, cind acest 
vis ni s-a împlinit, inimile noastre 
sînt pline de emoție și fericire. Aș
teptăm cu nerăbdare întîlnirea ;u 
spectatorii din capitala U.R.S.S. 
și sînt convins că vom deveni prie
teni.

Turneul de trei săptămîni în U- 
niunea Sovietică al Orchestrei 
simfonice din New York, va înce
pe sîmbătă cu un concert care va 
avea loc in sala mare a Conserva
torului din Moscova.

Coridoare lungi împrejmuite cu sirmă ghimpată iar 
meni pradă razelor fierbinți ale soarelui. Zeci și sute

în ele oa- 
.... ---- ,. de oameni.

Nu este prima lună de cind ei se găsesc arestați, fără judecată. 
Ei nu sînt vinovați cu nimic. Oare este 6 crimă să ceri libertate ? 

Un mercenar colonialist înarmat pînă în dinți păzește din turn 
pe prizonieri. Aceasta se petrece în Africa. în Nvasaland, colonie 
engleză.

Politica conducătorilor Federației Rhodeziei și Nyasa'anduluf, 
după cum scrie ziarul englez „Times“ este cuprinsă în următoarea 
formulă cinică: „Bate-1 pe african in cap ca să nu-l ridice 
prea sus“.

Africanii spun însă mereu : „Vrem să fim liberi! Vom fi liberi!“ 
și luptă pentru un viitor mai bun. Lagărele de concentrare nu-i 
vor ajuta pe colonialiști.
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