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delegație a Partidiilui Muncitoresc Romîn 
și a guvernului R. P. Romîne 
va face o vizită de prietenie 

în R. P. Ungară
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Socia

list Ungar și guvernul Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar au invitat o delegație a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a guvernu
lui Republicii Populare Romîne să facă o vizită de prie
tenie în R. P. Ungară, ca răspuns la vizita pe care o 
delegație de partid și guvernamentală a Republicii 
Populare Ungare a făcut-o în anul 1958 în Republica 
Populară Romînă.

Dînd urmare acestei invitații, o delegație de partid 
și guvernamentală a R. P. Romîne condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, va 
pleca în R. P. Ungară la începutul lunii septem
brie 1961.

In. întrecerea desfășurată 
în cinstea zilei de 23 August, 
siderurgiștii de la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara, 
paralel cu sporirea producției 
au acordat o atenție deosebită 
reducerii prețului de cost. Ca 
urmare, ei au realizat 
mele 7 luni ale 
15.573.000 lei economii

plan. Cele mai de seamă 
succese obținute în această di
recție aparțin Jurnaliștilor 
care prin reducerea consumu
lui de cocs, calcar și energie, 
au obținut anul acesta econo
mii peste plan de 9.987.000 lei.

Măreața sărbătoare națională
a poporului nostru

Y

tn augusț joacă frunza de aur 
peste frunte, 

tn august chihlimbarul 
podgoriei se coace 

Și zările-s atîta de-albastre 
și afunde 

Că mai înalți par munții, 
învăluiți de pace. 

Mărită fie ziua acelui miez 
de vară 

Slăvit, înaltul soare,
Partidul țării mele ! 

El aripi tinereții îi dă, 
în slăvi cînd zboară 

Asemenea rachetei peste-un 
ocean de stele.

Nenumărate versuri și cîn- 
tece slăvesc dragostea cu care 
poporul nostru sărbătorește an 
de an ziua de 23 August, ma
rea sărbătoare națională a po
porului romîn.

Cu 17 ani în urmă, în con
dițiile victoriilor istorice ale 
armatei sovietice și ale ofensi
vei ei eliberatoare pe teritoriul 
țării noastre, Partidul Comu
nist Romîn, unind in jurul Iui 
forțele patriotice populare, a 
organizat și condus insurecția 
armată care a dus Ia răstur
narea dictaturii milif iro-fas- 
ciste, la smulgerea E imîniei 
din odiosul război ai tisovie- 
tic. Răspunzind chemai ii parti
dului, armata romînă a întors

cu hotărire armele împotriva 
hitlerismului și a continuat 
apoi lupta, cot la cot cu eroica 
armată sovietică, pînă la victo
ria deplină asupra Germaniei 
hitleriste. In focul războiului 
dus împotriva fascismului s-a 
făurit frăția de arme romîno- 
sovietică, s-au întărit prietenia 
frățească a poporului nostru 
față de țara socialismului vic
torios, Uniunea Sovietică, 
recunoștința fierbinte față de 
Armata Sovietică eliberatoare, 
ai cărei ostași și-au dat sîn- 
gele pentru libertatea țării 
noastre.

Insurecția armată din au
gust 1944 a marcat începutul 
revoluției populare, consti
tuind un moment hotărîtor în 
istoria poporului nostru, o pia
tră de hotar, începutul unor 
adinei transformări revoluțio
nare, care au dat poporului 
nostru putința să-și ia soarta 
in propriile mîini, să cucereas
că pentru prima dată o ade
vărată independență naționa
lă, să-și făurească o viață 
nouă.

Devenind stăpinul țării 
sale, al bogățiilor ei, poporul 
romîn a desfășurat o uriașă 
activitate pentru înfăptuirea

politicii partidului dc construi
re a socialismului.

Nici un fel de forță nu a 
putut stăvili făurirea socia
lismului. Nici presiunile și a- 
menințările puterilor imperia
liste, nici comploturile și ac
țiunile teroriste puse la cale 
de rcacțiunea internă, nici 
greutățile și lipsurile agravate 
de sabotajul 
putut fringe 
a poporului.

In cei 17 
cut de Ia 23 
cucerirea puterii de către cla
sa muncitoare în alianță cu 
țărănimea muncitoare, poporul 
nostru a devenit singurul și 
adevăratul stăpîn al țării. 6- 
rinduirea socialistă, opera po
porului, încununare a luptei 
sale de secole pentru libertate 
și o viață mai bună, a devenit 
o forță materială și morală 
nezdruncinat-

Au trecut numai 17 ani 
la insurecția armată din 
August 1944.

In istoria poporului nostru, 
acești 17 ani sînt doar o clipă...

Dar ce drum lung a străbă
tut poporul nostru în acești 
ani! Ce mărețe biruinți în 
toate domeniile vieții economi
ce, politice și sociale a obți-

capitalist n-au 
voința de luptă

ani care au tre-
August 1944, prin

de

de
23

nut în acești ani poporul nos
tru !

In acești 17 ani, poporul ro- 
min a dobîndit cuceriri de în
semnătate epocală, a grăbit 
cu pași de uriaș ritmul istoriei, 
a schimbat fața țării.

într-o perioadă istorică scur
tă, poporul romîn a obținut 
victorii de covîrșitoare însem
nătate. Socialismul a învins în 
Republica Populară Romînă. 
Țara noastră a pășit într-o 
nouă etapă a dezvoltării sale 
— desăvîrșirea construcției so
cialiste-

Din Maramureș pînă pe țăr
murile vechii Mări Negre, de 
pe meleagurile străvechii ce
tăți de scaun a domnitorilor 
moldoveni, Suceava, pînă pe 
malurile Dunării, geografia 
patriei este într-o necontenită 
schimbare.

Drumul de la Romînia anu
lui 1938, țara agrară înapoiată 
în care erau înregistrate 25 000 
de pluguri de lemn, la Romî
nia de astăzi, țară cu o pu
ternică industrie socialistă, cu 
o agricultură în plină dezvol
tare pe calea socialismului, cu 
o cultură înfloritoare — iată 
bilanțul acestor 17 ani.

Cît de mult a crescut pu
terea economică a țării noas
tre, se vede în faptul că

1960 a fost realizată în mai 
puțin de 11 săptămini, întrea
ga producție industrială a a- 
nului 1938 și că numai în pri
mele cinci luni ale anului a- 
cesta, industria noastră socia
listă a dat de 3 ori mai mult 
oțel și energie electrică decît 
s-a produs în Romînia în în
treg anul 1938.

In anii puterii populare au 
fost create noi ramuri indus
triale, s-au construit numeroa
se întreprinderi, a fost înde
plinit înainte de termen pla
nul decenal de electrificare a 
țării, a crescut continuu greu
tatea specifică a industriei in 
ansamblul economiei noastre. 
Numai în ultimii zece ani, in
dustria și-a sporit producția de 
3,5 ori, devenind factorul hotă- 
rîtor al avîntului întregii e- 
conomii, dînd împreună cu 
construcțiile și transporturile 
57 la sută din venitul națio
nal.

Prin aplicarea perseverentă 
a politicii de repartiție rațio-

Minerii din cel 
mai mare bazin 
carbonifer al țării 
— Valea Jiului—au 
îndeplinit principa
lele angajamente 
luate în cinstea zi
lei de 23 August. 
De la începutul a- 
nului și pînă în pre
zent ei au extras 
mai mult de 142.000

tone cărbune peste 
plan. Acest spor de 
producție a fost ob
ținut în principal 
pe seama creșterii 
productivității mun
cii, indice care pe 
bazin a ajuns la 
peste 1,100 tone căr
bune pe post. Succe
se însemnate s-au 
înregistrat în pri

vința îmbunătățirii 
calității cărbunelui 
extras. Astfel, la 
exploatările miniere 
din Valea Jiului 
procentul de cenușă 
a scăzut cu 0,8-3,5 
la sută față de nor
mele admise.

(Agerpres)

al formațiilor artistice de amatori 
de la orașe și sate

Luni seara a avut loc la 
Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romine spectacolul de 
gală organizat de Ministerul 
învățămîntului și Culturii și 
Consiliul Central al Sindicate
lor cu ocazia închiderii celui 
de-al VI-lea Concurs al forma
țiilor artistice de amatori 
la orașe și sate.

Spectacolul a reunit 
mai bune formații care 
evidențiat în cadrul marii în
treceri cultural-artistice des
fășurate în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a partidului și 
celei de-a 17-a aniversări ,a 
eliberării patriei. Și-au dat 
concursul cei mai buni din 
cei peste 615.000 de cîntăreți, 
dansatori și membri ai brigă
zilor artistice de agitație care 
timp de peste 7 luni au parti
cipat la diferitele faze ale în
trecerii — de la faza dintre în
treprinderi și intercomunală, 
pînă la faza finală, prezentînd 
pe scenele cluburilor, cămine
lor culturale și caselor de 
cultură din orașe și sate a- 
proape 100 000 de spectacole-

Spectacolul s-a bucurat de 
mulț succes. El a constituit o

de

cele 
s-au

folclo- 
condi- 
popu- 

cul-

manifestare a bogăției 
rului nostru, oglindind < 
țiile create de puterea 
Iară dezvoltării artei și 
turii în țara noastră.

La spectacol au asistat to
varășii Ion G’heorghe Maurer, 
Emil Bodnăraș, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Alexan
dru Moghioroș, Leonte Răutu, 
general de armată Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai. 
Dalea, membri ai C.C. al 
P.M.R., miniștri, conducători 
ai instituțiilor centrale gi 
organizațiilor obștești, oameni 
de artă și cultură, numeroși 
oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile Capi
talei.

Au asistat șefi ai misiuniloi 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, alți membri ai corpului 
diplomatic, precum și oaspeți 
de peste hotare care se află 
în Capitală.

La sfîrșitul spectacolului, 
din partea C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și guver
nului, artiștilor amatori care 
au prezentat spectacolul le.au 
fost oferite flori.

Noi siniem creatorii ace
stui modern utilaj petro
lier" spun cu mîndrie mem
brii brigăzii de producție a 
tineretului de la Uzinele 
„1 Mai”-Ploiești, condusă 
de Dumitru Voinea. Lu- 
ciînd la înălțarea instala
ției de foraj 4-LD ei au în- 

sărbă- 
cu im- 
în pio-

tîmpinat 
toare a 
portante

măreața 
eliberării 
succese 
ducție.

Foto : N. SCARLET

INTRAREA-N LARQ
VERONICA PORUMBACU

Aici a fost. Tu n-ai de unde ști — 
Pe-atunci te legănai in neființă, 
în preajma stelei gata să răsară... 
Pe o șosea între oraș și țară, 
cu arbori ce frunzarele-și îmbină - 
printre lumini și umbre străvezii, 
mitraliera țării deșteptate 
într-un coșmar — deodată izbucni 1

de libertate, 
brafu-i înarmat

își flutură și pentru 
parfumul lor ce nu 
tu, vis fără conture.

tine-n mină 
se ofilea, 
fata mea!

Și în întîiul ceas 
muncitorimea, - 
de forță ce-a condus o luptă lungă — 
orașul meu din noapte l-a chemat.
Și-n zorii care noaptea o alungă, 
noi, încă tineri, în șuvoiul mare, 
nu ne jurasem prima sărutare, — 
dar florile cu care am primit 
maturizatul țării răsărit.

...De Ia șosea pe orice drum aș merge, 
cit omul poate azi prin vremi să vadă, 
cu ochi format, de matur arhitect, 
geografia nouă de pe stradă, 
precisul viitor dintr-un proiect, 
și inima poporului pulsind 
în ritmica bătaie comunistă 
ce sună în oțel și în cuvînt - 
ea, sufletul a ceea ce există — 
o, fata mea, azi cu ghiozdan în spate, 
pe-atunci doar presimțire-n neființă, 
să-țl amintim noi, anonimii martori 
ai ceasului dinții de libertate, 
sub arcul de triumf al unor arbori, 
ce-a fost intrarea-n larg, în conștiință.

„Scînteia tineretului
(Continuare în pag. a IV-a)

In orașele și satele de pe cu
prinsul patriei au continuat să 
aibă loc conferințe cu prilejul ce- 
:ei de-a 17-a aniversări a eliberă
rii Romîniei de sub jugul fascist.

în Capitală, la Atelierele „Gri- 
vița Roșie" a conferențiat despre 
ziua de 23 August tovarășul Du
mitru Popa, secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.M.R.

Furnaliștii din secția furnale noi 
a Combinatului siderurgic Hune
doara, care au realizat în cinstea 
zilei de 23 August angajamentul 
anual privind sporirea producției

Nu-i așa că e Inimoasă vederea asta ? Am s-o trimit acasă părinților și am să le 
scriu pe ea că In tabăra noastră din Bucium trăim zile pe care nu le vom uita niciodată.

DIN COLOANA
ION BRAD

Din coloană îmi pare 
Că sînt valul da mare. 
Arc de cintec curat 
Din adine ridicat 
De mulțimile vaste 
Dînd cu fruntea de astre. 
Pină-acolo, mai sus, 
Ne-am tot dus și ne-am dus 
Noi, ca toți luptătorii. 
Sus pe punte-a „Aurorii” 
Care poartă cu sine 
Din pămint o treime. 
Pină-n stele, mai sus. 
Valul nostru s-a smuls 
Cu istoria toată
Din genune scăpată. 
Din priveliștea sumbră 
De pustiu și do umbră 
Undo trec rectilinii 
Ca bolizii rechinii. 
Unde vrînd să te-nalți 
Glezna singeră-n lanț.

Innoptatul tărîm 
Mohorit, blestemat, 
Unde nu coborîm, 
Unde veacuri am stat 
Ce departe-a rămas — 
Spune-al mărilor glas... 
In coloană, aici 
Val cu val te ridici - 
Ești mulfimea ce ține 
Sus pe palmele-i pline 
Ca pe creste alpine 
Visul țării — ciorchine 
De lumină și must 
însorit in August. 
Cind te-mbată din pil; 
Vinu-acesta sorin 
Cu mulțimea cintînd 
Peste liber pămint. 
Peste țara ca marea 
Legănindu-și visarea 
In amiaza de vară, 
Dintr-Un om ești o țară.

Conferințe cu prilejul celei de-a 17-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub jugul fascist

de fontă, oțelarii, laminatorii, con
structorii de pe șantierele Hune
doarei și alți oameni ai muncii 
din acest centru siderurgic care au 
participat la conferința consacrată 
zilei de 23 August în sala dubiu
lui nou au fost felicitați pentru 
realizările lor de tov. Petru 
Furdui, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Hunedoara al P.M.R.
Jn prezent Combinatul siderurgic 
produce numai în șase zile și ju
mătate cantitatea de oțel pe care 
o dădeau vechile uzine de fier de

aici
freaga producție de fontă din 
același an.

Asemenea conferințe au avuf 
loc la Uzinele ,,Tudor Vladimi- 
rescu", „Semănătoarea", Filatura 
„Dacia" din Capitală, la Uzinele 
de autocamioane „Steagul Roșu"- 
Brașov, Fabrica de antibiotice din 
lași, Fabrica de rulmenți din Bîr- 
lad, la Combinatul de zahăr și 
ulei „Oltenia“-Podari, în portul 
Constanta etc.

în anul 1944, ți în 17 zile în-

(Agerpres)



—— ȚARA

Bucureștiul, toate orașele șl 
satele țării îmbracă în 8- 
ceste zile haină de sărbă

toare. Peste clădiri flutură stea
gurile roșii și tricolore, ghirlanda 
multicolore de becuri scriu cuvin
te de slavă pentru ziua de 23 
August, marea sărbătoare a eli
berării poporului nostru de sub 
jugul fascist, penfru Partidul Mun
citoresc Romîn, care conduce po
porul muncitor pe drumul desă
vîrșirii construcției socialiste.

Oamenii muncii, cu fantezia șl 
imaginația lor neîntrecută și mai 
ales, cu o dragoste nespusă, eu

HAINA DE SARBATOARE
o adîncă bucurie, pregătesc fotul 
cu migală pentru ca în ziua marii 
sărbători, cînd vor frece prin fața 
tribunelor penfru a raporta parti
dului succesele lor în muncă pe 
marele șantier al desăvîrșirii con
strucției socialismului, totul să 
aibă un aspect cit mai festiv, săr
bătoresc și emoționant. In fiecare 
întreprindere sînt gata pregătite 
pentru defilare carele alegorice, 
împodobite cu produsele simbo
lice ale muncii oamenilor de zi 
cu zi, pancardele și portretele 
fruntașilor în muncă, baloanele, 
costumele naționale etc. Fațadele

j>ag« ia gâoriatoa
în istoria patriei

de locuit par că se pregă- 
și ele să treacă cu mîndrie 
fața tribunelor. Peisajul ora- 
e tulburător de frumps. A

in marmura

uzinelor șl instituțiilor, ale blocu
rilor 
tesc 
prin 
șului 
devenit o tradiție pentru fiecare 
om al muncii ca în această zi de 
sărbătoare fotul în jur să capete 
haina tinerească a festivului.

Oamenii, orașele și satele pa
trie) îmbracă haină de sărbătoa
re I lată In fotografiile alăturate, 
Casa Scînteii și un nou bloc de 
locuințe, purtind semnele sărbă
torești ale zilei de 23 August.

Graiul inscripțiilor
Pe Iocisfb ale ieiptelor desfășurate ăaa zilele iusureeției armate

GeneraS-colonei 
Ion Tu&oveanu 

adjunct ai ministrului
Forțelor Armate ale R.P.R.

antisovietic, 
a fost stri
care s-a ri- 
intereselor 

ieșirea Ro
și trecerea

și a

datt 
către

Pretutindeni, pe căile, bulevar
dele, străzile înfloritoarei noastre 
Capitale, blocurile noi, schelele 
vădesc o impresionantă activitate 
constructivă menită să transforme 
Bucureștiul într-unul din cele mai 
frumoase orașe moderne.

în multe locuri din capitală, 
plăci de marmură în care sînt dăl
tuite cîteva cuvinte amintesc tre
cătorului locurile de luptă din 
urmă cu 17 ani cînd prin lupta 
poporului nostru, condus de Parti
dul Comunist a fost răsturnată dic
tatura militară fascistă, au fost 
deschise vaduri largi năzuințelor 
de pace, bunăstare și libertate ale 
poporului nostru.

în multe locuri din cartierul 
Cotroceni, pe șoseaua București— 
Ploiești, la Academia Militară, 
unde se găsea sediul Misiunii mi
litare germane, în aptuaia clădi
re a Sfatului popular al regiunii 
București, unde se găsea Misiu
nea aviației germane, la Chitila, 
în cartierul Vatra Luminoasă, în 
parcul Filipescu, în care în zilele 
insurecfiei era sediul Comanda
mentului formațiunilor patriotice, 
în multe, multe locuri din Capi
tală se găsesc inscripții, case ce 
amintesc istoricele episoade ale 
insurecției armate din august 1944.

însemnările de mai jos vin să 
prezinte tinerilor noștri cititori u- 
nele locuri și case din București, 
care evocă cîteva din luptele care 
au avut loc în august 1944.

★
Pentru oricare dintre cercetăto

rii glorioasei insurecții armate din 
august este clar că unitatea și vi
goarea cu care s-a declanșat și 
apoi s-a desfășurat insurecția ar
mată sînt rezultatul unei minu
țioase pregătiri politice, militare 
a acestui moment crucial din is
toria țării.

Înfrîngeriie suferite de armate
le fasciste pe front și perspectiva 
prăbușirii iminente a fascismului, 
criza politică și militară în «are 
intrase regimul antonescian, ascu
țirea tuturor contradicțiilor inter
ne ale regimului burghezo-moșie- 
resc, creșterea nemulțumirilor și 
a spiritului de luptă în rîndurila 
celor mai largi mase ale poporu
lui arătau că în țara noastră erau 

..create condiții penfru a se trece 
ia măsuri efective în vederea răs
turnării dictaturii militaro-fasciste.

Supunînd unei multilaterale a- 
nalize situația internă și interna
țională, pe plan politic și mili
tar, cadrele de bază ale partidu
lui au trecut încă în luna august 
a anului 1943 la elaborarea pla
nului de organizare a insurecfiei 
armate.

Obiectivele insurecfiei erau ! 
doborîrea dictaturii militaro-fas
ciste, scoaterea Romîniei din răz
boiul antisovietic, întoarcerea ar
melor împotriva Germaniei hitle
riste, formarea unui guvern de
mocratic.

Pe baza unui plan detailat de 
acțiune insurecția a fosf pregăti
tă pas cu pas.

Pregătind insurecția armată, 
partidul a trecut la organizarea și 
înarmarea în Capitală, Oltenia, 
Dobrogea, Moldova, Banat și Țara 
Bîrsei a formațiunilor de luptă 
patriotice, alcătuite din muncitori 
comuniști, uteciști și fără de 
partid, patriofi hotărîfi să lupte cu 
arma în mînă pentru doborîrea 
dictaturii militaro-fasciste, penfru 
alungarea hoardelor fasciste.

Crearea formațiunilor de luptă 
patriotice în condițiile cumplitei 
terori antonesciene demonstrează 
din plin eroismul comuniștilor în 
lupta pentru eliberarea țării de 
sub jugul fascist.

O însemnătate mare în lupta 
pentru răsturnarea dictaturii mili
tare fasciste a avut crearea Fron
tului Unic Muncitoresc.

în perioada pregătirii insurec
ției s-a elaborat un plan amănun
țit de operații, sfabilindu-se o- 
biectivele hitleriste ce trebuiau 
cucerite.

La 23 August 1944 în conformi
tate cu planul insurecției elaborat

de P.C.R. guvernul Antonescu • 
fost arestat. Căpeteniile fasciste au 
fost transportate de către forma
țiunile de luptă patriotice într-o 
casă conspirativă a partidului din 
cartierul Vatra Luminoasă, a cărei 
pază era asigurată de cadre de 
partid.

In fotografia alăturată puteți ve
dea istorica clădire. Inscripția : 
„Din această casă au pornit in
strucțiuni conspirative ale Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Romîn în vederea pregătirii 
insurecfiei armate populare de la 
23 August" de pe o placă come
morativă ce străjuiește fațada din
spre strada Costache Burcă amin
tește trecătorilor importantele ac
țiuni ce au avut loc aici în tim
pul pregătirii 
recției.

Din această 
strucțiuni ale conducerii Partidu
lui Comunist cu privire ia pregă
tirea insurecției. Aici s-a discutat 
planul evadării din lagărul de la 
Tîrgu Jiu a tovarășului Ghebrghe 
Gheorghiu-Dej și a altor cadre de 
conducere ale partidului. în casa 
din strada Costache Burcă nr. 27 
au lucrat în perioada insurecției 
armate cadre de conducere ale 
partidului.

și înfăptuirii insu-

casă au pornit in-

★
Insurecția armată organizată și 

condusă de partid a răsturnat dic
tatura militară fascistă. Armata ro- 
mînă a întors- armele împotriva 
Germaniei hitleriste. Unități ale 
armatei împreună cu formațiuni 
de luptă patriotice din Capitală 
și din alte centre ale țării 
cupat principalele instituții

au o- 
publi-

nierilor, a minunatei Grădini Bo
tanice și a noilor blocuri munci
torești din Drumul Taberei.

în mijlocul cartierului Cotro
ceni, în fața Academiei Militare, 
impunătorul Monument al Eroilor 
atrage privirea trecătorilor...

La vechea Școală superioară de 
război, o placă de marmură a- 
minfeșfe că aci a fost lichidată 
una din puternicele rezistențe ale 
hitlerișfilor din inferiorul Capita
lei.

în august 1944, In monumen
tala clădire din cartierul Cotroce- 
nilor, unde se afla sediul Misiu
nii militare germane și o puter
nică centrală telefonică, hitleriștii 
își fortificaseră un punct de apă
rare, favorizați în același timp da 
așezarea dominantă a imobilului. 
Trupele fasciste își instalaseră de 
asemenea posturi avansate pe te
renul din fața clădirii care să-i 
fină la curent cu orice mișcare. 
Au fost montate arme automate 
la ferestre iar toate punctele de 
acces Spre clădire au fost ținute 
sub un foc intens.

Luptătorii noștri chemați să cu
cerească aceste redute au făcut 
dovada unui excepțional curaj. A- 
tacul a început în după-amiaza zi
lei de 24 august la orele 18. Fie
care palmă de pămînt trebuia cu
cerită cu enorme greutăți.

A doua zi la 25 august, luptă
torii noștri schimbă direcția de a- 
tarS începînd bătălia din spatele 
școlii, dinspre Uzinele chimice. 
Hitleriștii se apără cu dispe
rare. Zadarnică a fost însă orice 
împotrivire. Ostașii noștri se lup
tau pe viață și pe moarte. Curînd

apărau cu 
foc viu.

Luptătorii noștri au hotărît de- 
îndată inițierea unor manevre în
drăznețe. A fost format un de
tașament care a luat-o pe o stră
duță ocolită și a căzut în spatele 
poziției fasciste. Oamenii muncii 
din împrejurimi i-au ajutat pe 
luptători arătîndu-le locurile cele 
mai prielnice pentru a putea pă
trunde în clădire. Acțiunea a reu
șit. Fasciștii au fost luați prin sur
prindere. Zidurile au fost escala
date și lupta a început în inte
riorul clădirii. Spre orele 11, clă
direa comandamentului aviației 
fasciste a fost cucerită.

în mîinile poporului căzuse unul

îndîrjire, deschizînd un hifleriștii nu mai aveau avantaje 
strategice. în mijlocul pădurii dis
peratele lor atacuri erau inefici
ente. Cuibarul fascist e sfărîmat. 
Rămășițele trupelor germane sînt 
capturate.

Străvechea pădure de la mar
ginea Bucureștiului era martora 
faptului că nimic nu putea rezis
ta forțelor poporului ce luptă 
penfru eliberarea sa.

La cîțiva mefri spre inferiorul 
pădurii sînf două monumente. O 
laconică inscripție vorbește trecă
torului despre sergentul Vasile 
Simion și soldatul Ion Burcea din 
Regimentul 3 artilerie antiaeria
nă care au căzut eroic în 
pentru apărarea

lupta
Capitalei iubite.

Armatei 1 și alte unități ro
mîne ce asigurau acoperirea 
frontierelor vremelnice din 
Transilvania aveau misiunea 
de a opri eventualele acțiuni 
ofensive ale hitleriștilor din 
exterior.

Încă din noaptea de 23-24 au
gust, cînd au aflat vestea des
pre insurecția armată, despre 
arestarea guvernului Antones
cu și ieșirea Romîniei din 
războiul antisovietic, unele 
din unitățile romîne aflate in 
Moldova au angajat lupta cu 
forțele hitleriste care se retră. 
geau spre Ardeal iar cele
lalte s-au concentrat în ra
ionul Ploiești—Tîrgoviște, de 
unde, ulterior au pornit spre 
frontul din Transilvania.

Rezistențele hitleriste din 
București au fost complet li
chidate între 23 șt 26 august, 
iar pînă la 28 august a fost 
nimicită' și gruparea de forțe 
din raionul Băneasa-Otopeni, 
ale cărei încercări de a ocupa 
Capitala fuseseră respinse.

La 30 august, populația 
Bucureștiului a întâmpinat cu 
entuziasm pe ostașii primelor 
unități ale glorioasei Armate 
Sovietice.

In luptele duse între 23 și 
31 august 1944, unitățile Ar. 
matei Romîne și formațiunile 
de luptă patriotice au luat 
53.159 prizonieri hitleriști, din
tre care 14 generali șț 1-224 
ofițeri și au capturat o mare 
cantitate de armament și teh
nică de luptă. In zona petroli
feră de pe Valea Prahovei o 
parte din trupele hitleriste au 
fost nimicite în cooperare cu 
unitățile de tancuri sovietice.

De la 23 August 1944 și 
pînă la 9 mai 1945, Romînia 
a participat cu toate forțele 
sale, alături de Uniunea So
vietică și de celelalte țări ale 
coaliției antifasciste, la răz
boiul antihitlerist, luptînd

țări socialiste 
schimbat in 
înfățișarea pa- 
transformînd-o 
cu o indus-

determinat schimbări

Pe drumul deschis la 23 
August 1944, sub conduce
rea avangărzii sale încer
cate de luptă — Partidul 
Muncitoresc Romîn — po
porul romîn, bucurîndu-se de 
sprijinul neprecupețit al Uniu
nii Sovietice și de colaborarea 
cu celelalte 
frățești, a 
mod radical 
triei sale, 
dintr-o țară
trie slab dezvoltată și cu 
o agriculturi înapoiată, în- 
tr-un stat industrial-agrar 
dezvoltat, El pășește în cel 
de-al 18-lea an al vieții sale 
libere, desfășurînd pe un 
front larg, în ritm impetuos, 
ofensiva socialismului — 
lupta pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în țara 
noastră.

Transformările revoluționa
re ce s-au desfășurat în țara 
noastră în perioada de la eli
berarea sa de sub jugul fas
cist au
calitative și în poziția interna
țională a Romîniei. Tara noas
tră, care înainte era la chere
mul țărilor imperialiste, a 
devenit un stat suveran, cu 
un ridicat prestigiu interna
țional. La baza politicii exter- 
ne a țării noastre stau prin
cipiile leniniste ale coexisten
ței pașnice, Republica Popi*- 
Iară Română luptînd consec
vent pentru pace și pentru 
progresul întregii omeniri.

Politica externă a partidu
lui și guvernului țării noastre 
pornește de la faptul că în 
epoca actuală, cînd lagărul 
socialist a devenit factorul 
hotărâtor al vieții internațio
nale, cînd raportul de forțe 
pe plan mondial este favorabil 
forțelor socialismului și păcii, 
războiul mondial poate fi pre
întâmpinat.

Poporul romîn, care a sufe
rit de două ori în decurs de 
un sfert de veac consecințele 
tragice ale politicii agresive a 
militarismului german — 
încurajat și sprijinit de cercu
rile imperialiste din occident — 
este vital interesat să se lichi-

Casa din str. C. Burcă nr. 27

răsturnarea 
singura cale 
de la catas- 
armată din

Clădirea unde a funcționat Comandamentul formațiunilor 
de luptă patriotice

ce, au atacat și dezarmat unită
țile hitleriste.

Formațiunile de luptă patriotice 
și unitățile militare au ocupat încă 
în noaptea de 23 spre 24 august 
principalele instituții centrale și 
puncte strategice ca : Președinția 
Consiliului de Miniștri, Ministerul 
de Interne, Ministerul de Război, 
Subsecretariatul de Stat al Aeru
lui, Palatul Telefoanelor din Calea 
Victoriei, marile centrale telefo
nice din Banu Manta și bulevar
dul Dacia, posturile de radio și 
T.F.F. de la Băneasa, Herăstrău și 
Văcărești.

Pentru a se împiedica pătrun
derea trupelor germane în Bucu
rești dinspre nord, grupări 
formațiuni patriotice și unități 
lifare au barat comunicațiile : 
tosfrada Ploiești—București, 
șeaua Buftea—Mogoșoaia și 
șeaua Herăstrău—Jianu. Au 
baricadate de asemenea și 
direcții importante de acces 
Capitală.

lată în fotografia alăturată 
direa din strada Ștefan Gheor
ghiu nr. 1 unde a funcționat Co
mandamentul formațiunilor de 
luptă patriotice.

De aici se transmiteau directi
vele de luptă miilor de luptători 
din formațiunile de luptă patrio
tice care își dăruiau toate forțele 
în lupta pentru izbînda insurecfiei 
armate.

dau

de 
mi- 
au- 
șo- 
șo- 
fost 
alte 

spre

clă-

★
locuri din București 

acele zile lupte apri-
în multe 

s-au daf în 
ge.

Care din 
noaște cartierul Cotroceni, locul 
concentrării unor institute de în- 
vățămînt superior, a Palatului pio-

bucureșteni nu cu-

reușesc să pătrundă într-una din 
părțile clădirii. Inamicul mai re
zistă totuși, căutînd mereu posi
bilități de regrupare, de organi
zare a unor rezistențe.

Spre prînz hitleriștii își
seama că orice continuare a îm
potrivirii nu-i poate costa decît 
viața. împreună cu centraliștii de 
ia subsol, ei se predau.

★
„în ziua de 24 august 1944, o- 

rele 4,30 ostașii romîni luptînd 
pentru apărarea Bucureștiului îm
potriva trupelor hitleriste, au luat 
cu asalt această clădire în care se 
afla Comandamentul aviafiei ger
mane.

In urma luptelor purtate între
gul comandament german a fosf 
făcut prizonier.

Slavă ostașilor romîni care au 
luptat pentru libertatea și inde
pendența patriei noastre 1“

Această laconică inscripție 
pe clădirea Sfatului popular 
Regiunii București amintește 
cătorilor una din istoricele locuri 
legate de evenimentele de la 23 
August 1944.

Această clădire, atît de minu
nat înconjurată astăzi de blocurile 
noi înălțate pe malurile 
viței, a fost în urmă cu 
teatrul unor importante 
uni militare.

în 1944 era aci sediul 
aviației germane, sediul 
care au ordonat sălbatica bombar
dare a Capitalei. Reduta aceasta 
trebuia deîndată

Hitleriștii au 
surprindere de 
care au pornit la asalt dinspre 
clădirea Casei de economii și de 
dincolo da Dîmbovița. Fasciștii ta

de 
al 

fre

Dîmbo-
17 ani 

operați-

Misiunii 
acelora

ocupată.
fost atacați prin 
trupele noastre

din bastioanele contropitorilor fas
ciști din mijlocul Capitalei.

★
Ați trecut desigur de multe ori 

în serile de vară, după o plim
bare prin fața monumenlalului 
Combinat poligrafic ce tipărește 
cuvîntul partidului, pe șoseaua ce 
duce spre aeroportul Capitalei, 
spre Băneasa.

In august 1944 meleagurile a- 
cestea au fost martore ale unora 
dintre primele lupte ce s-au dat 
împotriva hitlerișfilor în partea de 
nord a Capitalei.

în năpraznica ură ce o nutreau 
față de poporul care îndrăznise 
să se ridice împotriva lor, hitle
riștii, beneficiind de faptul că dis
puneau de aeroporturile Băneasa 
și Otopeni, au început încă din 
dimineața zilei de 24 august un 
mîrșav atac aerian asupra popu
lației bucureștene. Aviația ger
mană nu cruța nimic. Vechi insti
tuții culturale, case de locuit că
deau pradă mișeiescuiui atac fas
cist. în același timp cu o parte 
din trupele dispuse la nordul Ca
pitalei hitleriștii încercau să pă
trundă în oraș.

în timp ce o parte din forma
țiunile patriotice de luptă și uni
tățile armatei romîne luptau cu 
curaj și abnegație penfru dezar
marea trupelor hitleriste din Bucu
rești, pentru capturarea obiecti
velor fasciste din interiorul Capi
talei, alte formațiuni și unități o- 
preau trupele hitleriste 
cercau să pătrundă în 
dinspre nord și sud.

Sperînd în sosirea de 
cu care să poată reîncepe atacu
rile asupra Bucureștiului trupele 
hitleriste și-au organizat ampla
samente în pădurile și satele de 
ia nord.

în multe locuri de pe șoseaua 
spre Ploiești s-au dat lupte apri
ge în aceste zile.

...După pierderea satului Bănea
sa și a aeroportului, trupele ger
mane se retrag spre pădure unde 
își organizează o puternică apă
rare circulară. Nemții au transfor
mat pădurea într-o adevărată 
tăreață. Fasciștii sperau că 
putea fine pădurea pînă în 
mentul în care vor dobîndi 
toare din afară.

împotriva acestei fortărețe 
mafiunile de luptă patriotice 
preună cu armata au dezlănțuit 
atacul. După pregătirea de artile
rie, la 26 august orele 9, a în
ceput lupta.

Focul era puternic pe ambele 
părți. Țevile puștilor, mitralierelor, 
se înroșiseră. în ciuda îndîrjitei 
rezistențe, luptătorii noștri obțin 
victorie după victorie.

Nemaiputînd rezista germanii 
se retrag în interiorul pădurii. Aci

oamenii 
acelora 

în isto- 
1944.

Capitală 
martore

Dragostea cu care sînt îngrijit# 
mormintele tinerilor luptători re
prezintă cea mai elocventă dova
dă a pietății cu care 
muncii cinstesc memoria 
care și-au vărsat sîngele 
ricele zile ale lui august

★

Multe alte locuri din 
și din provincie au fost
aie bătăliilor care au deschis în 
august 1944, cea mai frumoasă 
paqină din istoria țării.

în multe din localitățile de pe 
Valee Prahovei, la Brașov, Turnu 
Severin, în celelalte porturi dună
rene, în Dobrogea, în multe alte 
locuri din țară, muncitori și ostași 
romîni au luptat împotriva hitle
riștilor.

De la începutul insurecției și 
pînă la 31 august formațiunile pa
triotice și unitățile armatei ro
mîne au capturat 53.159 de pri
zonieri, 
și 1.224

dintre care 
ofițeri.

★
august 1957 
militare din

14 generali

care în- 
Capitală

for- 
vor 

mo- 
aju-

for- 
îm-

La 17 
demiei 
fost dezvelit monumentul închi
nat luptătorilor penfru eliberare 
de sub jugul fascist, pentru liber
tatea și independența națională 
— simbol al abnegației, curaju
lui cu care au luptat cei mai buni 
fii ai poporului nostru pentru eli
berarea țării.

La a 17-a aniversare a insurec
ției, poporul, tineretul nostru cin
stește memoria acelora care în 
august 1944 s-au ridicat la îndem
nul partidului, cu arrna în mînă, 
la lupta pentru fericirea poporu
lui.

în fața Aca- 
Bucureșfi a

L SA VA

Ziua de 23 August este cea 
mai mare sărbătoare naționa
lă a poporului nostru. Acum 
17 ani, în august 1944, Romî
nia trăia momente de mare 
însemnătate pentru destine
le sale; odată cu începe
rea insurecției armate, în is
toria patriei începea o epocă 
nouă, glorioasă.

Insurecția armată victorioa
să din august 1944 a fost rodul 
luptei îndelungate, grele, pline 
de sacrificii, a Partidului Co
munist din Romînia. In anii 
întunecați ai dictaturii fasciste, 
când clasele exploatatoare au 
împins țara alături de Germa
nia fascistă, în prăpastia răz
boiului criminal 
Partidul Comunist 
gura forță politică 
dicat în apărarea 
naționale, pentru 
mâniei din război
de partea coaliției antifasciste. 
Devotați cauzei partidului șl 
poporului muncitor, însuflețiți 
de un fierbinte patriotism, pe 
deplin convinși că forța mon
struoasă a hitlerismului va fi 
sfărîmată, comuniștii au dus o 
luptă neînfricată pentru mobi-' 
Uzarea maselor împotriva die. 
laturii militare-fasciste 
ocupanților hitleriști.

Loviturile nimicitoare 
armatelor hitleriste de
eroica Armată Sovietică în 
anii 1942--1943 au dat un pu
ternic impuls luptei antifas
ciste a maselor din Romînia, 
făcînd în același timp să creas
că în rîndurile armatei starea 
de spirit ostilă războiu
lui nejust antisovietic. In 
aceste condiții, încă din au
gust 1943, cadrele de bază ale 
partidului, în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dejt 
au trecut la elaborarea planu. 
lui insurecției armate.

Pregătirea de către partid a 
Insurecției armate a cuprins 
acțiuni de mare însemnătate 
politică și militară care de
monstrau capacitatea organi
zatorică a partidului, hotărâ
rea sa de a mobiliza toate for. 
țele patriotice în scopul lărgi
rii frontului antihitlerist pen
tru răsturnarea guvernului 
antonescian. Partidul a orga, 
nizat in Capitală și în alte re
giuni ale țării formațiunile de 
luptă patriotice, alcătuite din 
muncitori comuniști, uteciști și 
fără de partid, și a atras de 
partea insurecției un număr 
de generali și ofițeri patrioți 
oare, in fața dezastrului imi
nent, vedeau în 
dictaturii fasciste 
de salvare a țării 
trofă. Insurecția
august 1944, organizată și con. 
dusă de P.C.R., s-a desfășurat 
în condițiile puternicei ofensi
ve a armatei sovietice, începu
tă la 20 august 1944, pe frontul 
de la Iași—Chișinău. La 23 Au. 
gust, în conformitate cu planul 
insurecției elaborat de partid, 
guvernul Antonescu a fost a- 
restat, iar formațiunile de 
luptă patriotice și unitățile mi
litare au ocupat Președinția 
Consiliului de Miniștri, Minis
terul de Interne, Ministerul de 
Război, Palatul Telefoanelor, 
posturile de radio și T.F.F. și 
alte instituții. Obiectivele hit. 
leriste au fost blocate, iar le
găturile lor 
rupte.

Insurecția 
masele de 
cii și de 
mile cărora 
revolta contra hitleriștilor, 
gata de acțiune. Formațiunile 
de luptă patriotice și unitățile 
militare romîne au dezlănțuit 
atacul asupra obiectivelor hit
leriste din Capitală. Aproape 
concomitent a început lupta 
armată împotriva hitleriștilor 
și în alte regiuni ale țării. La 
Ploiești și pe Valea Prahovei, 
la Brașov, Constanța, Călărași, 
Giurgiu, Turnu Severin, Timi
șoara, unitățile armatei și for
mațiunile de luptă patriotice 
au zdrobit încercările hitle
riștilor de a-și menține pozi
țiile și de a înăbuși lupta de 
eliberare a poporului. Trupele

telefonice între-

găsit 
mun- 

în ini-

armată a 
oameni ai 
militari, 
clocoteau ura și 

contra
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Slavă osuW-M si 
PATRiOTU.OR WHM i ARf LUPTAT | 

SI INDEPEWI^TAt 
PAI NOASTRE ”

Inscripția de pa piatra comemorativă de la marginea pă
durii Băneasa.

Unul din nenumăratele episoade ale frăției de arme ro- 
mîno-sovietice. In preajma unui nou atac asupra poziți

ilor hitleriste, ofițeri romîni și sovietici studiind haita.

pînă la victoria finală asupra 
fascismului. In focul ace
stui război just, eliberator, 
s-a făurit frăția de arme ro- 
mîno-sovietică, s-au întărit 
prietenia frățească a poporului 
nostru cu țara socialismului 
victorios — Uniunea Sovieti
că — recunoștința fierbinte 
față de Armata Sovietică ai 
cărei ostași și-au dat sîngele 
pentru libertatea țării noastre.

Luptând eroic, cot la cot cu 
Armata Sovietică, pentru com
pleta 
jugul 
birea 
mata 
lupta 
riei și 
țile Armatei Romîne au 
fost citate deseori de înaltul 
comandament sovietic și de 
comandamentul Frontului 2 
Ucrainean In cadrul căruia 
acționau trupele romîne. Os
tașii noștri, însuflețiți de un 
fierbinte patriotism și dină 
dovadă în masă de un înalt 
spirit de sacrificiu au înscris 
fapte de arme nemuritoare în 
Istoria poporului romîn. Nu
mele unor luptători ca al sol
datului pontoner Eftimie Croi- 
torn, căpitanului Pete Romu
lus, al voluntarilor uteciști, 
sublocotenent Constantin Go- 
deanu, soldat Ion Purcaru și 
ale atâtor altora, vor aminti 
multor generații faptele înăl. 
țătoare ale eroilor romîni care 
s-au jertfit pentru viitorul lu
minos al Romîniei.

eliberare a țării de sub 
fascist și pentru zdro- 

Germaniei hitleriste, Ar- 
Romînă a continuat 

și pe teritoriile Ungă- 
i Cehoslovaciei. Unită- 
Armatei

deze focarul de război din 
Europa creat în Republica 
Federală Germană, să se re
zolve problema Berlinului 
occidental, să se lichideze ră
mășițele celui de-al doilea 
război mondial prin încheie
rea Tratatului de pace cu 
Germania. Împreună cu ce
lelalte țări socialiste, depu
ne eforturi susținute în vede
rea soluționării acestor pro
bleme. Țara noastră, alături 
de Uniunea Sovietică și de 
celelalte țări socialiste, mili
tează pentru rezolvarea cit 
mai rapidă a problemei dezar
mării generale și totale sub 
un control internațional efici
ent.

in același timp, guvernul 
țării noastre, întregul popor 
romîn, urmăresc cu vigilență 
manevrele puterilor occidenta
le care se situează pe poziții 
neconstructive în problemele 
situației internaționale și 
care intensifică cursa înar
mărilor și războiul rece.

Militarii armatei noastre 
populare, continuatori ai glo
rioaselor tradiții de luptă ale 
poporului romîn pentru liber
tate națională și socială, cre
dincioși intereselor patriei lor 
socialiste, își ridică continuu 
pregătirea de luptă și politi
că. Ei își însușesc cu sîrguin- 
ță cunoștințele și deprinderile 
necesare pentru apărarea 
patriei socialiste și pentru 
apărarea cauzei păcii și a 
tocialismului.



AMI TINEREȚII NOASTR
Sărbătorim anul al 17-lea de la eliberarea țării noastre de sub jugul fascist, cea mai mare sărbătoare națională a poporului nostru, uriașă piatră de hotar în istoria Romîniei. 

Pentru fiecare om al muncii, pentru fiecare muncitor, țăran sau intelectual, 23 August e o dată dintre cele mai importante în biografia personală. Pentru tînăra generație, care a făcut primii 
pași în viață și a crescut în anii regimului democrat- popular, 23 August este soarele care s-a răsfrînt adînc, luminos și binefăcător, peste întreaga sa ființă. Ea este, în istoria țării, 
prima generație care, spre fericirea sa, n-a cunoscut exploatarea omului de către om, care n-a cunoscut mizeria și șomajul, umilirea și înfrîngerea nemiloasă a visurilor.

Lor, cîtorva dintre tineri, reprezentînd această nouă generație, ne-am adresat cerîndu-le să ne vorbească despre ceea ce a însemnat în viața lor eliberarea patriei, despre ceea 
ce este esențial pentru anii tinereții lor, despre viitorul trasat cu atîta limpezime și înțelepciune de către partidul clasei muncitoare. Pagina de față cuprinde frînturi din gîndurile 
acestor tineri, în ajunul marii sărbători a eliberării.

VISURI Șl CREAȚII
Desigur, Aurel Dragomir e un 

creator in adevăratul înțeles al 
cuvîiwurui. Operele lui au intrat 
în folosinfa deplină a oamenilor, 
ele sînt recunoscute și apreciate. 
Numele lui figurează pe panou
rile de onoare. Dar, stupoare, 
sfînd de vorbă cu creatorul afli 
că el nu știe că e... autorul pro
priilor sale opere. Băiatul înalt, 
cu părul cref și arămiu, care stă 
fără nici o sfială în fața carnetu
lui deschis al reporterului, dă 
din cap nedumerit.

— Păi ce, inovațiile sînt ale 
mele?!

— Așa mi-au spus oamenii du- 
mitale din brigadă.,.

— He I Auzi șmecherii I Păi nu 
le-am făcut împreunăîl Cînd a 
lost vorba, adică atunci cînd a- 
veam musai nevoie de dispoziti
vele alea, ne-am adunat noi toți 
într-o după-amiază, în două, in 
trei, in patru...

— Mai precis în cite ?
— Păi în vreo zece, plus și 

niște nopți. Am venit fiecare cu 
cite o idee. Unul zicea să facem 
dispozitivul sub formă de triun
ghi, altul de dreptunghi. Am că
zut de acord cu ultima soluție.

— De fapt însă, ideile au fost 
ale dumitale, orice s-ar spune.

— Hai să zicem că ideile au 
fost la început ale mele. Dar am 
observat un lucru. Că la toți bă
ieții din brigada mea le place să 
lucreze la inovații. Nici nu vă în
chipuiți cu cită plăcere se apucă 
de treabă. Unii stau de vorbă cu 
maistrul, alții merg la bibliotecă 
șt consultă diferite tratate, alții 
lucrează la dispozitiv. Și să nu 
credeți că fac asta dintr-o plăcere 
de copii, care vor să se joace cu 
ceva nou și interesant. Nu. Fie
care înțelege că e nevoie de 
munca asta, că tot noi o să avem 
de folosit de pe urma inovațiilor.

Și așa, pe nebănuite, Dragomir 
Aurel, responsabilul unei brigăzi 
de tineri strungari de la Uzinele 
„Timpuri Noi" din Capitală in
trase în tema anchetei noastre. 
Fără să-i fi spus ce dorim de la 
el, vorbea despre anii tinereții 
lui, despre tinerețea tovarășilor 
lui, despre viața lui de azi, des
pre gîndurile lor de viitor. L-am 
ascultat mai departe.

— Să vedefi ce interesant a 
fost cu Voican. El era cel mai 
pasionat după inovații. Cînd era 
vorba însă de schițe și calcule se

iim m imntAiiM m
La Uzinele „23 August" am a- 

vut o discuție despre tinerețe, 
despre anii ei neasemuit de fru
moși, cu un tînăr de 21 de ani 
și cu altul de... vreo cincizeci și 
ceva. Unul era tată, altu-i era fiu, 
dar amindoi tineri. Bătrînul Vătă- 
manu așa susținea, certîndu-l, hî- 
tru, pe fiu-său :

— Nu rîde tu pe sub mustață 
obraznic, că habar n-ai ce vreau 
să spun. Eu cînd eram ca tine, 
ce fel de tinerețe aveam ? Lu
cram la Arsenalul armatei și fă
ceam corvoadă pînă-mi ieșeau o- 
chii. Cît am fost ucenic am luat 
de zece ori mai muffi pumni de
cît vorbe bune. Toate astea fu le 
știi din auzite, dar eu le știu din 
trăite. Tu poți să spui că ai trăit 
tinerejea, dar eu am înduraf-o. 
Cînd am venit să lucrez aici, la 
Malaxa, acum vreo douăzeci de 
ani, se lucra ca pe front. Făceam 
armament și ne puneau să tragem 
pentru o bucată de pline neagră 
pe cartelă pînă ne ieșeau ochii. 
Numai eu și cu maică-fa știm cum 
'e-am crescut. Păi ce, eu aveam 
timp să merg după-masă ca tine 
să învăț la liceu, aici la doi pași 
de uzină, cînd munceam pînă se 
înnopta ? Ce eu mă duceam să 
mă distrez la club, aveam eu 
bani să-mi fac „bibliotecă perso
nală", mă rog frumos, ca fine 1 
Imi venea mie prin cap să mă 
fac inginer, ca fine ? Și încă re
comandat de uzină, trimis de ea 
la facultate, cu bursa ei, pe cheltu
iala ei. Eu mă îmbrăcam cu ce
lofibră și tu parcă ești ministru 
cînd pleci la plimbare (știu eu cu 
rine). La prînz, oprești mașina, te 
duci la spălător unde e curat ca 
la farmacie, te speli frumos și 
mergi pe urmă la o cantină care 
e a uzinei și care arată ca un 
mare restaurant de lux, cu ospă
tari care te servesc la masă și te 
întreabă care meniu poftești. Păi 
noi cum făceam atunci : luam o 
qăleată cu apă rece de-afară, pu
neam o bucată de fier să se în
roșească în forjă și pe urmă bă
găm fierul înroșit în apă ca s-o 
încălzească. Cu apa asta ne spă
lam. De mîncat mîncam pe ma
șină. Scoteam ceapa, pîinea și 
bucăfica de slănină și mîncam în

f/sm - 
ct ș

— A fost mai bine, de astă 
,-iă. Facem o pauză, după care 

eluăm tabloul doi.
Pentru Mihai Dimiu, pauza este 

răstimpul cuvenit elaborării unor 
noi soluții regizorale pentru cu
tare sau cutare moment al evolu
ției dramatice Și totuși, solicitat 
să-și spună în cîteva cuvinte gîn
durile despre felul în care valul 

poticnea întotdeauna. Nu prea 
știa carte băiatul. Și noi îi ziceam 
mereu : înscrie-te și tu la liceul 
seral. Ai totul la îndemînă, e pă
cat să nu înveți. Pînă la urmă s-a 
convins singur de asta. Ne-a spus 
intr-o zi că are o idee grozavă 
de inovație. A doua zi a venit la 
lucru amărît și obosit. „Măi, ne 
spune el, am buchisit toată noap
tea pe niște manuale și mi-am dat 
seama că nu merge fără matema
tică. Mă înscriu și eu cu voi la 
seral". Și s-a înscris. Acum e 
într-a noua. Noi — să știți — avem 
de gînd să facem multe inovații. 
Și acum lucrăm la una. Ne adu
năm în fiecare după-amiază la club 
sau la bibliotecă. Avem și con
diții bune. Cineva ar putea spune: 
„cine știe ce prostie le trece prin 
cap băieților ăștia, la să le spu
nem să-și vadă de treabă". Ei, dar 
nu-i așa. Toată lumea ne ajută. 
Maistrul ne dă sfaturi, la biblio
tecă ni se recomandă cărți, la ca
binetul tehnic ni se dau îndru
mări amănunțite. Uite-așa, un vis 
de-al nostru de tinerețe, această 
pasiune frumoasă e ajutată cu 
toată grija să crească, să prindă 
rădăcini adînci în sufletele noas
tre. Mie, vă spun pe cuvintul 
meu, îmi place extraordinar de 
mult tehnica. Cînd eram mai mic. 
taică-meu, care e colectivist în- 
fr-un sat de lingă Călărași, văzîn- 
du-ne că ciocănim toată ziua cite 
ceva, m-a luat pe mine și pe 
frate-meu Filip și ne-a trimis ia 
meserie. Ne plăcea și ne-am dus 
cu bucurie, am învățat meseria 
care ne-a plăcut, pe cheltuiala sta
tului. Acum lucrăm amîndoi în 
aceeași brigadă. Deci un vis mi 
s-a împlinit. Acum vreau să-mi 
termin liceul și pe urmă să intru 
la politehnică. Vreau să mă fac 
inginer. Asta nu pentru că aș avea 
nevoie de vreun titlu, dar dacă-mi 
place așa de mult tehnica trebuie 
să învăț, nu ? Acuma nu știu 
chiar precis peste cîfi ani voi fi 
inginer, dar o să fiu, asta e prin
cipal. Doar din ce în ce construim, 
o să avem mereu nevoie de mai 
mulți specialiști.

— Și ești convins că vei fi in
giner ? Doar nu ești decît în clasa 
a opta la liceu ?

Și ce dacă ? Imi stă ceva în
cale ca să nu ajung ingineri Ba
dimpotrivă. Uite, o să trăim și-o
să vedem. Pe cît puneți c-o să
ies inginer l

mizeria de motorină și ulei. Uite, 
cam așa viață duceam noi. Tu ca 
știi despre toate astea ? Tu crez* 
că tot ce-i acuma a fost de cînd 
lumea. Uite că nu-i chiar așa. Ca 
s-ajungi să vrei fu să fe faci in
giner azi dintr-un muncitor de 
rînd, alții au suferit și-au luptat 
pentru tine. Pentru asta trebuie să 
fiți recunoscători toată viața.

Fiu-său. Ion, electrician în a- 
ceeași secție ca și el — mo
toare — l-a ascultat fără să-l în
trerupă. Știa că taică-su ține la 
el cel mai mult dintre toți copiii, 
că-l dă ca exemplu mereu lui 
Petrică, cel dintr-a șasea, și că-i 
spune toate astea acum nu ca să-i 
facă „morală". Bătrînul spunea 
niște adevăruri pe care el le știe 
și le înțelege. Tinerețea lui este, 
firește, alfa decît a bătrînului. 
Niciodată nu i-a stat nimic în cale, 
nici o poartă nu i-a fost închisă. 
De la șapte ani și pînă acum a 
avut posibilitatea să învețe, și-a 
ales meseria pe care și-a dorit-o.

t'lu de mult, Ion a fost primit 
candidat de partid. Bătrînul a fost 
și el la adunare. Fac doar parte 
din aceeași organizație de partid. 
Cînd î s-a dat cuvintul să-și spu
nă autobiografia, Ion Văfămanu a 
terminat cu datele personale în 
cîteva cuvinte. Drumul lui de pînă 
atunci fusese neted și lipsit de 
ocolișuri și întortochieri. Ion a ți
nut să vorbească atunci mai ales 
despre ceea ce i-a dat lui parti
dul, a ținut să mulțumească a- 
tunci în fața comuniștilor din sec
ția lui, în fața partidului care, ca 
un al doilea părinte, a avut grijă 
ca tinerețea lui să nu cunoască 
decît ceea ce e frumos, demn și 
înălțător din viață, ca nimic să 
nu-i jignească și să nu-i umilească 
anii aceștia curați.

Și atunci cînd cel care condu
cea adunarea de partid a întrebat 
cine este „pentru" și în fața pri
virilor lui s-au ridicat toate mîi
nile tovarășilor săi, el a văzut în 
gestul acesta, încă o dată, un 
semn al prețuirii și încrederii parti
dului. față de el, un tînăr de 21 
de ani, reprezentîndu-și acolo, în 
adunarea aceea, pe toți tovarășii 
lui de generație. 

PE SCENA

uriaș al lui 23 August a pătruns 
In viata lui — o face cu totul fi
resc, ca și cum ar fi în ordinea 
ideilor sale din acel moment.

— Firește, împreună cu întrea
ga mea generație .mi amintesc cu 
o adîncă emoție o sumă de lucruri 
anume despre ziua de 23 August 
1944, deși atunci eram copil încă. 
Dar dacă stau să mă gîndesc bine,

cu 23 August, în imensele Iul 
semnificații, m-am întîlnit înde
osebi după aceea, în realizările 
pe care actul istoric al eliberării 
le-a făcut posibile. Un lucru co
mun : cei mai importanți pași pe 
care i-am făcut pînă acum în 
viață nu mi-ar fi fost îngăduiți 
dacă 23 August nu le-ar fi des
chis calea.

— Concret ?
— înainte de a intra în Insti

tutul de teatru am lucrat ca tehni
cian într-o întreprindere care s-a 
născut după Eliberare. Am învățat 
apoi elementele de bază ale pro
fesiunii mele în Facultatea de re
gie ; și aceasta a luat ființă tot 
după 23 August. Mai departe : 
toate cele trei teatre în care am 
lucrat pînă acum — Teatrul din 
Baia Mare, cel din Sibiu și Tea
trul Muncitoresc C.F.R. din Capi
tală sînt instituții de cultură des
pre care înainte de Eliberare nu 
se vorbea. De ce ? Pentru bunul 
motiv că nici nu existau.

— E, într-adevăr, o desfășurare 

impresionantă a noului în biogra
fia unui regizor...

— N-am terminat : marea ma
joritate a pieselor pe care le-am 
pus în scenă pînă acum sînt piesa 
romînești scrise în ultimii 17 ani. 
Ce adînci satisfacții să pot da 
formă scenică acestui material 
cald, afît de scump inimii noastrel 
Căci într-un fel sau altul, în ele 
se reflectă transformările revolu
ționare petrecute în viața po
porului nostru. Acum sînt bucuros 

ENTUZIASTUL
PROEESIUNII SALE

— De cînd intri în producție ?
— De mîine.
Dialogul nu avea un caracter 

simbolic, cadrul în care se des
fășura fiind serbarea absolvenți
lor promoției universitare lași pe 
anul 1961, el era cît se poate de 
verosimil și exact. De altfel, pe 
Octavian Tomiță, tînărul absolvent 
al Facultății de îmbunătățiri fun
ciare, secția organizarea teritoriu
lui, îl ascultasem în dimineața a- 
celeiași zile, vorbind cu însufle
țire romantică, dar și cu precizie 
de inginer, despre frumusețea 
muncii alese. Auditoriul — cîteva 
sute de tineri. Incit seara, într-un 
colț al salonului în care perechile 
de tineri, ieri studenți încă, acum 
absolvenți, se pregăteau de dans 
— Octavian Tomiță, mărturisin- 
du-mi dragostea pentru sectorul 
de producție în care intră „de 
mîine", nu făcea decît să-și con
tinue înflăcăratul discurs.

— Unii vin și mă întreabă, așa 
ca dumneata de pildă : ce în
seamnă secția „organizarea teri
toriului" ? O secție întreagă cu 
numele ăsta ? Te-a nedumerit, 
nu-i așa ? Ei vezi, nu ești la cu
rent. Dacă ai fi citit cu atenție di
versele documente referitoare la 
dezvoltarea agriculturii noastre... 
Dar să nu-ți fac o vină, adevărul 
este că profesiunea mea este una 
dintre cele mai noi în patria noas
tră. Cît despre însemnătate, ocu
pă unul dintre primele locuri. Nu 
zîmbi: nu exagerez cîtuși de pu
țin. Cu cît înaintăm în procesul 
socializării , agriculturii, cu atît 
specialitatea mea capătă o greu
tate speccifică mai mare. Stai să 
mă explice. Numai prin organizare 
se poale planifica întreaga pro
ducție agrgricolă, cu extinderea co- 
respunzăto'Oare a suprafețelor de 
teren irig-ipate, cu asolamentele 
științifice d de perspectivă, cu im- 
bunătățirilele funciare la nivelul

că, în cadrul acestei stagiuni, voi 
avea ocazia să lucrez la monta
rea unei piese scrise de doi ti
neri dramaturgi, care oglindește 
chiar aspecte ale actului istoric 
de la 23 August 1944, drumul nou 
pe care a pășit atunci poporul 
sub- conducerea comuniștilor.

Regizorul vorbește cu însufle
țire despre tema care îl solicită : 
marea cotitură din istoria patriei, 
cucerirea libertății. Ce sarcină 
grea și de răspundere pentru tea
tru — oglindirea actului Elibe
rării. Dar cu afît mai îmbietoare.

— In diferite prilejuri, îmbi- 
nînd munca profesională cu acti
vitatea obștească, din însărcinarea 
Comitetului orășenesc de partid 
Sibiu am lucrat la închegarea sce
nică a unor spectacole de masă 
închinate sărbătoririi zilei de 23 
August. De astă dată nădăjduiesc 
ca în anul acesta, împreună cu 
colectivul de teatru în mijlocul 
căruia lucrez, să fac să retrăiască 
în fața spectatorilor momente din 
acel fierbinte '944, să însuflețesc

In imagini artistice evenimentele 
sale de însemnătate istorică, îm
bogățite prin perspectiva și înțe
legerea noastră.

...Pauza a luat sfîrșif. Regizorul 
Mihai Dimiu, al cărui spectacol cu 
piesa „Ferestre deschise" montat 
la Teatrul de Stat din Sibiu a fost 
distins cu premiul I la Decada 
dramaturgiei originale, ediția 1961, 
continuă să conducă repetițiile. 
Pe curind, o nouă premieră da 
succes I 

unui raion sau al unei regiuni 
întregi. A văzut că m-a luat cam 
repede, zîmbi și, răsuflînd adînc, 
începu din nou, cu convingere :

— Meseria noastră este proas
pătă, e vorba doar de o discipli
nă nouă și avem nu mai mult de 
27 absolvenți la secția organizare. 
Dar ce muncă interesantă ni se 
deschidel Înfîi și întîi, contact ne
mijlocit și îndelungat cu terenul. 
înțelegi? O brigadă de organizare 
a teritoriului studiază la fața lo
cului toți factorii, trăsăturile și ca
racteristicile solului, rezervele 
sale. Lucrarea mea de diplomă, 
ca să-ți dau un exemplu modest, 
cuprindea organizarea teritoriului 
în comuna Balaciu. E vorba de o 
gospodărie agricolă colectivă si
tuată în cîmpia Bărăganului. A- 
vea culturi de vii hibride pe un 
teritoriu neindicat. După un stu
diu temeinic, care ne-a luat timp, 
nu-i vorbă, colectivul care făcea 
cercetările a hotărît să propunem 
înlocuirea viilor prin cultura da 
cereale, în primul rînd griu. înțe
legi, era vorba de cernoziom cio- 
colatiu și slab degradat. Irigațiile 
își vor spune cuvintul. Proiectul a 
și început să fie aplicat, asta este 
una din bucuriile mele mari la 
sfîrșitul perioadei de studenție. 
Personal, am planuri mari. Să 
vezi...

Octavian Tomiță vorbea cu ti
nerească înfocare, citind parcă în 
cartea viitorului său apropiat. In 
jurul său, absolvenții petreceau, 
glumeau, se roteau în ritmul mu
zicii de dans, se îmbiau la agape 
în 1971. Tomiță îmi vorbea des
pre organizarea teritoriului, despre 
faptul că- de la desprimăvărat 
pînă la căderea zăpezii va fi 
„omul terenului", iar pe timp de 
iarnă va întocmi proiectele pe 
baza documentării îndelungate. 
Nu era decît un foarte proaspăt 

absolvent, un tînăr de 23 ani, cu 
o frunte înaltă și ochi negri arză
tori care, într-o seară de iulie, 
ținea în fața unui necunoscut o 
pledoarie fierbinte, în sprijinul 
unei noi profesiuni. O profesiune

DOUA NOȚIUNI 
INSEPARABILE:

VIAȚA LUI Șl A COLECTIVEI
Porumbul era înalt cît un cal cu 

călăreț cu tot, și legase un știu
lete cu boabe mari și sănătoase, 
în care mustea un lapte alburiu si 
vîscos. Marin se plimba prin lan 
dind frunzele aspre la o parte cu 
obrazul, fluierînd cu mîinile în 
buzunare. Lanul era întins cît za
rea și sentimentul că peste toată 
bogăția asta el era stăpîn, îl fă

cea să fluiere degajat, cu o teri
bilă încredere în sine. Avea de 
gînd să ducă președintelui cel 
mai mare știulete din lan, să i-1 
arate și să-i spună : uite, ăsta e 
de pe lotul lucrat de echipa mea. 
Avem o recoltă mai bună decît 
anul trecut.

De fapt, el anul trecut nu fu
sese în colectivă. Abia în toamna 
trecută a intrat, dar se simțea aici 
în colectivă de cînd lumea. Une
ori ședea chiar și se mira : „uite, 
mă, cit de greu fusei de cap. Să 
nu pricep eu mai demult cum 
stau lucrurile, să bîjbîi ca orbe- 
lele..."

Marin Păuna din Băbiciu in
trase tîrziu în colectivă. Nu in
trase mai devreme dintr-o ambiție 
a lui. Voia el ca atunci cînd o să 
intre să nu-i mai stea nici o um
bră pe suflet, să puie iscălitura 
pe cerere „cu amîndouă mîinile". 
Și asta se întîmplase în toamna 
trecută, după ce cercetase la cen
timă veniturile gospodăriei, ale 
oamenilor, după ce studiase el cu 
grijă care e viitorul. Și stabilise 
el cu Petra a lui, pe care o luase 
de nevastă de curind, că viitorul 
era de partea unirii, de partea 
celor care intră în colectivă. Și 
atunci a hotărît din toată inima 
să intre. Gospodar cu renume în 
sat, cu o mare tragere de inimă 
la treabă, Marin fusese numit de 
la înbeput șef de echipă. Echipa 
lui era acum o echipă fruntașă, 
făcea treabă serioasă. Prașila pen
tru ei era prașilă, secera — seceră 
nu jucărie. Și Marin, nu că era 
lăudăros, dar îi plăcea să se fă
lească cu oamenii lui, ca și cu 
întreaga colectivă, cu averea ei. 
Cînd fusese odată la Craiova, tot 
compartimentul aflase din fir a 
păr ce avere are și cum se dez
voltă colectiva lor din Băbiciu. 
Cel mai mult l-au „atins" pe Ma
rin la suflet cînd a venit în gospo
dărie încrederea oamenilor față 
de el, atenția și stima pe care

Să nu cădeți niciodată bolnavi, 
aceasta v-o dorim fierbinte; dar 
dacă totuși s-ar întîmpla una ca 
asta și v-am înfîlni la secția de 
chirurgie a spitalului „Vasile Roai- 
tă“ în supravegherea doctorului 
Corneliu Stoica, am avea motive 
să vă prezicem însănătoșirea de
plină. Un medic, a cărui specia
litate este chirurgia, și care pe 
deasupra mai este tînăr, are ne
voie de o triplă încredere din 
partea oamenilor care i se încre
dințează. Doctorul Stoica o jus
tifică.

Drumul băiatului de țăran a 
fost lung, însă drept, fiecare eta
pă a urmat firesc alteia, fără oco
luri și zbateri zadarnice. Dragos
tea de carte i-a îmboldit pe toți 
trei feciorii colectiviștilor Constan
tin și Olimpia Stoica din G.A.C. 
„Drumul lui Lenin" — comuna 
Miroși, raionul Costești: Teodor a 
ajuns judecător, președinte de fri- 

al cărui vast cîmp de activitate 
numai socialismul l-a putut des
chide.

Dar oare înflăcărarea cu care 
Octavian Tomiță vorbea despre ea 
— nu tot socialismul a născut-o l 

i-au acordat-o. Toate astea l-au 
făcut să se simtă aici ca la el a- 
casă, și poate chiar mai bine.

Acestea nu sînt altceva decît 
spusele lui Marin, pe care le-am 
aflat chiar la sediul gospodăriei, 
după ce sosise din lanul de po
rumb al echipei lui, ca să-i arata 
președintelui șfiulefele de po
rumb. Fumînd împreună o țigară

Desen de TIA PELTZ

pe marginea podișcei din fața 
sediului, sub umbra unui salcîm, 
ne-am întins la vorbă.

— Iacă, zicea el, eu am trecut 
abia de-un sfert de veac. Bietul 
tata n-avea pe vremea cînd avea 
vîrsta mea de acum de nici unele. 
Eu am început acum să-mi fac 
casă nouă. La anu’ o termin și-mi 
fac și un gard de piatră, după 
obiceiul nostru oltenesc. Am fă
cut bine, foarte bine c-am intrat 
in gospodărie. Ce-a spus parti
dul cu unirea noastră, a țăranilor, 
a fost o vorbă foarte înțeleaptă și 
gindită. Iacă, mă gîndesc la anii 
următori. Am citit și-am discutat, 
și noi pe marginea plenarei Co
mitetului Central al partidului, 
care s-a ținut cu o lună și ceva 
în urmă. Avem ginduri serioase 
cu sectorul zootehnic. El e bine 
dezvoltat și-acuma, dar trebuie 
s-ajungem la sarcina cerută de 
partid. Avem aici în lunca Oltu
lui niște pășuni care sînt o bogă
ție nemaipomenită. O să creștem 
multe vaci cu lapte. Avem teren 
bun pentru porumb, putem ajunge 
la recolte cum nu s-au pomenit 
prin împrejurimi. Mă gîndesc 
să-mi iau cu banii ce-o să-i cîșfig 
anul viitor o bicicletă și niște mo
bilă nouă. Poate îmi fac și o a- 
nexă la casă, bucătărie de vară.

Marin Păuna a continuat să vor
bească așa, gindindu-se și oprin- 
du-se din cînd în cînd, cîntărind 
bine, vorbele, sărind de la una la 
alta, de la averea gospodăriei la 
gospodăria lui personală, de la 
viitorul gospodăriei la al lui per
sonal, în chipul cel mai firesc cu 
putință, pentru că tot atît de fi
resc se și înfrepătrundeau în via
tă, viața lui cu cea a gospodăriei. 
Erau de fapt cele două coordo
nate între care avea să se desfă
șoare de acum întreaga lui exis
tență fericită.

Ceea ce el de fapt înțelegea 
pe deplin și cu întreaga lui 
ființă.

SĂ VINDECE
bunal; Petre, muncitor miner, mai 
ieri a absolvit cu cinste institutul 
și-l găsiți astăzi inginer la mipa 
Vulcan; iar Corneliu a învățat să 
vindece oameni. Drept care în 
1954 tînărul medic poposea în 
circumscripția sanitară Ștefănești, 
raionul Drăgănești, la început sin
gur, apoi urmat de alte cadre 
sanitare. Gospodăria colectivă din 
Ștefănești poartă un nume deose
bit de frumos: „Calea fericirii". El 
s-a dovedit nu numai frumos, ci 
și adevărat. în fața colectiviștilor 
din Ștefănești s-a deschs per
spectiva unei vieți demne îmbel
șugate a unui trai civiliza. țgr o 
contribuție de care trebre ținut 
seama a adus-o și medic3, prjn 
slujitorii ei.

Bilanțul celor cinci ani mun. 
că la farăî Nici chiar tȘgrBflc 
nu se poate spune totul joug 
vorbe. Toți copiii care ai^zj a_ 

proape 7 ani din comunele cir
cumscripției sanitare Ștefănești au 
venit pe lume la Casa de naștere. 
Un fișier perfect ordonat a păs
trat evidența supravegherii co
piilor prin vizitele medicului și 
personalului sanitar mediu prin 
casele celor șase sate și trei co
mune ale circumscripției, răspîn- 
dite pînă departe, pe culmi de 
dealuri. Mortalitatea infantilă, scă- 
zînd cu peste 7 procente, a a- 
juns foarte aproape de zero. E- 
ducația sanitară prin conferințe și 
prin convorbiri avute cu țăranii 
muncitori, ridicarea sistematică — 
prin seminarii — a calificării ca
drelor sanitare medii, acțiunile 
pentru îmbunătățirile igienice de 
folos obștesc întregesc tabloul. 
Munca perseverentă, devotată, a 
fost remarcată ca atare: circum
scripția raională sanitară Ștefănești 
a fost unitate fruntașă pe regiu
ne, iar doctorului Stoica i s-a con
ferit Medalia Muncii.

Cinci ani de muncă la țară *=•

W
E o familie fînără. S-au căsă

torit în 1960. Dar aniversarea în
temeierii prieteniei și dragostei 
lor are loc, mai de mult, sărbă
torită în doi de cîțiva ani în
coace.

Dimineața, îi vezi făcînd cîțiva 
pași împreună, de la poarta că
suței cochete pe care și-au ridi
cat-o pe o stradă liniștită, nu de
parte de Uzina „Semănătoarea". 
La revederel Tînărul strînge mîna 
soției. Pentru cîteva ore drumu
rile li se despart. Al lui Constan
tin Burtea undeva spre Băneasa, 
aproape de oglinda lacului pe 
care deseori inginerul probează 
motoare de ambarcațiuni. Al Ve- 
ronicăi, spre Fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", în a- 
telierul de stanțat modele. Dru
murile se despart în fiecare, dimi
neață. Dar este o despărțire nu 
numai de scurtă durată, ci și a- 
parentă. Căci de fapt cei doi se 
simt Împreună pe cînd rezolvă 
fiecare problemele sale de pro
ducție. Ce poate fi comun între 
un motor și croiala unui mantou? 
Uite, interesul pentru calitate... Se 
simt împreună și mal tîrziu, cînd 
activitatea obștească îi mai reține 
un timp la locurile lor de muncă. 
Veronica, de pildă, trebuie să 
aibă grijă de apariția ultimului 
număr al gazetei de perete din 
al cărei comitet redacțional face 
parte. Iar chitara, vocea și verva 
inginerului în vîrstă de 25 de ani 
nu pot lipsi brigăzii artistice de 
agitația a respectivei întreprin
deri.

După-amiază, întoreîndu-se din 
mijlocul marilor familii ale colec
tivelor lor de muncă, îafă-i la ei, 
în „mica" familie. Schimbă im
presiile și noutățile zilei, glu
mesc, rid. Apoi circuitul preocu
părilor majore îi atrag din nou.

— Titi, vrei să mă ajuți puțin?
Și inginerul, întrerupînd stu

diul necesar unei inovații se a- 
pleacă asupra caietului plin de 
formule pe care cu figura dră
gălașă, concentrată pînă la încrun

DMUL TUTUROR

ȘANTIERELOR
Pe una din macaralele uriașe 

de pe șantierul de locuințe Ma
gistrala Nord-Sud, sus, la aproape 
treizeci de metri, lucrează un tî
năr negricios și... romantic. Așa 
ni l-a recomandat un coleg re
porter care, zice, a stat odată de 
vorbă cu el și a auzit niște lucruri 
teribil de interesante. Zicea că 
are băiatul ăsta o biografie foarte 
interesantă, chiar aventuroasă, că 
mai e pe lingă asta și un om în
drăgostit de meseria lui cum nu 
e altul.

Am mers să-l vedem. La înce
put, într-adevăr, numai l-am vă
zut, pentru că n-a coborît decît 
peste cîteva ore, cînd a venit 
schimbul. Altfel, zidarii de la un 
bloc aflat în construcție, și care 
se aflau pe la etajul șapte n-ar fi 
putut aștepta fără cărămidă și 
mortar. A coborît și-am stat de 
vorbă cu el. Colegul care ni-l re
comandase nu exagerase cu ni
mic. Era într-adevăr un om pe
care orice ziarist și l-ar dori să-l 
aibă ca erou în reportajele lui în 
fiecare zi. Era într-adevăr, un ro
mantic, un... „aventurier". Ne-a 
povestit în cîteva cuvinte viața lui. 
Prin '45, după război, venise în 
București de undeva de prin Ol
tenia, ca să se facă artist de es
tradă. Vroia să ajungă ca Tănase 
și ca Stroe, să spună cuplete ve
sele pe scenă și să cînfe. Avea 
voce frumoasă. A făcut vreun an 
și ceva figurație și, tocmai cînd 
fusese remarcat, destinul i-a făcut 
o „figură". S-a întîlnit cu un prie
ten, mai romantic decît el, care 
i-a spus o seară întreagă niște 
lucruri foarte ademenitoare despre 
un șantier de cale ferată de la 
Bumbești-Livezeni. Dimineața și-au 
pus amîndoi lucrurile într-o vali- 
joară și-au plecat. Pe șantier a 
simțit, cum spune chiar el, că s-a 
născut a doua oară. Frumusețea 
și romantismul vieții de șantier 
l-au tulburat, l-au cucerit. Și-a ră
mas acolo pînă s-au terminat lu
crările. Pe urmă a plecat la Salva- 
Vișeu. Pe urmă la Hunedoara. 
Apoi s-a dus cu brigada pe care 
o conducea la Bicaz. A fost nu
mii apoi comandantul unuia dintre 
șantierele Magistralei de Est. Aici 
a stat pînă la terminare. Apoi a 

mers la Bacău, pe un alt șantier. 
Pe urmă la Onești. Apoi a ajuns 
la București, tot pe un șantier.

— Cît ai umblat așa pe șan
tiere î 

și cîfe legături sufletești țesute în
tre medic și oamenii cărora el 
le-a redat sănătatea! Cite prile
juri de satisfacții adînci împărtă
șite de sofia lui, profesoară de 
limba romînă, repartizată la Ște
fănești odată cu el; său de co
lectivul comuniștilor care l-au 
primit pe medic în mijlocul lor, 
candidat de partid... între un 23 
August și altul, preocupări, griji, 
răspunderi, bucurii.,.

Acum, în fața medicului se
cundar Stoica de la spitalul „Va
sile Roaifă" (în 1959 a ocupat, 
prin concurs, acest post) stau 
două obiective: unul apropiat -— 
examenul de specializare, altul 
cu caracter permanent — preocu
parea pentru reducerea zilelor de 
spitalizare a bolnavilor. Din Banu 
Manta pînă în Chifila, oamenii 
Griviței Roșii își încredințează să
nătatea lucrătorilor acestui spital. 
Lor și doctorului Stoica. O fac cu 
toată încrederea. în fața lor, doc
torul a trecut examenul.

tare, îl studiază Verona. Căci exa
menul de admitere la Facultatea 
de chimie este foarte aproape ; 
iar dacă în afara cursurilor da 
pregătire, frecventate asiduu, mai 
există acasă un consultant califi
cat și... răbdător, ce strică ?

Luminos și tandru, căminul a- 
cesta trăiește cu prospețime, ti
nerește.

— Veronico, striga încă de la 
ușă Constantin, ieri Botvinnik a 
găsit o soluție absolut formida- 
bilăl Și infrînd în casă, înșfăcînd 
de pe dulap cutia de șah, se a- 
șeza direct pe covor și începea, 
grăbit, să reconstituie ultima par
tidă jucată în lupta pentru cam
pionatul mondial.

Hotărau altă dată, repede și de 
comun acord, să plece cu prie
tenii în excursie pe munte; după 
care, în vreme ce ea făcea o se
rie de pregătiri, el acorda toată 
grija aparatului de fotografiat 
care trebuia să înscrie cronica ex
cursiei în imagini. Albumele lor de 
fotografii (încă nepuse la punct) 
abundă în chipuri de prieteni 
surprinși în clipe solemne și mo
mente hazlii; dar poți găsi aici 
și fotografia unei placarde de pe 
șantierul hidrocentralei Bicaz cu 
inscripția „Alai sînt de turnat 
153.437 m3“. Da, Constantin și 
Veronica fotografiază colțuri di
namice ale țării, peisaje care 
poartă amprenta intervenției ome
nești...

lată cîteva cuvinte 'despre un 
cămin de oameni tineri, despre 
orizonturile lor. La 23 August 
1944 erau, amîndoi, copii. Tot ce 
le-a dat viața: bursele în școală 
și vacanțele, munca în întreprin
derile socialismului și excursiile, 
casa încăpătoare, curată ca un 
pahar și rafturile cu cărți, acestea 
și cîte altele încă, le datoresc ma- 
rei cotituri din istoria poporului. 
Despre acestea, firește, ei nu vor
besc în fiecare zi. Dar nici să 
uite vreodată acestea nu ar fi cu 
putință?

— Păi vreo zece ani. Și toi 
am să mai umblu.

Oameni ca el au introdus în 
limba literară curentă un cuvînf 
nou, necesar ca să denumească o 
pasiune, o profesiune : șanfierisf. 
Sandu Sfănescu este un asemenea 
șantierist. Lui îi place să constru
iască, îi place să colinde țara de 
pe un șantier pe altul, dar nu la 
întîmplare, ci acolo unde este 
chemat. Și niciodată n-a plecat 
dinfr-un loc pînă cînd lucrările 
n-au fost gata, pînă cînd nu s-a 
pus ultima cărămidă. In asta 
constă. teribila și romantica lui a- 
ventură. O aventură a zilelor 
noastre, atît de specifică tinereții 
noastre. Dacă ai să te duci la O- 
nești, ai să găsești un altul care-i 
seamănă ca o picătură de apă. E 
fierar-betonistul llian Grigore. Tot 
de vreo zece ani umblă și el pe 
șantiere. Pe marele șantier de la 
Suceava ai să găsești o întreagă 
brigadă, brigada de dulgheri a 
lui Andrei Pali. Și el cu brigada 
lui colindă țara de un deceniu și 
ceva. Tinerețea, anii lor cei mai 
frumoși, au fost pefrecuți prin 
toate coifurile țării, biografia lor 
intrînd în cărămida și betonul ma
rilor construcții ale socialismului, 
dîndu-le acestora tărie și tinerețe 
veșnică.

Stănescu spune :
— Și peste zece ani fot pe șan

tier o să mă găsiți. Pentru că-mi 
place meseria asta așa cum îmi 
place aceea de actor de estradă. 
Fără una sau fără cealaltă nu pot 
să trăiesc. Pe unde m-am dus, 
am „făcut" cîte o echipă artistică. 
Sînt și regizor și artist. Ieri am 
avut la club o premieră. A fost 
mare succes. A fost și un fotore
porter de la un ziar. Să vedem, 
zicea că ne dă o poză în ziar.

— Cîți ani ăi acum?
— Eu ? Douăzeci și nouă.
— Unde crezi că te-am putea 

găsi prin '65 ?
— Păi dacă citiți documentele 

de partid aflafi precis. Atunci o 
să fiu la Galați sau la hidrocen
trala de pe Argeș. In orice caz, 
la o mare construcție. Veniți acolo 
și întrebați de mine. Oamenii or 
să vă spună (am cunoscuți in 
toată țara) : „e aici", sau : „a 
plecat de două săpfămîni pe cu
tare șantier". întrebați și-o să 
aflafi precis.

ȘTEFAN IUREȘ 
ION BAîEȘtJ



areata sărbătoare națională
a poporului nostru

(Urmare din pag. l-a) 

popor 
nostru 
partid, 
partici-

nală a forțelor de producție pe 
teritoriul țării, în regiuni în 
trecut rămase în urmă din 
punct de vedere economic —■ 
Moldova, Dobrogea, Oltenia, 
Regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară — s-au construit și 
se construiesc puternice com
plexe industriale care schimbă 
harta economică a țării.

Mari succese au fost obținu
te pe tărimul agriculturii- S-au 
repurtat mari victorii în ac
țiunea de extindere și conso
lidare a relațiilor de produc
ție socialiste Ia sate. Aproape 
86 la sută din suprafața ara
bilă a țării și peste 85 la sută 
din totalul familiilor țărănești 
fac parte din sectorul socialist.

Procesul de transformare so
cialistă a agriculturii, realizat 
pe baza aplicării creatoare a 
planului cooperatist leninist, 
se desfășoară concomitent cu 
creșterea continuă a produc
ției agricole, oare satisface ne
voile creseînde de aprovizio
nare ale poporului, asigură în 
întregime cu materii prime in
dustria alimentară și aproape 
complet industria ușoară,

O caracteristică importantă 
a transformărilor care au a- 
vut loc în țara noastră o con
stituie marele avânt al cultu
rii și al științei, larga dezvol
tare a învățămîntului de toate 
gradele, ampla răspândire a 
cunoștințelor științifice, a 
culturii și artei în rîndul ma
selor populare.

Alături de întregul 
muncitor, tineretul 
crescut și educat de 
muncind și învățînd, 
pă cu entuziasm la lupta pen
tru dezvoltarea economiei și 
culturii, aducîhdu-și contribu
ția la obținerea tuturor 
victoriilor țării noastre.

Ca urmare a rezultatelor 
obținute în dezvoltarea indus
triei și agriculturii, s-au 
ținut rezultate de seamă 
continua 
de trai al

Politica 
bunăstării 
lui muncitor, prinde viață prin 
munca spornică a oamenilor 
muncii.

Cresc mereu veniturile popu
lației. In îndeplinirea hotă- 
rîrilor luate de Congresul al 
IH-lea al P-M.R-, privitor la 
ridicarea sistematică a nivelu
lui de trai al oamenilor mun
cii, partidul și guvernul au 
stabilit recent o nouă sporire 
a salariilor și reducerea pre
țurilor cu amănuntul Ia unele 
bunuri de consum și la unele 
tarife. Prin aplicarea acestor 
măsuri, veniturile bănești ale 
salariaților și ale altor cate
gorii ale populației vor crește 
în ultimele cinci luni ale a- 
nului 1961 cu circa 400 milioa
ne Iei, iar în 1962 cu peste 2,5 
miliarde lei. începînd cu anul

• 1963, acest spor v.a reprezen
ta aproape 5 miliarde lei față 
de anul 1961. , -

Noi ne gândim cu siguranță 
la viitor, care se întrezărește 
tot mai luminos, tot mai feri-

ob- 
în 

creștere a nivelului 
oamenilor muncii, 
partidului, politica 

și fericirii poporu-
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Cruntă era mizeria, întu
nericul în care trăiau în 
urmă cu numai două 

decenii tînăra generație a 
țării.

învățătura era în acele vre
muri un lucru inaccesibil fii
lor de oameni ai muncii. Sub 
domnia moșierilor și exploa
tatorilor, fiii oamenilor mun
cii erau ținuți departe de co
morile învățăturii, de comori
le științei și culturii. La 5 fe
bruarie 1926 ziarul „Adevărul" 
relata că 600.000 de copii ră- 
mîneau pe an fără învățătură.

Socialismul a pus știința, 
cultura și arta în slujba ma
selor largi populare. In des
fășurarea revoluției culturale 
se dezvoltă într-un ritm fără 
precedent învățământul de 
toate gradele. 

cit. Îndrăznețele noastre vise 
pornesc de la fapte concrete, 
de la marile biruinți obținute 
pînă în prezent și de aceea a- 
vem certitudinea îndeplinirii 
lor .

Partidul a trasat în fața 
noastră căile mărețe ale vii
torului.

Poporul nostru, tînăra noas
tră generație își dăruiește toa
te forțele pentru ca minunate
le planuri de continuă înflo
rire a patriei să prindă viață.

Partidul a dăruit tinerei ge
nerații o viață frumoasă, pli
nă de avint și bucurii.

Republica Populară Romînă 
a asigurat tinerei generații 
excepționale condiții de viață 
și de muncă- în fabrici și u- 
zine, pe ogoare și în școli, ti
neretul nostru trăiește o viață 
nouă.

Partidul a creat tinerilor 
toate posibilitățile pentru a-și 
însuși știința și cultura înain
tată- Numai în anul 1960 bur
sele acordate elevilor și stu
denților s au ridicat Ia peste 
100 milioane Iei. Numărul stu
denților care în anul 1960 au 
intrat in anul I al facultăților 
este aproape egal cu cel al 
tuturor studenților Rominiei 
anului 1938.

Poporul, tineretul nostru, 
știu că toate aceste cuceriri au 
fost cu putință pentru că 
masele au urmat cu entuziasm 
și devotament partidul, în 
care au văzut conducătorul lor 
încercat.

Factorul esențial care a asi
gurat victoria socialismului în 
țara noastră îl constituie 
conducerea de către partid, 
linia politică justă a parti
dului și uriașa sa activi
tate organizatorică- Călăuzin- 
du-se după învățătura marx- 
ist-leninistă și aplicind-o crea
tor, potrivit condițiilor is
torice concrete ale țării noas
tre, manîfestînd un profund 
realism și clarviziune politică, 
partidul a dat răspuns com
plexelor probleme ce s au 
ivit în lupta pentru instaura
rea puterii celor ce muncesc 
și construirea orânduirii so
cialiste- Partidul a știut să 
concentreze eforturile clasei 
muncitoare și ale tuturor oa
menilor muncii spre domeniile 
principale de care depindea în 
fiecare etapă înaintarea neabă
tută spre socialism. Milioane
le de oameni ai muncii de la 
orașe și sate urmează cu dra
goste și încredere partidul, cu 
convingerea fermă că linia sa 
politică exprimă interesele lor 
vitale, că sub conducerea 
partidului vor obține noi și 
însemnate succese în dezvolta
rea economică și culturală a 
patriei-

Prețuind mărețele 
revoluționare dobândite 
lupta 
duși 
nostru 
să-și 
țelfc în uzirie, pe 
școli și facultăți, 
de cercetare 
luptei pentru dezvoltarea mă
rețelor cuceriri revoluționare 
ale poporului muncitor, 
desăvârșirii construcției socia
liste.

Sub steagul atotbiruitor al 
marxism-leninismuîui, înfăp
tuind programul elaborat de 
Congresul al IH-lea al P.M.R , 
poporul nostru pășește neabă
tut înainte, plin de încredere 
în forțele și capacitatea sa 
împreună cu întreg poporul 
muncitor, tineretul nostru e 
hotărît să apere cu dîrzenie 
marile cuceriri revoluționare, 
să lovească fără cruțare în 
oricine ar cuteza să atenteze 
la viața noastră nouă, fericită.

în lupta sa poporul nostru 
nu este singur. Alături de noi 
se găsesc prieteni încercați, de 

cuceriri 
prin 

oamenilor muncii con- 
de partid, 

înțelege 
dăruiască

tineretul 
că trebuie 
toate for- 
ogoarfi, în
în institute 

științifică,

acest punct 
imagini pe

de ve- 
deplin

vechea
re-

jos arată

grăitoare.
Numai faptul că începînd 

din anul școlar 1960 — 1961, 
l în medie 2.500.000 de elevi din 

clasele I — VII primesc gra
tuit cărțile de școală din 
partea statului, oglindește din 
plin enorma distanță care a 
fost străbătută de la România 
care acum 17 ani număra pa
tru milioane de analfabeți la 
România zilelor noastre.

Fotografiile noastre, vă pre- 
' zintă din

dere două 
grăitoare.

Cea de 
școală din comuna Rvca, 

1 giunea Argeș, iar cea de sus 
vă prezintă una din cele cinci 
școli noi din aceeași comună.

nădejde. Facem parte 
marea familie a țărilor socia
liste și pășim umăr la umăr 
ca frați buni, de nedespărțit, 
în lupta pentru triumful cau
zei comunismului și păcii- Ță
rile lagărului socialist pășeso 
cu încredere înainte pe dru
mul lor istoric. Existența sis
temului mondial socialist 
strîns unit este chezășia con
struirii orinduirii noi și a secu
rității fiecărei țări socialiste, 
reazemul năzuințelor de pace 
ale tuturor popoarelor.

Poporul romîn nutrește 
recunoștință fierbinte și 
mare admirație pentru poporul 
sovietic, constructor al comu
nismului- Victoriile epocale 
ale constructorilor comunis
mului sînt un îndemn și un 
exemplu pentru masele mun
citoare din țara noastră. Po
porul nostru a salutat cu en
tuziasm proiectul noului Pro
gram al P.C-U-S. Așa cum a 
arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, „în proiectul 
noului Program al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce, noi vedem un document al 
marxism-leninismului creator, 
de însemnătate principială și 
practică imensă. Trasînd sar
cinile concrete ale construirii 
societății comuniste în 
U-R-S.S-, a»alizînd problemele 
fundamentale ale trecerii ome
nirii de la capitalism la comu
nism, Programul P.C-U-S. va fi 
de un neprețuit sprijin pentru 
toate partidele frățești, pen
tru toate popoarele lumii".

Țările socialiste promovează 
cu consecvență politica leni
nistă de coexistență pașnică, 
depun toate eforturile pentru 
soluționarea prin tratative a 
problemelor internaționale li
tigioase, luptă cu hotărâre 
pentru asigurarea unei păci 
trainice în lume. Totodată, 
statele socialiste iubitoare de 
pace urmăresc cu Vigilență 
maximă uneltirile imperialiști
lor și încercările lor de a as- 
cuți încordarea internațională 
și de a amenința pacea.

Popoarele lumii au primit 
cu multă bucurie recentele 
propuneri ale țărilor socialiste, 
care în interesul însănătoșirii 
relațiilor pe continentul nos
tru propun încheierea Trata
tului de pace cu cele două sta
te germane și transformare* 
Berlinului occidental într-un 
oraș liber, demilitarizat, cu 
cele mai largi garanții inter
naționale — propuneri cu evi
dent caracter pașnic, care nu 
amenință pe nimeni, nu pre
judiciază interesele nici unui 
stat, nu creează avantaje uni
laterale nici unei părți-

Poporul nostru își aduce 
toată contribuția la consolida
rea relațiilor dintre țările so
cialiste, la lupta pentru înfăp
tuirea minunatului nostru 
ideal — comunismul.

Cu un puternic elan patrio
tic în care împletește mîndria 
pentru marile sale cuceriri, cu 
încrederea în viitorul atît de 
luminos, poporul nostru săr- , 
bătorește împlinirea a 17 ani 
de la memorabila zi de 23 
August 1944.

La a 17-a aniversare a insu
recției armate, poporul, tine 
retul nostru, cinstind memoria 
luptătorilor care și-au vărsat 
slngele în lupta pentru elibe
rarea României de sub jugul 
fascist, își strînge și mai pu
ternic rîndurile sub steagul 
roșu al gloriosului nostru 
partid, în lupta pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective ela
borate de Congresul al IÎI-lea 
al P-M R-, contribuind astfel 
la continua înflorire a scum
pei noastre patrii.

Tînărul Mircea Pitiș de la 
Uzinele „Steagul Roșu” —< 
Brașov a terminat de cu- 
rînd școala profesională. 
El este un bun meseriaș în 
atelierul de ajustaj și este 
apreciat mult de tovarășii 

săi de muncă
Foto : N. STELORIAN

Informație
Luni dimineața s-a înapoiat 

de Ia Viena delegația guver
namentală a R. P. Romine 
condusă de tov. Mihai Sudor, 
ministrul Economiei Forestie
re, care a participat la deschi. 
derea Tîrgului internațional 
„Kărtner" de la Klagenfurt, 
de produse industriale din 
lemn și de utilaje pentru eco
nomia forestieră.

(Agerpree)

Unde mergem
în zilele de 23 $i 24 august

24 august, în parcuri, 
și păduri vor avea loc o 
de manifestări cultural-

în după-amiezele zilelor de
23 și 
piețe 
serie
artistice pe estradele special 
amenajate în acest scop. Ast
fel, ÎN PIAȚA REPUBLICII, 
începînd de la orele 17, vor 
evolua formațiile de dansuri, 
cor, orchestră și soliști ale 
P.T.T.R., clubului Justiției, 
ansamblului S.P.C., iar în 24 
august formațiile artistice ale 
Centrocoopului, I. C. S. I. M., 
I.C.A.R., întreprinderii „13 
Decembrie" și corul Filarmo
nicii de Stat „George Enescu". 
Programele vor fi deschise de 
către fanfarele M.F.A. și se 
vor încheia, după miezul nop
ții. cu dans de masă. Prezen
tatorii acestor programe vor fi 
tinerii actori ai Teatrului Mu
nicipal, — Anca Verești și 
Victor Rebengiuc. Pe scena 
TEATRULUI DE VARĂ din 
Parcul de Cultură și Odihnă 
„I. V. Stalin" echipele de a- 
matori ale M.M.C.M., ale 
■feîtr Cjîrîhd'erîi „Aut omati că“, 
C.S.P. și Ansamblul folcloric 
al M.A.I. vor prezenta, în ziua 
de 23 August, un program care 
va cuprinde piese corale, so
listice. de orchestră și dansuri 
populare. Pe aceeași scenă, la
24 august spectatorii vor pu
tea urmări, printre altele, și o 
formație a Teatrului de Operă 
și Balet.

TEATRUL DE VARĂ 23 
AUGUST va găzdui manifes
tările artistice susținute de 
corul Uzinelor „Republica", 
al întreprinderii „Electroapa- 
rataj“ și de echipele de dan
suri ale fabricii de mase plas
tice București și Ansamblul 
M.F.A.

LA ARENELE LIBERTĂ
ȚII, artiștii amatori ai Uzine-

inci zile de dez
bateri, zeci de ore 
de muncă intensă, 
pasionantă și se
minarul interna
țional al redacto- 
studențești a ajunsrilor presei

la capătul lucrărilor sale. Un 
tovarăș îmi arăta benzile de 
magnetofon pe care au fost 
înregistrate discuțiile. Au fost 
necesari nu mai puțin de opt 
kilometri de bandă de magne
tofon. S-au rostit zed de cu- 
vîntări, participanții la semi
nar și-au adresat reciproc sute 
de întrebări la care au fost 
date tot atâtea răspunsuri. 
Dezbaterea la care am asistat 
a fost amplă, plină de însufle
țire, de vioidunea pe care ti
nerețea este capabilă să o cre
eze. Bilanțul ei este deosebit 
de rodnic. In sala de marmură 
a „Casei Scânteii", scăldată în 
lumină, s-au reunit reprezen
tanți a peste 60 de organizații 
și publicații studențești din 
mai mult de 50 de țări- Larga 
reprezentativitate a seminaru- 

. lui a vădit elocvent interesul 
stârnit de organizarea lui. Va
rietatea opiniilor hu i-a îm
piedicat însă pe participanți 
să ajungă la concluzii unani
me în ceea ce privește răspun
derea ce revine ziarului stu
dențesc în zilele noastre. Nu 
s-a găsit printre ei nici un a- 
vocat al izolării în tumul de 
fildeș- Toți, dar absolut toți 
s-au pronunțat pentru ancora
rea presei universitare în mie
zul problemelor contempora
ne, pentru ca ziarul studen
țesc să se preocupe de ceea ce 
are însemnătate pentru viața 
popoarelor și viitorul lor. 
H ascultam în ultima zi a 
dezbaterilor pe reprezentantul 
eroicii Angole, Manuel Pinto 
da Costa. Expunerea sa a fost 

lor „Tudor Vladimirescu", 
„Steaua Roșie" și Fabricii de 
bere „Rahova" vor susține la 
23 August un program bogat 
de cor, dansuri și orchestră 
populară. La 24 august, în
treprinderea „Kirov" I. P. 4 
și Teatrul „C. Tăn-ase" vor fi 
reprezentate pe aceeași scenă 
de cite o echipă artistică.

Pe scena TEATRULUI DE 
VARĂ „NICOLAE BĂLCES- 
CU“ se va desfășura un pro
gram de brigadă, dansuri, cor, 
taraf, orchestră, soliști, or
chestra de mandoline, susținut 
de M.T.T.C., întreprinderea 
„Dacia", Casa de cultură ra
ională „Grivița Roșie", Di
recția Regională C.P.R., Uzi
nele „Boleslaw Bierut", în
treprinderile „Tableta" și 
„Tehnometal".

O activitate artistică susți
nută vor desfășura echipele de 
amatori și unele ansambluri 
profesioniste pe estradele din 
pădurile învecinat^ Capitalei, 
unde la 23 și 24 august oa
menii muncii vor beneficia de 
mijloace de recreiere și dis
tracție, plăcute și instructive.

La pădurile Pustnicul și 
Andronache, Mogoșoaia și 
Băneasa, locuri de odihnă bi
necunoscute bucureștenilor, 
vor avea loc manifestări ar
tistice festive la care își vor 
da concursul brigada artistică 
de agitație a Atelierelor „Gri
vița Roșie", distinsă recent cu 
premiul întîi pe Capitală la 
cel de-al VI-lea Concurs al 
formațiilor artistice de ama
tori, echipele de dansuri și 
orchestra întreprinderii „21 
Decembrie", orchestra Casei 
de cultură „Stepan Șahumian", 
artiștii amatori ai Ministeru
lui Sănătății, ai Fabricii „Ga- 
lenica" și ai altor întreprinderi 
și instituții din București.

Numeroase manifestări c-ul- 
tural-artistice se vor desfă
șura și la casele de cultură 
raionale, în cartiere, precum 
și la căminele culturale ale 
comunelor subordonate Capi
talei. La Ștefănești, Afumați, 
Tunari, Cernica, în satul Cli
na, Dobroești, Jilava, Popești- 
Leordeni, Ciorogîrla, vor avea 
Ioc, pe estrade special amena
jate, sau în caz de ploaie, pe 
scenele căminelor culturale 
respective, spectacole cu un 
caracter festiv alcătuite în 
cinstea zilei de 23 August, 
care vor cuprinde cîntece, 
dansuri, programe de briga
dă, formații orchestrale în 
cadrul cărora vor evolua ar
tiști amatori de la întreprinde
rile „Flora", Monetărie, I.T.B., 
„Hie Pintilie", „Mătasea Popu
lară”, „Acumulatorul”, „Izo
latorul", „Bella Breiner" și al
tele.

Pretutindeni, pînă noaptea 
tîrziu va răsuna cîntecul ți jo
cul, exprimând și pe această 
cale bucuria și fericirea po
porului nostru care cinstește, 
în haine de sărbătoare, 
reața zi a Eliberării.

Spectacole teatrale
ÎN ZIUA DE 23 AUGUST i 

TEATRUL „C. NOTTARA"- 
GRĂDINA „9 MAI": în cău
tarea extraordinarului (orele 
20); GRĂDINA TEATRULUI 
EVREIESC DE STAT; Ciri- 
Biri-Bom (orele 20,15); CIR
CUL DE STAT; La telefon 
circul! (orele 20).

ÎN ZIUA DE 24 AUGUST: 
TEATRUL „C. NOTTARA"- 
GRĂDINA „9 MAI": Musafiri 
nepoftiți (orele 20); GRĂDINA 
TEATRULUI EVREIESC DE 
STAT: Ciri-Biri-Bom (orele 
20,15); TEATRUL SATIRIC- 
MUZICÂL „C. TĂNASE"- 
GRĂDINA „BOEMA": Un 
cîntec Pentru dumneata 
(orele 20.15); TEATRUL DE 
VARĂ „23 AUGUST": Pro
gram de estradă din R. S. 
Cehoslovacă, orchestra de 
rtluzică Ușoară „Parma" (ora 
20); CIRCUL DE STAT: la 
telefon circul! (orele 16 șl 20).

PE 0 PLATFORMĂ comu/va
zguduitoare. Tabloul crimelor 
colonialiste în țara sa a emo
ționat profund. Pot oare stu
denții angolezi să privească 
indiferenți suferințele poporu
lui lor, așa cum îi invită au
torii teoriilor „apolitismului 
universitar" ? Manuel Pinto da 
Costa a dat un răspuns net: 
studențimea trebuie să lupte 
și luptă pentru interesele po
porului, pentru libertate- Lin
gă studentul angolez se afla 
reprezentantul portughez. El 
aprobă cele spuse de colegul 
său din colonia transformată 

încheierea lucrărilor 
Seminarului Internațional 

al redactorilor presei studențești

de Salazar într-un infern cum
plit.

Jorge Navarro vorbea des
pre existența tragică, plină de 
dificultăți, a ziarului studen
țesc „El Universitario" din țara 
sa — Nicaragua. Unul din re
dactorii ziarului a fost bestial 
schingiuit deoarece nu a tră
dat locul unde se afla mașina 
de litografiat- Ascultîndu-1 pe 
studentul din Nicaragua, dele
gații se gîndeau, fără îndoială, 
la curajoșii redactori și difu- 
zori ai presei universitare ce 
în numeroase țări din lumea 
capitalului este persecutată

asupra 
al

COMUNICAT

Uniunea

lucrărilor Seminarului Internațional 
redactorilor presei studențești

între 16—20 august 1961 s-au
desfășurat la București (Repu
blica Populară Romînă), lu
crările Seminarului Internațio
nal al redactorilor presei stu
dențești, organizat d® Uniunea 
Asociațiilor Studenților din 
R. P. Romînă, în colaborare cu 
Uniunea Internațională a Stu
denților. La lucrări au luat 
parte reprezentanți ai urmă
toarelor organizații și publi. 
cații studențești : Federația 
Studenților Socialiști (Anglia) ; 
F.U.A. (Argentina) ; Uniunea 
Studenților Democrați (Aus
tria) ; Uniunea Națională a 
Studenților Comuniști, revista 
„En Avant" (Belgia) ; P.Y.B. și 
A.B.F.S.U. (Birmania) ; U.N.E.B., 
ziarele „O Universitado", „Me
tropolitan”, (Brazilia) ; U-B.E-S. 
(Brazilia) ; C.U.B. (Bolivia - 
observator) ; ziarul „Student- 
ska Tribuna" (Bulgaria) ; 
U.N-E.C. (Camerun); Uniunea 
Studenților Ciprioți (Cipru) ; 
U.N.E.C. (Columbia) ; Uniunea 
Studenților Congolezi în străi
nătate (Congo) ; ziarul „Ven. 
ceremos” (Costa Rioa) ; F.E.U.
— ziarul „Alma Maior" (Cuba); 
F.D.J. -—ziarul „Forum” (R.D.G.); 
Federația Studenților Domini
cani în exil (Republica Domi
nicană) ; V.D.S. — Serviciul de 
Presă (R.F.G.) ; Mișcarea De
mocratică Studențească (Elve
ția) ; U.N.E.F. — ziarul ,,L’Ețu- 
diant de France" și Organiza
ția Studenților Comuniști — 
ziarul „Ciarte” (Franța); „Pan- 
spoudastiki” („Ziarul tuturor 
studenților") - (Grecia); Orga
nizația Tineretului Progresist 
(Guiana Britanică) ; 
Studenților Guianezi (GUiana 
Franceză) ; P.E.U.H. (Hondu. 
ras) ; A.I.S.F. (India); C-G.M.I., 
P.M.I.I., G.M.N.I. (Asociația de 
presă a Studenților Indonezie
ni) — Indonezia; G.U.S.I.R. — 
(Irak) ; Confederația Studenți
lor Iranieni în Europa ; Zenga- 
kujen (Japonia) ; Uniunea Stu
denților din Iugoslavia; 
U.N.U.L. (Liban) ; A.E.O.M. (Ma
dagascar) ; F.E.U. — ziarul 
„LINTERNA", F.E.N.E.T., ziarele 
„Nueva Vida” și „Estudiahte 
Tăcnicp" (Mexic) ; Uniunea 
Studenților din Mongolia; U- 
niunea Națională a Studenților 
Nigerieni (Nigeria) ; Centro U- 
niversitario Universidad Nacio- 
ncti, ziarul „El Universitario" 
(Nicaragua) ; F.E.P. (Panama) ; 
F.E.P. (Peru) ; Mișcarea Națio
nală Studențească (Portuga
lia) ; F.U.P.I. (Porto Rico) ; 
Z.S.P. — revista săptămînailă 
„I.T.D.” (Polonia) ; U.A.S.R., re
vista „Viața Studențească" 
(Republica Populară Romînă) ; 
ziarul „Vanguardia" (Salva
dor) ; Uniunea Studenților de 
la Universitatea din Khartum 
(Sudan) ; Consiliul Studențesc 
(R. P. Ungară) ; Consiliul Stu
dențesc (U.R.S.S.) ; F.E.A.N.F.
— ziarul „l'Etudiant d’Afrique 
Noire" ; U.G.E.A.O. ; U.G.E.A.N.; 
W.A.S.U. ; U.Î.S. — revista 
„Studenții lumii" ; F.M.T.D. — 
revista „Tineretul lumii" ; U.I.Z.

In centrul dezbaterilor s-au 
aflat problemele privind rolul 
presei studențești în dezvolta
rea cooperării și înfăptuirii u- 
nității în mișcarea studențeas
că mondială, în lupta pentru a- 
părarea intereselor fundamen
tale ale studenților, în promo
varea în rîndul studenților a 
ideilor păcii și luptei anticolo-

F.U.P.I.

Atletism
Jocurile Balcanice de atle

tism pentru juniori și juni
oare au luat sfîrșit la Cluj cu 
un frumos Succes al echipe
lor R. P. Romîne, clasate pe 
primul loc atît la masculin 
cît și la feminin. Tinerii atleți 
romîni au demonstrat frumoa
se calități cucerind în cele 
două zile de concurs 15 titluri 
de campioni balcanici.

Clasamentele finale pe echi
pe: masculin: 1. R.P.R. 160 
puncte; 2. Iugoslavia 116 
puncte; 3. R. P. Bulgaria 109 
puncte; 4. Grecia 50 
5. Turcia 25 puncte; 
Albania 6 puncte.

Feminin: 1. R.P.
93.5 puncte; 2. R.P. Bulgaria
70.5 punct» i 3. Iugoslavia 69 

puncte;
6. R.P.

Romînă

sălbatic deoarece răspîndește 
adevărul. Participanții la semi
nar g-au declarat solidari cu 
cei ce înfruntă teroarea poli
țistă și asprimea temniței.

Reprezentantul nigerian, 
Osita Okeko, a subliniat în
semnătatea pe care problema 
unității o are pentru mișcarea 
studențească mondială. în le
gătură cu aceasta merită să 
amintim remarca reprezentan
tului Congoului- Tînărul afri
can releva că seminarul de la 
București a constituit o mani
festare viguroasă a năzuinței 

de lucru

de cooperare și bună înțele
gere în viața studențească 
mondială. O serie de vorbitori 
au subliniat caracterul con
structiv al propunerilor dele
gației romîne mulțumind gaz
delor pentru ospitalitatea lor,, 
pentru condițiile 
create.

La propunerea 
Braziliei și Indiei, 
ții la seminar au 
moțiune redactată 
călduroși care 
portul studențimii din R. P. 
Romînă la eforturile pentru 
unitatea mișcării mondiale 

delegației 
participan- 
adoptat o 

în termeni 
subliniază a-

niallste și antiimperlaliste pre. 
cum și a ideilor progresului, 
respectului reciproc și priete
niei între popoare. Dezbaterile 
ce au avut loc au confirmat 
părerea participanților că cea 
mai importantă problemă a 
zilelor noastre este asigurarea 
coexistenței pașnice înire ță
rile cu sisteme social-politice 
diferite și că există o strînsă 
legătură între lupta pentru 
pace și lupta împotriva colo
nialismului și imperialismului. 
Stabilirea unor relații de înțe
legere reciprocă între state cu 
regimuri social-politice diferi, 
te, lichidarea colonialismului 
cît și a altor forme de domina
ție imperialistă, înlăturarea 
rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial prin reglemen
tarea pe calea tratativelor a 
problemei germane, desființa
rea tuturor bazelor militare 
străine de pe teritoriile altor 
state, înfăptuirea dezarmării 
generale, totale și controlate, 
încetarea tuturor intervențiilor 
imperialiste în afacerile inter
ne ale altor țări, înlăturarea 
fascismului din viața omenirii 
sînt condiții esențiale pentru o 
pace durabilă în lumea în
treagă. In același timp, parti- 
cipanții la seminar au expri
mat preocuparea crescîndă a 
studențimii din lumea întreagă 
față de pericolul pe care îl re
prezintă pentru pacea în Eu
ropa și în lumea întreagă fap
tul că nu a fost reglementată 
încă problema germană. Inte
resele păcii, ale viitorului ti
nerei generații cer ca proble
ma germană să fie rezolvată 
cît mai rapid, pe cale pașnică 
și să se normalizeze situația 
din Berlinul occidental.

Participanții la Seminar au 
subliniat necesitatea ca presa 
studențească să țină pasul cu 
v.iața, să se facă ecoul atitu
dinii studențimii față de toate 
problemele contemporane, să 
apere drepturile democratice 
ale studenților, să lupte pen
tru condiții mai bune de stu
diu și de viață, pentru demo
cratizarea învățămîntului. Pu
blicațiile studențești pot și tre
buie să-și aducă contribuția la 
educarea studențimii în spiri
tul umanismului, al urii față 
de fascism, rasism și colonia
lism, în spiritul atașamentului 
față de idealurile democrației 
și progresului.

Indiferent de pozițiile ideo
logice pe care se situează, 
ziarele studențești au datoria 
să aducă o contribuție însem
nată la cunoașterea reciprocă 
și apropierea studenților de 
pretutindeni, la dezvoltarea 
continuă a cooperării care 
constituie o premiză de sea
mă a unității mișcării mondia
le studențești. Participanții la 
Seminarul Internațional al re
dactorilor presei studențești 
cheamă toate publicațiile stu
dențești să discute și să popu
larizeze ideile cooperării și 
unității în mișcarea studen
țească mondială, să demaște 
atitudinile scizioniste și să 
sprijine toate inițiativele pozi
tive ce pot să ducă la înfăp
tuirea unității mondiale stu
dențești.

Participanții la seminar s-au 
pronunțat împotriva atentate
lor la libertatea presei, împo
triva persecuțiilor «i restricțil- 

puncte; 4. R. P. Albania 7 
puncte ; 5. Turcia 4 puncte;
6. Grecia zero puncte.

cotbal
Campionatul categoriei A 

de fotbal a început duminică 
in mijlocul unui mare inte
res. Surpriza etapei a fost 
realizată de Tîrgoviște unde 
noua promovată Metalul a 
dispus cu scorul de 3—1 (3—0) 
de V. T. Arad. Un rezultat 
neașteptat a fost înregistrat 
de echipa Petrolul Ploiești 
care a întrecut cu 6—2 (3—0) 
pe campioana țării, C.C.A., în 
jocul desfășurat în Capitală. 
Alte rezultate : 
rești—Minerul 
(0—0); Steagul Roșu Brașov— 
Știința Cluj 3-1 (1-^1); Dina- 

Rapid Bucu-
Lupeni 3—0

studențești și acordă o înaltă 
apreciere strădaniilor U.A.SR. 
spre a asigura cele mai bune 
condiții de desfășurare a 
seminarului. Diferite delegații 
au propus o serie de telegra
me de protest contra represiu
nilor antidemocratice din Spa
nia, Portugalia, Grecia, Repu
blica Malgașă precum și tele
grame de solidaritate cu lupta 
studenților din Algeria, din 
Porto Rico și din coloniile din 
America Latină. Toate aceste 
telegrame au fost adoptate în 
unanimitate-

Documentul final al acestei 
reprezentative dezbateri a fost 
examinat îndelung, fiind rodul 
muncii comune de elaborare. 
Ideile cuprinse în comunica- 
tul adoptat în unanimitate ex
primă clar, fără echivoc pozi
ția participanților la seminar 
față de cele mai importante 
probleme contemporane.

Aplauze puternice, repetate 
minute în șir, au subliniat 
frazele comunicatului în care 
sînt sintetizate părerile nu
meroșilor delegați ce au luat 
parte la seminar- Cuvântul de 
închidere l-a rostit președin
tele U.ASR. C- Burtică, care 
a subliniat rezultatele pozitive 
ale seminarului, succesul de
plin înregistrat de această 
dezbatere studențească inter
națională.

EUGENIU OBREA

studenților și 
activități stu-

ale 
altor

larg schimb deunui
confruntării sincere

lor la ca,re sînt supuse unele 
publicații studențești în R. F. 
Germană, Franța (în ce pri
vește zianil „l’Etudiant d'Airi- 
que Noire"), Anglia (publica
țiile studenților străini și în 
mod ăsosebit africani). Grecia 
și din alte țări. Ei condamnă 
în mod energic măsurile re
presive și arbitrare luate de 
guvernele din Coreea de Sud, 
Spania, Portugalia, Iran, Su
dan, Republica Dominicană și 
din alte țări împotriva unor 
publicații 
împotriva 
dențești.

In urma 
opinii, al 
a punctelor de vedere cît și pe 
baza unui bogat schimb de 
experiență, participanții la^se- 
minar au recomandat <

— organizarea în viitor a 
unei Conferințe internaționale 
unice a redactorilor presei 
studențești, la care să parti
cipe reprezentanți ai tuturor 
publicațiilor studențești, indi
ferent de afilierea : emoțio
nală a organizațiilor cărora le 
aparțin ;

— să fie inițiate întîlniri ale 
redactorilor presei studențești 
din țări aparținînd aceleiași 
regiuni geografice, în vederea 
întăririi cooperării pe plan re
gional și servirii cauzei cola
borării generale ;

— să fie dezvoltate legătu
rile între diferitele publicații 
studențești prin schimburi per
manente de articole, reportaje, 
informații, fotografii etc.;

— ca revistele „World Stu
dent News" și „The Student” 
să inițieze acțiuni comune, 
cUm ar fi de pildă, concursuri 
de articole, reportaje, infor
mații si fotografii pe tema 
luptei studenților do pretu
tindeni, pentru pace, indepen
dență națională, pentru refor
ma și democratizarea învăță
mîntului, împotriva colonialis
mului și imperialismului, îm
potriva rasismului și fascis
mului ;

— presa studențească să 
popularizeze țelurile și pro
gramul Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților care 
va avea Ioc în 1962 la Helsinki 
precum și toate manifestările 
asemănătoare care exprimă 
dorința tineretului și studenți
lor de pretutindeni de a 
în pace și prietenie;

— presa studențească 
popularizeze dezbaterile 
concluziile Forumului Mondial 
de la Moscova în cadrul că
ruia au fost examinate, într-un 
spirit do colaborare și înțele
gere reciprocă, problemele 
fundamentale ale tineretului 
epocii noastre.

Participanții la lucrările Se
minarului de la București con
sideră că seminarul a consti
tuit o manifestare a dorinței 
de cooperare și bună înțele
gere în mișcarea studențeas
că internațională, a adus o 
contribuție utilă la formularea 
celor mai însemnate obiective 
actuale ale jurnalisticii stu
dențești și în acest sens se 
adresează tuturor ziarelor și 
uniunilor studențești, soliei, 
tîndu-le să facă cunoscute 
maselor de studenți lucrările 
și concluziile acestui Seminar.
București, 20 august 1961 

trăi

să
Și

mo Bacău— Știința Timișoa
ra 0—0; Jiul Petroșani—Pro
gresul București 1—3 (0—1); 
Dinamo Pitești—Dinamo Bucu
rești 3-4 (0-3).

Canotaj
Reprezentanții R. P. Romî

ne au repurtat victorii strălu
cite la campionatele europene 
de caiac-canoe încheiate du
minică pe lacul Malta de lin
gă Poznan. După Aurei Ver- 
nescu, campion european în 
proba de caiac 500 m, alți 
vîslași romîni au cucerit tit
luri europene și medaliile de 
aur. Este vorba de N. Arti- 
mov—A. Conțolenco, cîștigă- 
torii probei de caiac dublu 
500 m și A. Sidorov—Al. la
conici, învingători în proba 
de canoe dublu 1.000 m.



CU EL

trifoi.

Să trăiască-a

Mindră-i azi
comuna

(Culeasă din orașul Moreni)

Du-te Oltule
și spune

Șl belșugul intrâ-n case. 
Monumentul cel zidit 
Din inimi și din granit 
Cu flori £1 împodobim 
Și eroii nl-1 cinstim.

de trifoi 
verâe-n foi, 
de la noi, 
minunat

(Culeasă din comuna 
Ceplenița, raionul Hîrlău)

Sfrălucește-n zări lumina, 
C-a pierit din grîu neghina. 
Iar pe-a țării mîndre plaiuri. 
Strălucesc a muncii steaguri.

Frunză verde de cicoare. 
Azi e mare sărbătoare 
Să ciocnim pahare pline. 
S-o cinstim cum se cuvine.

(Culeasă din G.A.C. 
Ghimbav, regiunea Brașov)

Frunză verde de cicoare 
Azi, din munți pîuâ la mare, 
Se-ncing hore și cintări 
De răsună peste zări.

Cîntă-n zare clociriia, 
înflorește bucuria
Ca un mac aprins, sub soare 
Șl-n uzfnl șl pe ogoare.

in pîrg dau perii, merii, 
ni-s holdele mănoase

(Culeasă din comuna 
Săliște-Sibiu)

Frunză verde mărgărit. 
Să trăiești partid Iubit, 
Vom merge In pas cu tine 
Din mal bine, in mal bine.

(Din volumul „Flori alese 
din poezia populară'1)

(Auzită în G.A.C. Hărman, 
regiunea Brașov)

noastră țară,

(Culeasă din comuna
Bălcescu"-Medgidia)

(Culeasă din comuna 
Mîndra, raionul Făgăraș)

Șl Iar Irunză de cicoare 
Eroul moarte nu are.
An de an 1» miezul verii 
Cînd
Cînd

(Auzită de la brigada 
artistică de agitație din 

comuna Vărădia, raionul 
Oravița)

Rzszsrs saiv PĂRINTE,

o » » c>

noastră

ZIETGEN ÎNAINTE"!

Verde de 
Cîntec de la noi 
Piace-ml mie mult. 
Place-mi să-l ascult 
Cîntat de feciori 
Pe îa șezători. 
De fete zglobii. 
Pe la cumetrii. 
Cîntec minunat. 
Do toți învățat. 
De nimeni uitat. 
Spune, spune tu 
Cum trăim acu, 

Și cum am scăpat 
De crincen oftat ? 
Frunză de trifoi. 
Greu trălrăm noi. 
Frații mei fîrtați. 
Care m-ascultațl: 
Fost-a noapte grea 
Peste țara mea. 
Peste satul meu. 
Peste neamul meu, 
întuneric mut, 
în beznă-nvăscut *) 
Și lităr de stea 
Nici că se putea. 
Că de se ivea, 
lată că pornea 
Boierul spurcat. 
Cu suflet uscat 
Și mi-o-nvă’uia 
De mi-o-ntuneca. 
Licăr să nu arză. 
Bezna să ne piarză 
Dar iată că-n zări, 
Peste depărtări. 
Măre, se ivea 
O frumoasă stea. 
Stea strălucitoare, 
Mîndră ca un soare. 
Și venea, venea. 
Noaptea alunga.
In casă intra. 
Casa lumina. 
In inimă pășea, 
Inimi veselea 
Partidul iubit 
Și nebiruit 
Ne-a scăpat de rău 
Și de traiul greu. 
Ne-a făcut să știm 
Răul sa gonim. 
Bine să trăim. 
Frunză 
Frunză 
Cîntec 
Cîntec 
De toți învățat. 
De nimeni uitat. 
Spune, spune tu 
Cum trăim acu? 
Măi fîrtați și frați. 
Iarăși m-ascultați: 
Azi avem de toate. 
Pline și bucate, 
Meseie-ncărcate, 
Inimi luminate, 
Mîini descătușate. 
Lanuri înfrățite, 
Vrerile-mplinite. 
Și-om mai tot avea 
Cite noi om vrea. 
Că steaua cea mare 
Și strălucitoare 
Astăzi luminează 
Și ne-mbărbătează.

(Din volumul : „Flori alese 
din poezia populară") 

| •) Invăscut — înfășurat

<> <-

î i 
th
<>

Cite vor fi fiind, veacurile de cind poporul romîn își tălmă
cește surîsul și lacrima în cîntec ? Felurite vremuri au trecut și 
toate au lăsat cite o pagină tristă în cartea vie a poeziei populare.

Dar cintecul este făcut să exprime bucurie I Acest adevăr a 
prins viată abia odată cu eliberarea tării noastre de sub jugul 
fascist și se confirmă pe măsura dezvoltării patriei noastre pe dru
mul socialismului.

Dacă în August 1944 cintecul popular romînesc s-a născut 
pentru a doua oară, a doua lui tinerețe, pe care o trăim, este cu 
adevărat glorioasă.

Răsfoiți volumele de folclor nou. Priviți paginile sărbătorești 
ale ziarelor, din care nu lipsește poezia populară. Ceea ce atrage 
atenția este preocuparea de cronicar al vieții noi pe care o simțim 
la fiecare creator de folclor.

Aproape că nu există realizare mai însemnată a celor 17 ani 
de libertate ai țării noastre, care să nu fi fost înregistrată de 
poetul popular. în acest sens, folclorul înfloritor al acestor ani este 
o adevărată și sensibilă carte de istorie.

Este mișcător să pătrunzi, prin mijlocirea versului care a moș
tenit o seculară perfecțiune a formei, în conștiința omului simplu 
din zilele noastre. Poezia ne dezvăluie optimismul și încrederea în 
viață, în puterile sale și în viitorul patriei noastre a poporului 
însuși, creator și al realizărilor epocale ale acestor ani, și al poe
melor care le cîntă.

Și ne mai dezvăluie poezia sa sentimentele lui de dragoste și 
recunoștință față de conducătorul iubit al poporului, Partidul Mun
citoresc Romîn.

Prin creația populară se poate vedea cît de profund au pă
truns în conștiința poporului ideile partidului, chemările lui, cu 
cită convingere răspund cei ce muncesc sarcinilor actuale pe care 
le ridică mersul înainte spre desăvîrșirea construcției socialiste în 
patria noastră.

Oglindă fidelă a noii conștiințe, în plină formare, a poporului 
nostru, instrument sensibil și excelent tălmăcitor al simțirii popu
lare, folclorul nou reprezintă cu strălucire societatea noastră și pe 
minunății ei constructori.

Urare 
lui 23 August

Doină, doină, 
versuri dulci

Doină, melodie veche, 
Cîntec fără de pereche. 
Tu ești soră cu poporul 
Cum ® dragostea cu dorul 
Fostu-ne-ai în zile grele 
Cintecul nostru de jele. 
In zilele de strîmtoare 
Tu ne-aducea-î alinare. 
Dar veni augustul drag 
Și-am smuls de pe-al nost meleag 
Scaieții și cu neghina 
Și am slobozit lumina.
Doină, doină, versuri dulci. 
Astăzi bucurii ne-aduci ; 
Astăzi doină-neîntătoare, 
Cînd ni-e țara ca o floare 
Cînd trăim în libertate 
Și sîntem stăpîni pe toate 
Te cintăm cu-atîfa drag 
De răsună irunza-n fag, 
Te cintăm cu-atîta dor 
De saltă apa-n izvor.
Spune doină-n patru zări 
Peste mări și peste țări 
Că de la eliberare 
Zilele ne sînt cu soare ; 
Cu al nost' partid iubit 
Ne-am zidit trai fericit.
Du doină în zarea-albastrâ 
Cintecul din țara noastră 
Clocotul furnalelor 
Dănțuitul șarjelor 
Miile de noi tractoare. 
Combine, semănătoare. 
Sonde, mine, șantiere. 
Blocuri noi și-nalte schele 
Ogoarele înfrățite 
Roadele muncii-nzecite. 
Satele întinerite.
Spune doină, spune-n cînt 
C-al partidului cuvînt 
A-nnoit al nost’ pămînt 
El ne-a făcut țara floare 
Și viața sărbătoare

jiihu'*
il'llld

Pacea 
drumul și-l 

lărgește
Frunzuliță foi șl-o fragă 
Pacea-n lume ne e dragă. 
O iubim și-o vrem cu toții : 
Să ne creștem mari nepoții 
Și copiii lor să crească 
Bucuria să-niiorească 
Pământul fie grădină 
Cu bujori fără neghină. 
Iar istoria să scrie 
Numai fapte de-ompnie 
Să citească ori și cine 
Calea ce ne-a dus Ia bine. 
Frunzuliță mac aprins 
La noi socialismu-a-nvins. 
S-a dus negura și tina 
Și-am îmbrățișat lumina. 
Partidul, iubit părinte, 
Ne poartă mereu'nainie 
Binele*să-l tot lărgim 
Pacea-n lume să-ntărim. 
Frunzuliță foi de prun 
Azi și-n ultimul cătun 
Chiar și omul cel bătrîn

In locul cocioabelor 
Mulțimea podoabelor — 
Case-nalte și cămin 
Și un mindru magazin. 
Frunzuliță măr rotat 
Crește colectiva-n sat 
Ca garoafele în strat 
C -nfloresc odăi’ cu ele 
Satele de prin vîlcele. 
Viața nouă-mbuj orală 
Ce cuprinde țara toată, 
Ne-ai adus-o tu in prag 
Scumpul nostru partid drag.
Ale tale dragi cuvinte 
Ne-arată drumu-nainia. 
Te urmăm partid iubit 
Și în juru-ți facem zid, 
Cu dragoste te urmăm 
Socialismul îl durăm.

(Culeasă din G.A.C. 
Hărman, regiunea Brașov)

Colectivă-i 
bob de soare

Badea care-mi place mie 
Eu îl cunosc dintr-o mie 
Și pe mers și pe uitat
Și pe dulce sărutat. 
Și-n brigadă la lucrat. 
Dragu-mi-i bădița, drag, 
Și-I aștept seara în prag 
Să rts povestim cu drag :
— Măi bădiță, măi bădiță. 
Cumpără-mi o cununița, 
Cununîță cu rugi mici,
Să ne mai iubim aici, 
lncă-un an și încă-o lună 
Să-mi dea tata zestre bună.
— Leliță, dragă leliță. 
Eu ți-oi face cununîță 
Să te duc la mine acasă

Mindru-1 la gospodărie, 
Că-i o singură cîmpie, 
Netezită do tractoare 
Fără haturi șl răzoare. 
Bate vintul, bate lin. 
Holdele cu spicul plin. 
Bîd în ele zorile. 
Rid secerătozile.
Că mi-e holda aurită, 
Plinea țării rumenită. 
Mîndră-i munca împreună, 
E cu spor și voie bună. 
In belșug cu toți muncim. 
Viața nouă ne clădim. 
Locuim în care noi. 
Și-am scăpat de-orice nevoL 
Mobila ne e frumoasă. 
Și plinea e mai gustoasă. 
Avem școală cu etaj. 
Grădiniță, dispensar. 
Frunză vorde bob de rouă, 
Te cintăm, viață nouă. 
Colectiva-i bob de soare 
Mai frumoasa ca o floare. 
Căci partidul luminat 
Ne-a-ndrumat spre iod bogat, 
Intrajutorare-n mur.că 
Și recolte noi pe luncă. 
Să trăim cum se cuvine, 
Viața cu-a ei prospețime. 
Colectiva înflorește 
Visul nostru se-mplinește 
Partidul ni-i bun părinte. 
Cu el mergem înainte...

frumoasă

Sene carte la feciori 
Despre viața strat de flori. 
Fiecare șiie scrie 
Clipele de bucurie 
Visul care i-a fost drag,

zestrea noastră, 
hectare

Republica 
Populară

Jos pe malul Prahovei 
Chiar aicea lingă chei, 
E o piatră, un mormânt 
Ce îmi o nespus de scump 
Aici zac doi comuniști, 
Sovietici, Infanteriști 
Au pornit în zori asaltul 
Să elibereze satul 
Și din seară pînă-n zori 
Au luptat învingători. 
FoîcîCă de negară 
Hei, a doua zi spre sear?. 
A ajuns vestea la noi 
r au căzut cei doi eroi. 
Dcr fasciștii-nspăimîntați 
Fugeau pe drumuri turbați. 
Doi căzcți la datorie 
Dar în front intrau o mie. 
Șl bateau necruțători 
Pe fasciștii jefuitori. 
Și de-atunci adeseori 
Cu brațele pline cu flori 
Fie ploaie, fie vînt 
Vin la tocul de mormint 
Cei ce i-au văzut atunci. 
Și le-au spus-o și la prunc' 
Pilda celor doi voinici 
Care zac acum aici. 
Singele, valuri bogate, 
Ne-a adus azi libertate 
Cei ce zac aici sub piatră, 
Nu vor ii uitați vreodată.

Doina ce-o ascultâ-n prag 
Frumusețea țării noastre. 
Munții, apele albastre. 
Codrul, munca și izvorul 
Și fot ce-a clădit poporul. 
Pentru viața ce ne place 
Cu toți luptăm pentru pace. 
Forța noastră zilnic crește 
Pacea drumul și-l lărgește.

C-avem mare, 
Cam o mie de
Și pe atîțea de mioare 
Trei sute de vaci cu lapte 
Și hambare cu bucate
Și ni-î zestrea de-o potrivă 
Amândoi în colectivă.

★

Badea care-mi place mie 
Nu scrie-n canțelarie.
Ci scrie colea pe lunci 
Cu tractorul brazde-adîncl. 
Și seamănă pe cîmpie 
Ca pe-o coală de hîrtie, 
Dintr-un bob să iasă o mie 
Și-o să iasă rod bogat 
De bădița semănat 
Pe cîmpia fără hat.

Frunză verde de cicoare 
Am o țară ca o floare. 
Floare mîndră ca un soare. 
Mi-o iubesc cu-nflăcărare. 
Munții cu fruntea de brad, 
Cimpuri cu rodul bogat. 
Aur, petrol cit ii vrea, 
E bogată țara mea 1 
Frunzuliță dintre vil. 
Toate aste bogății 
Astăzi, după cum toți știm, 
Sînt a celor ce muncim. 
Frunzulițe din trei peri. 
Cu ciocoi și cu bancheri 
Am dat de pămint, măi irale. 
Am răsturnat monarhia. 
Astăzi mindră-i Romînia,

Cîntec pentru 
eliberatori

în mijlocul satului. 
Mai la stingă sfatului 
Intre școală șl cămin 
E-o steluță de rubin. 
Steluță ce luminează 
Zi și noapte mereu trează. 
Pe un monument zidit 
Din inimi și din granit 
Pentru frați din răsărit, 
Ce-ntr-o vară ne-ajutară 
De scăparăm biata țară 
De povară șl ocară.

Frunzuliță matostat 
Au luptat măre,-au luptat, 
Satul de ne-au liberat 
Să răsufle ușurat.
Și-au luptat cu vitejie 
Pe pămînt să nu mai fie 
Nici fascist cotropitor. 
Nici război ucigător.

Frunzuliță floare albastră 
Mîndră.i azi comuna noastră 
Toată-i colectivizată 
Și-i ca floarea de mușcată. 
Se miră codrul și rîul 
Cit de mare crește griul. 
Se miră și mîndrul soare 
De mulțimea de tractoare 
Și combine noi albastre 
Ce sporesc roadele noastre. 
Porumbu-1 de neîntrecut, 
Cît Un codru a crescut 1 
Din munca ncastră-nfrățită 
Țâșnește roadă-nzecită 
Și din marea bogăție 
So revarsă bucurie.
Azi în sat în orice casă 
E pită albă pe masă. 
Mult belșug șl voie bună 
Do cînd lucrăm împreună. 
Frunzuliță de trifoi 
S-a’nnoit viața Ia noi 
Uite ici o casă nouă. 
Uite colea încă două. 
Mai la vale — șir de case 
Toate noi, toate frumoase. 
La fel e în țara toată 
Viața-1 nouă, luminată.

Drag mi-e azi 
la ciobănie

Drag ml-e azi la ciobăni» 
In marea gospodărie. 
Drag mi-e azi să ciobănesc 
Și din lluier să doinesc. 
Să cint viața fericită 
Din patria mea iubită. 
Să cînt traiu-mbelșugat 
Ce partidul ni l-a dat. 
Frunzuliță iasomie 
Bine.i azi la ciobănie 1 
C-avem turme de mioare 
Cu lînă-ilre din soare. 
Și cu drag le îngrijesc 
Că sînt bunul nost'obștesc. 
La o sută de hectare 
Avem șaptezeci mioare 
Iar in vara care vine 
Peste nouăzeci ovine... 
Suflă vintu-n codrișor 
Eu mîn turma la izvor 
Și privesc din munți cu fragi 
Peste-ntinsul țării dragi: 
Văd în luminata zare 
Coșuri cu fumuri fuioare. 
Muncitorii, buni frățîni. 
Zilnic ne dau noi mașini; 
Văd in mările de grîne 
Inotînd din greu combine. 
Roada-i mare-n holda deasă, 
Pîine din belșug pe masă, 
îmi văd satul meu din vale 
Astăzi strălucind in soare. 
E-n straie noi primenit 
Ca un mire fericit.

(Auzită de la un grup de tineri 
colectiviști din satul Văleni, 

raionul Lăpuș)

Foaie verde trei migdale, 
Oltule ce curgi la vale, 
Cînd domol și cînd cu spume, 
Du-te Oltule și spune. 
Spune țârii Jiului, 
Bistriței, Banatului, 
Spune lumii ce-1 de spus, 
Do la Crișurl med în sus. 
Din Harghita pîn-la Jiu 
Șl din Iași pîn-la Sibiu.
Din Moldova plnă-n Mureș 
Din Dobrogea-n Maramureș 
Spune despre viața noastră 
Pîn-la Dunărea albastră 
De la munte pîn-la mare 
Din Bicaz șl pînă_n soare. 
Spune timpului cu rouă, 
Despre viața noastră nouă. 
Că ne am strlns belșugu-n stivă, 
Ne-am unit în colectivă.
Că tractorul de tind ară, 
Colectiva-1 milionară. 
Și mal spune trate drag. 
Că ne ride viața-n prag. 
Cînd combina cîntă-n sat 
Peste lanuri fără hat. 
Că n!-l astăzi masa, masă. 
Că avem lumină-n casă , 
Lampa lui Ulei frumoasă. 
Pentru cite sînt și-or fi, 
Zi-le Oltule, mai zi I 
Spune lumi! ce-1 de spus. 
De la Dunăre mai sus.

Cresc pe lunci mal multe flori, 
Se-ncing hore-nsărbătorl. 
Unde domnea sărăcia
Astăzi crește avuția. 
Șl Iar verde de secară. 
Să trâlască-a noastră țară, 
Republica Populară,
Să trăiască, să-nfloreasă 
Republica Bomlneascăl

Stejarul 
din Borzești

Bunicuța mea 
duioasă

- Bunicuța mea duioasă. 
Când in noua noastră casă 
Becurile s-au aprins.
Nu știu de ce tu al plin». 
Cind Vasile, al meu frate, 
A plecat la facultate. 
Și-n prag 1-cd Îmbrățișat 
Ochii Iar țl-au lăcrimat. 
Cînd școală-n sat s-a-nălțat 
Șl cînd carte-ai învățat, 
Te-am văzut cum pe ascus 
Basmaua la ochi ți-al dus. 
Buno, nu mal lăcrima. 
Că ne faci inimă rea 1
— Nepoțelul meu Iubit, 
Ce crești astăzi fericit.
Nu sînt lacrimi de-ntristare 
Ci-s de bucurie mare. 
C.am văzut la bătrinețe 
Ce n-am văz’t la tinerețe. 
Azi cind viața-I primăvară 
Cînd avem o mîndră țară. 
Republica Populară 
Cînd ce dorim ne-mpllnlm, 
Din suflet să-l mulțumim 
Partidului ce-1 Iubim.

(Culeasă din comuna 
Archita, raionul Sighișoara)

Foaie verde de stejar 
Trotușule vechi hoinar 
Ce-ți porțl unda de cleștar 
Pină hăt către hotar 
Du-te-n lume să vestești 
Ce ai văzut pe la Borzeștl 
Spune rîule sprințar 
Ca-1 văzut un nou stejar 
Un copac cu ramuri multe 
Lungi și-nalte cît un munte 
Albe și strălucitoare 
De parcă-s rupte din soare 
Un pom cu crengi de oțel 
Răsucîte-n fel și fel. 
Spune rîule sprințar 
Că acest falnic stejar 
A fost de curind sădit 
De partidul nost-iubit 
Și din orice rămurea 
Se revarsâ-n țara mea 
Boade mari, roade bogate 
De chimie azi aflate 
Stai o clipă să privești 
Noul orășel Onești. 
Blocuri noi strălucitoare 
Toate mîndre ca o floare 
Toate-s pentru muncitori 
Pentru harnicii constructori 
Pentru cei ce zi și noapte 
Nalță sus mîndra cetate 
A chimiei rominești 
Ridicată la Onești. 
Spune rîule sprințar 
Că asemenea stejar! 
Vor mal crește-n calea ta 
Și-n toată patria mea

(Culeasă din Borzești)

Culese de: ION BRAGHES - 
Brașov, VERA CHIRA - Tg. 
Lăpuș, ION MEDOIA - Timi
șoara, VIRGINICA CARABU. 
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CROITORU - Brașov, MARIN 
ROBAN - - 
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art urii

In cei 17 ani care au trecut de Ia istorica 
zi de 23 August 1944 poporul romîn, sub 
conducerea înțeleaptă a Partidului 

Muncitoresc Romîn, a obținut victorii de co
vârșitoare însemnătate. Socialismul a învins 
în patria noastră; R. P. Romînă a pășit într-o 
nouă etapă a dezvoltării sale — desăvârșirea 
construcției socialiste.

O întreagă etapă istorică 
patria noastră de Romînia 
moșierilor, cu economia sa înapoiată, cu o 
industrie slab dezvoltată și 
primitivă. Republica Populară Romînă este 
astăzi o țară înfloritoare, cu o economie na
țională în plină creștere, o țară în care pla
nurile grandioase, toate gîndurile și visurile 
scumpe ale poporului romîn prind viață.

Transformările revoluționare înfăptuite în 
țara noastră au determinat schimbări calita
tive și în poziția internațională a Romîniei. 
Au apus pentru totdeauna vremurile cină țara 
noastră era considerată un neînsemnat pion 
pe tabla de șah a puterilor imperialiste. Re
publica Populară Romînă este astăzi un 
membru egal în drepturi al familiei frățești a 
statelor socialiste, ea face parte din mărețul 
lagăr socialist.

R. P. Romînă promovează

desparte astăzi 
fabricanților și

cu o agricultură

cu fermitate o

politică externă pusă în slujba nobilei cauze 
a apărării păcii în întreaga lume. R. P. Ro
mână sprijină întru totul propunerile realiste 
ale U.R.S.S. cu privire la dezarmarea gene
rală și totală, rezolvarea problemei germane 
prin singura cale a încheierii Tratatului de 
pace și transformarea Berlinului occidental 
într-un oraș liber, demilitarizat. Țara noastră, 
ca și celelalte state socialiste, nu-și precu
pețesc eforturile pentru victoria principiilor 
coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri 
sociale diferite. Ea militează pentru reali
zarea unei colaborări rodnice în Balcani, 
pentru crearea unei zone a păcii în această 
regiune a Europei, dezvoltă legături econo
mice, culturale, științifice reciproc avantajoa
se și bazate pe egalitate cu toate statele, in
diferent de orînduirea socială.

Prestigiul Republicii Populare Romîne pe 
arena mondială crește neîncetat. Acest lucru 
îl dovedesc și declarațiile făcute în diverse 
prilejuri de către conducători de state, per
sonalități de frunte ale vieții internaționale, 
de numeroșii oaspeți străini care ne vizitează 
țara. Cuvintele lor sînt o mărturie a contri
buției pe care o aduce munca pașnică a po
porului romîn, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, la triumful forțelor păcii.

citori de la Uzina de tractoa
re din Brașov. N-au fost întîl- 
nirl formale, protocolare, ci un 
schimb de păreri viu, intere
sant, entuziast. M-au bucurat 
încrederea și simpatia față de
F. M.T.D. .interesul față de pro
blemele mișcării mondiale a 
tineretului democrat. Acest in
teres șî-a găsit expresia în nu
meroasele întrebări co mi-au 
fost puse. Parcă mă aflam la 
o animată conferință de pre
sa. întrebările dovedeau a- 
tenjia cu care se urmăresc e- 
venimentele din viața tinere
tului din alte țări, mai ales 
Asia, Africa și America Lati
nă, faptul că tineretul romîn 
se simte legat de lupta tine
retului iubitor de pace de pre
tutindeni. La discuția pe care 
am avut-o cu tinerii de la
G. A.C. din comuna „23 Au
gust" (regiunea Dobrogea) am 
întîlnit aceeași grijă față do 
problemele generației tinere a 
lumii. Tineretul romîn este un 
tineret optimist. Optimismul 
lui este firesc pentru că el are 
toate condițiile de dezvoltare.

MANIFESTARE IX SERAIXAEAEE
COXSACRAJE ZILEI DE 23 ARSESE

N. S. Hrușciov i

„Au rămas departe în urmă 
anii cind despre Romînia se 
vorbea ca despre o țară a- 
grară înapoiată. In trecut im
perialiștii considerau Romînia 
ca o anexă a loz agrară și de 
materii prime și voiau să per
petueze această situație. Ro
mînia nu producea metale, 
mașini, mașini-unelte. Toate 
acestea erau importate din 
străinătate.

Socialismul a transformat 
înfățișarea Romîniei. In ulti
mii 10 ani oamenii muncii ro
mîni au construit 250 de noi 
uzine, fabrici și secții. în a- 
cest răstimp sporul anual al 
producției industriale a iosl 
de 13 la sută, adică de peste 
trei ori mai mare decit în ul
timul deceniu antebelic. S-a 
efectuat reconstruirea mul
tor întreprinderi, se dezvoltă 
cu succes construcția de ma
șini și industria chimică — 
ramuri noi ale economiei na
ționale în dezvoltare. In 1380 
producția industrială a Româ
niei a depășit de cinci ori ni
velul antebelic.

Romînia înapoiată s-a irans- 
lormat astăzi într-o țară îna
intată cu o industrie ce se dez
voltă impeiuos și cu o agri
cultură cooperativizată. Eco
nomia națională a Romîniei 
se dezvoltă în interesul po
porului romîn, în interesul în
tregului lagăr socialist...".

Pavilionul țârii noastre la Tixgul internațional de mostre de la Brno

Importantă impresie pe care o 
ducem cu noi în Africa".

W. Gomulka :

„Constatăm cu satisfacție 
că guvernul Republicii Popu
lare Romine susține propune
rile juste în problema germa
nă, că împreună cu toate ță
rile socialismului duce o lup
tă neobosită pentru pace“.

Antonin Novotny:

„Este cunoscut în ce condiții 
grele, semifeudale, a trăit poporul 
romîn în timpul regimului burghe- 
zo-moșieresc și la ce nivel scă
zut se afla pe atunci economia

„Romînia, care, ca și Polo
nia era în trecut o țară îna
poiată, a devenit astăzi, da
torită muncii pline de abne
gație a poporului său, dato
rită politicii marxist-leniniste 
și conducerii înțelepte în cons
trucția socialistă a Partidului 
Muncitoresc Romîn și a gu
vernului Republicii Populare 
Romîne, o țară înfloritoare, 
care și-a mărit producția in
dustrială de cinci ori, a orien
tat agricultura pe calea dez
voltării socialiste, iar planul 
de șase ani pe care-1 înde
plinește o va ridica la nive
lul țărilor industriale moder
ne și dezvoltate".

pentru că își dau seama că 
lucrează pentru ei, pentru 
întregul popor. Poporul ro
mîn dorește cu ardoare 
pacea, ne-am convins de a- 
cest lucru pretutindeni unde 
am mers, în fabrici și uzine, 
în unități agricole. A trăi în 
pace, este o condiție pentru 
a fi fericit. Poporul romîn își 
construiește cu adevărat fe
ricirea".

Tinerii români au încredere in 
ziua de mîine, au certitudi
nea viitorului".

Lean CoucouSas 
președintele Asociației 

oamenilor de litere din 
Grecia :

P. Keith
președintele corporației 
americane „Hidrocarbon

Research :

„Utilajele petroliere fabricate 
în uzinele dv. sînt de calitate ex
celentă. Romînii prelucrează țiței 
de mai bine de 100 de ani. Ați 
pus la punct procedee tehnice 
perfecționate de prelucrare a ți
țeiului care sînt folosite astăzi în 
toată lumea".

an;.

,,Am vizitat țara dumnea
voastră și acum 24 de ani și 
pot să fac o comparație cu 
Romînia antebelică. Cele con
statate acum m-au uimit de-a 
dreptul. Noile unități indus
triale, marile construcții ce se 
înalță în întreaga țară, tea
trele, sălile de concerte, ca
sele de cultură, muzeele, toate 
acestea arată grija pe care o 
acordă noul regim bunăstării 
poporului romîn".

Torao Mâyagawa
Critic de artă japonez :

Cei prezenți au ascultat o 
conferință despre însemnăta
tea Zilei de 23 August și au 
vizionat filmul romînesc 
„Mîndrie". Atît conferința cit 
și filmul s-au bucurat de o 
frumoasă primire din partea 
asistenței. La adunarea festi
vă au participat dr. V. Dimi- 
triu. ministrul R. P. Romîne 
la Viena. precum și alți 
membri ai Legației romîne 
din capitala Austriei.

MONTEVIDEO 21

ani de 
de sub 
de ase- 
Gheor-

MOSCOVA 21 — Corespon
dentul Agerpres transmite : La 
cinematograful „Artistic" din 
Piața Arbatskaia s-a deschis 
luni seară „Săptămîna filmu
lui romînesc" organizată de 
Asociația de prietenie sovieto- 
romînă. In sala sărbătoresc 
împodobită cu flori, drapele 
sovietice și romînești, au luat 
loc numeroși invitați — mun
citori din întreprinderile mem
bre colective ale asociației, re
prezentanți ai vieții culturale, 
ziariști.

Deschizînd festivalul Boris 
Evghenevici Rodionov, șeful 
seeției culturale a Sovietului 
orășenesc Moscova, a remarcat 
marile succese obținute de po
porul romîn în cei 17 
la eliberarea Romîniei 
jugul fascist- Au luat, 
menea, cuvîntul Marin
ghe, secretar al ambasadei 
romîne din Moscova, artistul 
romîn George Calboreanu și 
regizorul Mircea Drăgan.

Programul săptămînii cu
prinde filmul „Setea" care, 
după cum se știe, a obținut de 
curînd Medalia de argint Ia 
recentul Festival internațional 
al filmului de ia Moscova, 
„Homo Sapiens", cunoscuta 
producție a lui Ion Popescu- 
Gopo, laureat al Festivalului 
de la Cannes, precum și fil
mele „Darclee", „Furtuna", 
„Nu vreau să mă-nsor“ și cîte
va filme documentare. Festi
valul se bucură de un frumos 
succes. Filmul „Setea", pre
zentat astă-seară a fost înde
lung aplaudat

In holul cinematografului a 
concertat orchestra de estradă 
a radioteleviziunii, dirijată de 
Sile Dinicu-

(Ager
pres). — La 18 august a fost 
organizată la Montevideo o 
seară de muzică romînească. 
Cu acest prilej profesorul 
Canei Castro a vorbit despre 
Institutul de folclor din Bucu
rești și despre caracterul mu
zicii populare romînești, ex
punerea fiind întregită cu 
exemplificări.

Au participat reprezentanți 
ai vieții muzicale din Mon
tevideo, critici muzicali, alți 
oameni de artă.

Reuniunea s-a bucurat 
un succes deosebit.

citit fragmente din prozatori 
romîni și au declamat versuri 
ale poeților romîni.

S-a organizat pentru copii 
un concurs cu tema „Ce știm 
despre Romînia". La cinema
tografele''din parcuri au rulat 
filme românești.

De un succes remarcabil s-a 
bucurat concertul dat de către 
formația muzicală romînească 
de estradă. Concertul a fost 
precedat de cuvîntarea scrii
toarei poloneze Danuta Bien- 
kowska, care a vorbit despre 
succesele obținute de poporul 
romîn în construirea socialis
mului.

în cursul zilei, posturile de 
radio din Varșovia au trans
mis un program special 
muzică romînească.

de

de

HANOI 20 (Agerpres). — 
In cinstea celei de-a 17-a ani
versări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, la 19 au
gust la Hanoi a început Fes
tivalul filmului romînesc.

JAIPUR 21 (Agerpres). — 
La 18 august a.c. la Jaipur, 
capitala statului Rajahstan 
(India) a avut loc o manifes
tare cu prilejul zilei eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

In cadrul acesteia, vice-rec- 
torul Universității din Rajah
stan, Mohan Singh Mehta, a 
vorbit despre importanța Zi
lei de 23 August, scoțind în 
evidență faptul că Romînia a 
reușit într-un timp relativ 
scurt să devină o țară indus
trială avansată. Vorbitorul a 
subliniat ajutorul dat de R. P. 
Romînă Indiei în domeniul 
petrolifer și a încheiat spu- 
nînd că atît Romînia cît și 
India duc o politică de pace 
și înțelegere între popoare.

Au mai luat cuvîntul 
Sharma, secretar general 
lui - „International Home
India“, și I. Dorobanțu, atașat 
cultural al Ambasadei R. P. 
Romîne în India.

Au fost apoi prezentate fil
mele 
oraș 
care 
sebit succes. Manifestația 
încheiat cu un program 
muzică și 
prezentat de echipa artistică a 
colegiului universitar din 
Jaipur.

Cu această ocazie la Jaipur 
s-a deschis o expoziție filate
lică romînească.

PHENIAN 21 (Agerpres). — 
La 18 august, la spitalul din 
provincii Phenianul de Sud 
(R.P.D. Coreeană), spital con
struit cu ajutorul R.P.R., a 
avut loc o adunare festivă 
consacrată zilei de 23 August.

La 19 august, la Phenian, 
s-a organizat o seară muzica
lă. dedicată lui George Enes- 
cu iar la Fabrica de Confecții 
a avut loc o seară a priete
niei coreeano-romîne. Cu acest 
prilej muncitorii fabricii au 
trimis muncitorilor Fabricii 
de Confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Bucu
rești o scrisoare de felicitare. 
Seara prieteniei 
de un program

Incepînd de 
postul de radio 
ganizat emisiunea „Săptămîna 
muzicii romînești".

a fost urmată 
artistic.
la 19 august. 
Phenian a or-

DAMASC 20 (Agerpres). — 
Consulul R. P. Romîne la Da
masc a organizat o conferin
ță de presă cu prilejul apro
piatei sărbători a poporului 
romîn, Ziua eliberării Româ
niei de sub jugul fascist- Du
pă ce a vorbit despre semni
ficația zilei de 23 August re
levând succesele obținute de 
poporul romîn în cei 17 ani 
care au trecut de la elibera
re, consulul a subliniat dez
voltarea relațiilor dintre R.P. 
Romînă și R.A.U. El a vorbit 
despre continua lărgire a re
lațiilor comerciale dintre cele 
două țări, precum și a rela
țiilor comerciale ale Româ
niei cu celelalte țări arabe.

Presa din Damasc a publi
cat relatări despre conferința 
de presă.

NEW YORK 21’ (Agerpres). — 
La 21 august și-a începui lucrările 
sesiunea specială a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, convocată la cererea grupu
lui de țări afro-asiatice pentru a 
examina situația creată în Tunisia 
ca urmare a acțiunilor agresive 
ale Franței împotriva acestui stat 
suveran.

Franța a refuzat să participe 
la lucrările sesiunii.

în ședința de dimineață, primul 
care a luat cuvînful a fost repre
zentantul Tunisiei, Mongi Slim. In 
numele poporului și guvernului 
Tunisiei el a mulțumit cordial ce
lor 52 de țări care au sprijinit ce
rerea Tunisiei de a se convoca 
sesiunea specială a O.N.U. Acea
stă sesiune, a spus el, a fost con
vocată pentru a se discuta agre
siunea Franței împotriva Tunisiei.

Trupele franceze de pe terito
riul tunisian, a declarat Mongi 
Slim, periclitează nu numai secu
ritatea ci și pacea în întreaga 
lume.

în încheiere Mongi Slim a cerul 
în mod hotărît imediata transpu
nere în viață a rezoluției pre
liminare a Consiliului de Securitate 
cu privire la încetarea focului.

In numele grupului țărilor afro- 
asiatice și Iugoslaviei reprezen
tantul Liberiei a prezenta) spre 
examinarea Adunării Generale un 
proiect de rezoluție.

Cu aceasta, ședința de diminea
ță a sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. a luat sfîrșit.

R. 
al 
in

tUt' S

Lordul Boid Orr
președintele Consiliului 

britanic pentru promovarea 
comerțului internațional:

„Am impresia că la Bucu
rești se construiește mai re
pede deeît în oricare altă 
țară pe care am vizitat-o. Iar 
casele nou construite sînt fru
moase, cu soluții arhitecturale 
ingenioase, prevăzute cu ma
gazine bine aprovizionate.

La București am văzut sute 
și sute de copii care arătau 
foarte sănătoși și bine 
brăoați, vizibil 
și glumind tot 
menii pe care 
București sînt 
arată distinși și 
oameni care se simt liberi și 
aparțin unei țări care progre
sează rapid".

„Ca om de artă, ceea ce 
m-a impresionat îndeosebi a 
fost nivelul înalt al culturii 
romînești... O impresie foarte 
puternică mi-a făcut-o viața 
tihnită, fără frica zilei de 
mîine, a oamenilor simpli din 
Romînia, viață care contras
tează atît de mult cu ceea ce 
există în Japonia. Aceasta se 
datorește în primul rînd re
gimului socialist, care consti
tuie baza asigurării unei vieți 
fericite a poporului".

Un colț al standului R. P. Ro mine la Târgul internațional de 
la Marsilia

de al 
spunea 
o (ară

îm- 
fericiți, rîzînd 
timpul. Și oa- 
i-am văzut Ia 
bine îmbrăcați 

voioși, ca

Piero Pieralli 
președintele Federației 
Mondiale a Tineretului

Democrat :

Barlas Gemi! Seyt 
membru al Adunării 

Constituante a Turciei, 
redactor șef al ziarului 

„Son Avadis" :

„Am rămas profund impre
sionat de progresul industriei 
romîne. Aș spune: e formi
dabili"

German List
Arzubide

ziarist și scriitor mexican :

VARȘOVIA 21 (Agerpres). 
— în ziua de 20 august a 
avut loc la Varșovia ..Dumi
nica culturii romînești". Ma
rile parcuri varșoviene, parcul 
Belany și parcul Central, au 
fost decorate cu drapele de 
stat ale R. P. Romîne și R- P. 
Polone și cu lozinci închinate 
prieteniei dintre poporul ro
mîn și poporul polonez. în in
cinta parcurilor au fost 
chi.se expoziții de artă și 
tură romînească.

Oameni de litere și 
poloneză au conferențiat 
pre literatura romînească,

des- 
cul-

artă 
des- 

au

TOKIO 20 (Agerpres). — Cu 
prilejul apropiatei sărbători 
naționale a R. P. Romîne — 
23 August — Ziua eliberării 
Romîniei, la Asociația de prie
tenie Japonia-Romînia din 
Tokio, a avut loc la 19 august 
o recepție la care au partici
pat conducerea și membrii a- 
Cestei asociații, precum și 
membri ai Legației R. P. Ro
mîne la Tokio. Despre sem
nificația acestei zile au vor
bit Toshiaki Wada, vicepre
ședinte al asociației, și însăr
cinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Romîne la Tokio.

Cei prezenți la recepție au 
toastat pentru prietenia din
tre poporul romîn și poporul 
japonez.

PE SCURT
Zilele trecute Ia expoziția 

horticolă internațională de la 
Erfurt a avut Ioc un nou con
curs. Pentru sortimentul bo
gat și variat de legume pre
zentat de stațiunile experi
mentale ale Institutului de 
cercetări hortiviticole din țara 
noastră, 
premiul de onoare. Au fost a- 
cordate, 
medalii de aur, 20 de medalii 
de argint, 11 de bronz și o 
mențiune unităților socialiste 
de stat și cooperatiste și sta
țiunilor experimentale din 
R. P. Romînă participante la 
expoziție pentru legumele, 
fructele și florile prezentate.

ISMIR — în seara zilei de 
21 august s-a deschis cel de-al 
30-lea Tîrg internațional de la 
Ismir la care participă 21 de 
țări între care și Republica 
Populară Romînă.

MOSCOVA, — Luni seara Ia 
Casa prieteniei popoarelor, Co
mitetul de prietenie sovieto- 
romînă a organizat o seară în
chinată lui George Enescu.

juriul i-a acordat

de asemenea 35 de

romînești „București, 
înflorit" și „Ciocîrlia“, 

s-au bucurat de un deo- 
s-a 
de 

dansuri indiene,

VIENA 21 Agerpres). — în 
sala de festivități a Casei 
Sindicatelor din Viena a avut 
loc o adunare festivă închi
nată celei de-a 17-a aniversări 
a eliberării Romîniei.

Ambasadorul R. P. R. 
in irak și-a prezentat 

scrisorile 
de acreditare

Măsurile guvernului R. D. Germane
o contribuție la consolidarea păcii

Romîniei. înaintea celui 
doilea război mondial se 
despre Romînia că este 
agarară înapoiată. Industria ei de 
atunci era concentrată în cîteva 
localităfi mici sub stăpînirea ca
pitalului străin care jefuia peste 
măsură bogățiile naturale ale 
mîniei și exploata iară milă 
porul romîn.

Cu totul altă înfățișare are 
lăzi Romînia populară în care 
pini sînt clasa muncitoare și 
oamenii muncii. Jn timpul puterii 
clasei muncitoare se înfăptuiește 
pas cu pas și intr-un ritm rapid 
programul de construcție a socia
lismului trasat de Partidul Munci
toresc Romîn".

Diwan Chaman Lall
— membru al parlamentu

lui indian :

Ro- 
po-

as- 
stă- 
tofi

Kwame Nkrumah :

„Am observat, cu ochii unui 
străin, multe lucruri care 
poate dv. vi se spar acum o- 
bișnuite. Vă spun în mod sin
cer că am fost uimit de ma
rile progrese pe care țara dv. 
le-a făcut în domeniul indus
triei, agriculturii, culturii. A- 
ceste progrese realizate într- 
un timp scurt pot constitui un 
exemplu pentru toate țările 
slab dezvoltate din lume. Voi 
urmări cu toată simpatia pro
gresele pe care le veți realiza 
în viitor".

„M-au încîntat construcțiile 
care sînt frumoase, moderne, 
cu mult hun gust. Mamaia este 
deosebit de frumoasă. Am ră
mas entuziasmat de moderna 
fabrica de tractoare de la 
Brașov. In mod deosebit vreau 
însă să amintesc întilnirile cu 
tineretul romîn. M-am întîlnit 
cu elevi într-o tabără pe Va
lea Prahovei și cu tinerii mun-

„Am fost adine impresionat 
de succesele realizate de po
porul romîn în toate dome
niile, într-un timp scurt. Tot 
ceea ce am văzut aici mi-a 
întărit convingerea că socia
lismul este o idee plină de 
generozitate, că orînduirea so
cialistă pune totul în serviciul 
poporului, pentru folosul po
porului".

BAGDAD 21 (Agerpres). — 
La 19 august a.c. ambasado
rul R.P.R. în Republica Irak, 
dr. Gheorghe Crețeanu, și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare președintelui Consiliului 
Suveranității al Republicii 
Irak, generalul Najib Al-Ru- 
bei. A fost de față Hashim 
Jawad, ministrul Afacerilor 
Externe.
■ După solemnitate, președin
tele Consiliului Suveranității 
al Republicii Irak a avut o 
convorbire cordială cu amba
sadorul R.P.R., la 
ticipat 
Externe, Hashim 
această ocazie, 
părți s-a manifestat dorința 
de a dezvolta pe mai departe 
bunele relații existente între 
cele două țări.

BERLIN 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : în seara zi
lei de 48 august, Walter 
Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, a rostit o cuvînta- 
re la posturile de radio și te
leviziune din R. D. Germană, 
în care a vorbit despre măsu
rile întreprinse de guvernul 
R. D. Germane pentru apăra
rea statului ișolcialist german.

La începutul cuvîntării sale, 
W. Ulbricht a subliniat că 
zilele pline de evenimente au 
fost depășite și că în prezent 
viața se desfășoară în mod li
niștit.

în numele populației R. D. 
Germane, el a mulțumit po
porului și guvernului sovietic 
condus de N. S. Hrușciov, pre
cum și guvernelor celorlalte 
țări participante la Tratatul

de la Varșovia pentru marele 
ajutor acordat la rezolvarea 
problemei germane.

W. Ulbricht a amintit că 
guvernele U.R.S.S, și R. D. 
Germane în decursul multor 
ani au propus în mod insis
tent să fie rezolvate toate 
problemele litigioase pe calea 
tratativelor și acordurilor. 
Memorandumul pe care N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
l-a remis la Viena președinte
lui S.U.A. Kennedy, la fel ca 
și planul german al păcii a- 
doptat de Camera Populară, 
sînt pătrunse de spiritul 
țelegerii reciproce.

După cum a subliniat 
Ulbricht, măsurile R. D. Ger
mane au 'contribuit la 
rarea păcii în Europa 
întreaga lume.

Datorită acțiunilor

în-

W.

asigu- 
și în

ferme

pentru asigurarea securității 
R. D. Germane, a fost pus sub 
control focarul incendiului de 
război — Berlinul occidental. 
Prin aceasta am avut grijă ca 
construirea socialismului în 
R. D. Germană să poată con
tinua.

Totodată, a spus în conti
nuare W. Ulbricht, și acest 
lucru îmi pare deosebit de 
important, am arătat din nou 
politicienilor de la conducere 
și populației R. F. Germane 
adevăratul raport de forțe 
din Germania și din întreaga 
lume. Măsurile noastre au 
demonstrat că ne îndreptăm 
în mod serios și fără ezitări 
spre pregătirea Tratatului de 
pace. Aceste măsuri vor ușura 
indiscutabil încheierea Trata
tului de Pace și transformarea 
Berlinului 
oraș liber,

occidental într-un 
demilitarizat.

în țara dv. am gă- 
oameni minunați, 

Ei nu numai că

„Venind 
sit aici 
prietenoși, 
îți vorbesc cu ochii și fețele 
lor luminoase, dar îți vorbesc 
și din inimile lor.

în cursul vizitării Bucure- 
știului am văzut și am cunos
cut oamenii săi. Ei ne salutau 
cu căldură și din nou am sim
țit că aici oamenii se bucură 
intr-adevăr de munca pe care 
o depun pentru țara lor, de 
roadele acestei munci care 
sînt ale lor înșiși. Aceasta 
constituie prima și cea mai

care a par-
ministrul Afacerilor

Jawad. Cu 
de ambele

rom’nești” in R.S.S

—nACTTA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii".

Villalobos Aguirre 
Oscar 

deputat din Peru :

„Am vizitat Uzinele de trac
toare din Brașov. în primul 
rînd trebuie să remarc condi
țiile de lucru ale muncitori
lor. Uzina este o adevărată 
grădină așa cum sînt toate 
fabricile și uzinele nou cons
truite în țările socialiste pe 
care le-am vizitat. Am putut 
totodată constata înaltul ni
vel tehnic care există în toa
te întreprinderile vizitate. Oa
menii lucrează cu entuziasm

Răspunsul comandantului garnizoanei
din Berlin la notele comandanților

din
BERLIN 20 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 18 august 
comandantul garnizoanei for
țelor armate sovietice din Ber
lin a transmis comandanților 
sectoarelor S.U.A., Angliei și 
Franței din Berlinul occiden
tal o scrisoare de răspuns la 
scrisoarea lor din 15 august în 
care se spune printre altele :

După cum s-a mai subliniat 
în repetate rînduri, comanda
mentul garnizoanei trupelor 
sovietice din Berlin nu se a- 
mestecă în treburile capitalei 
Republicii Democrate Germa
ne. Chestiunea în legătură cu 
care vă adresați este întruto- 
tul de competența guvernului 
Republicii Democrate Germa
ne. Măsurile luate la granița 
R.D.G. cu Berlinul occidental 
sînt luate de guvernul R.D.G. 
în1 virtutea dreptului de apăra
re a intereselor sale legitime, 
obișnuit pentru orice stat su
veran. Orice stat stabilește la 
frontierele sale regimul pe 
care el îl consideră ca fiind 
necesar și corespunzător îm
prejurărilor. De aceea remar
cile dv. în legătură cu aceste
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sovietice
militari

Berlinul occidental
măsuri sînt cîț se poate de 
inoportune.

Bineînțeles, comandanții 
sectoarelor S.U.A., Angliei și 
Franței din Berlinul occiden
tal cunosc bine cauzele cărora 
li se datorește necesitatea in
stituirii unui control eficient 
la granița Berlinului occiden
tal. S-a menționat de multe 
ori că în Berlinul occidental 
s-au stabilit peste 80 de orga
nizații diversioniste, subversi
ve și de spionaj, care sub pro
tecția autorităților de ocupație 
desfășoară o activitate subver
sivă împotriva R.D.G., U.R.S.S. 
și a altor state socialiste. Co
mandanții cunosc, fără îndo
ială, asemenea fapte ca depla
sarea pe bordul avioanelor 
din R.F.G. prin coridoarele 
aeriene în Berlinul occidental 
de revanșarzi și militariști 
vest-germani pentru a parti
cipa la întâlniri și manifes
tații, precum și diversele în
cercări ale guvernului R.F-G. 
de a include Berlinul occiden
tal în sfera pregătirilor sale 
de război. Este suficient de 
bine cunoscut, de asemenea, 
rolul care se rezervă Berlinu-

lui occidental în planurile 
R.F.G. și ale țărilor N.A-T-O- 
pentru subminarea economiei 
Republicii Democrate Germa
ne, pentru desfășurarea propa
gandei dușmănoase și instiga
toare împotriva țărilor comu
nității socialiste. Politicienii 
din R.F-G. au denumit fără 
înconjur Berlinul occidental 
„oraș de front" care este me
nit, pasămite, să împiedice 
construcția pașnică în R-D.G. 
și în alte țări socialiste.

Toate acestea s-au făcut în 
ciuda repetatelor avertismente 
serioase în legătură cu urmă
rile unor astfel de acțiuni os
tile.

Este cît se poate de firesc că 
Republica Democrată Germa
nă s-a văzut nevoită, datori
tă activității provocatoare a 
cercurilor revanșarde și mili
tariste, să ia măsuri îndrep
tate spre curmarea acestei 
activități- Aceste măsuri au ca 
scop apărarea intereselor în
tregii comunități de state so
cialiste, fapt pe care aceste 
state l-au specificat în decla
rația lor comună către Repu 
blica Democrată Germană
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