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Infraliti in munca 
șl activitatea obștească

temista Radovei Virginica, res- 
lonsabila brigăzii de tineret din 

secția confecții a fabricii „Tri- 
loul Roșu“ din Arad, — pe care 

•> vedeți In fotografie — este una 

dintre tinerele muncitoare frunta
șe pe fabrică.
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In comuna noastră, Homorod, 
trăiesc și muncesc laolaltă aproape 
200 utemiști și tineri : romîni, 
germani, maghiari. Pe ogoarele 
gospodăriei colective și ale întovă
rășirii agricole, la ferma model de 
creșterea animalelor sau la G.A.S., 
ei muncesc împreună cu dragoste, 
conștienți că-și aduc aportul în o- 
pera de construire a socialismului. 
Ei își petrec de asemenea împre
ună timpul liber desfășurînd o 
bogată activitate culturală și 
sportivă de masă.

Organizarea și desfășurarea unei 
activități artistice care să satisfacă 
pe depîin cerințele cultural-educa
tive ale tuturor tinerilor din co
mună, constituie pentru organiza
ția noastră o preocupare de seamă.

Sub conducerea organizației de 
partid noi am alcătuit un plan 
comun al organizației UTM, con
ducerii căminului cultural și sfa
tul popular, privind organizarea 
activității cultural-educative în co
mună. în urma propunerilor ti
nerilor din comună s-a treout la 
reorganizarea formațiilor artistice 
(echipele de dansuri, brigada ar
tistică de agitație) în care acum 
activează laolaltă tineri romîni, 
germani și maghiari.

Comitetul U.T.M. pe 
conducerea căminului 
au îndreptat în mod
tenția auspra asigurării unui bogat 
conținut educativ al repertoriului 
formațiilor artistice astfel ca aces
ta să militeze activ pentru înfăp
tuirea politicii partidului nostru 
de transformare socialistă a agri
culturii, să contribuie la educația 
comunistă a tineretului, la înfră
țirea sa în munca și lupta pentm 
înfăptuirea aceluiași ideal lumi
nos — socialismul. Astfel în re-

romîni, 
înterpre-

etc. artiștii amatori 
germani și maghiari 
tează cu deosebită măiestrie cîn
tece din folclorul poporului romîn 
și al minorităților naționale, care 
contribuie 
tului 
și al internaționalismului 
ietar.
?* 
tun 
sînt 
rii“, . . .
lă) și altele, care militează 
tru transformarea socialistă a 
culturii, pe scena căminului s-au 
jucat și piese din folclorul german 
și maghiar, ca de pildă „Reîn
toarcerea“, „Țiganii“ și altele, care 
contribuie la educarea tinerilor 
în spirit comunist, la îmbogățirea 
cunoștințelor lor politice și de 
cultură generală.

Dar în afara manifestărilor cul
turale prezentate ou ajutorul for
mațiilor artistice, în activitatea 
căminului un loc important îl o- 
cupă și propaganda prin confe
rințe. Aproape că nu există săptă- 
mînă în care utemiștii și tinerii

la educarea tinere- 
în spiritul patriotismului 

........................... pro- 
Un repertoriu adecvat au 

formațiile de teatru, 
de piese romînești 
„Oaspetele în faptul 

„La șezătoare“ (creație

Ală- 
CUIU 

se- 
loca- 
pen- 
agri-

să nu participe la conferințele ți
nute la căminul cultural sau la 
colțul roșu al gospodăriei colecti
ve. Asemenea conferințe cum sînt 
„Rezolvarea leninistă a problemei 
naționale în țara noastră“, „Frăția 
tineretului romîn, german, maghiar 
în lupta pentru construirea socia
lismului în patria noastră“, „Lupta 
tuturor tinerilor cinstiți din lumea 
întreagă pentru menținerea și apă
rarea păcii“, „Să urmăm tradi
țiile de luptă a U.T.C.“ ca și ex
punerile despre „Superioritatea 
științei și tehnicii sovietice“, „Des
pre retribuirea zilei de muncă în 
colectivă“, informările politice 
asupra principalelor evenimente 
interne și internaționale — con
tribuie în mod direct la educația 
comunistă și internaționalistă a ti
nerilor, la lărgirea orizontului lor 
de cunoștințe. De asemenea la 
multe din adunările generale am

HANS MULLER 
secretar al organizației U.T.M., 

comuna Homorod, raionul Rupea
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comună 
cultural 
deosebit
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și-
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pertoriul corului, alături de cîntece 
cum sînt „Măreț pămînt al patriei 
iubite“, „Sub al păcii stindard“.

Un rodnic schimb 
de experiență

în zilele de 6 și 7 
iulie la Casa Arhitec
tului din Capitală a 
avut loc o discuție de 
creație cu tema „Con
strucții de locuințe 
proiectate în institu
tele regionale de pro

iectare din țară“, or
ganizată de secția lo
cuințe a Uniunii Ar- 
hitecților din R. P. 
Romină. Au partici
pat, arhitecți șefi și 
proiectanți ai institu- 
'elor regionale de 
proiectare, vicepreșe-

dinți ai sfaturilor 
populare, reprezen
tanți ai C.SC.A.S. 
(Comitetul de stat 
pentru construcții, ar
hitectură și sistemati
zare ), ai conducerii 
Uniunii Arhitecților, 
precum și arhitecți șt 
proiectanți din Capi
tală.

în cadrul lucrări
lor, institutele regio
nale de proiectare O- 
rodea, Stalin, Su
ceava, Hunedoara, Ti
mișoara, Cluj și Pi-

tești au prezentat re
ferate, care au înfă
țișat experiența pro- 
iectanților de locuin
țe în ce privește sis
temele constructive 
și materialele de con
strucții folosite, mij
loacele întrebuințate 
și rezultatele obținu
te în direcția reduce
rii prețului de cost 
și grăbirii ritmului 
construcțiilor de lo
cuințe etc,

(Agerpres) Din frumusețile patriei : Bușteni

La cinci luni de Ia pornirea 
largii acțiuni sub lozinca „Cit 
mai multe economii pentru înflo
rirea patriei noastre socialiste" 
tineretul Combinatului Metalur
gic Reșița se prezintă cu un bi
lanț bogat. Sub conducerea or
ganizațiilor de partid, îndrumați 
de organizațiile U.T.M. și spri- 
j niți efectiv’ de muncitorii vîrsț- 
nici, de ingineri și tehnicieni, ti
nerii din numeroase secții ale 
combinatului au reușit în de
cursul primelor 5 Iun. ale anu
lui să descopere și să pună în 
valoare numeroase rezerve in
terne. Reducînd consumurile 
specifice la materii prime și 
materiale, la combustibil și 
energie electrică, sporind pro
ducția și productivitatea muncii, 
desfășurînd acțiuni de interes 
obștesc, strîngerea fierului vechi 
etc., tinerii reșițeni au realizat 
pînă la 1 iunie a.c. economii în 
valoare de aproape 12.000.000 
lei.

Atenția principală a tinerilor 
oțelari, laminatori, furnaliști, 
constructori de mașini și agre
gate a fost concentrată în pri
mul rînd asupra descoperirii in 
fiecare secție, sector, în fiecare 
brigadă a posibilităților, a căi
lor de reducere a consumurilor 
specifice de metal. Atrăgînd ca 
participant activ în bătălia pen
tru economii pe fiecare utemist 
și tînăr, stimullnd inițiativa lot 
creatoare și folosind forme va
riate pentru combaterea risi
pei, organizațiile U.T.M. de la 
oțelărie și luminatoare se situ
ează în fruntea întrecerii pentru 
cît mai multe economii. Oțelarii 
au economisit, de exemplu, 304u 
tone metal realizîndu-și angaja
mentul pe tot anul, iar lamina- 
torii au economisit 400 tone.

Adunate la un loc, economiile 
de metal realizate pînă la 1 iu
nie pe întreg combinatul se ri
dică la cifra de 3.458 de tone. 
Din această cantitate s-ar putea 
construi — scăzîndu-se pierde
rile provenite din prelucrări — 
mai mult de 13 locomotive C.F.R- 
de mare tonaj, tip 150.000.

în aceste zile în secțiile și 
sectoarele Combinatului Meta
lurgic Reșița se desfășoară o vie 
întrecere în cinstea zilei de 23 
August. Tinerii reșițeni sînt ho- 
tărîți să-și sporească eforturile 
pentru a întimpina cu noi și im
portante real’zări cea de-a XV-a 
aniversare a eliberării patriei, 
cea mai mare sărbătoare a po
porului nostru.

N. CATANA

Absolvenții școlilor profesionale, 
sînt ajutați cu grijă să-și însu
șească tainele meseriei, să se fa
miliarizeze cu locul de muncă. 
Iată-1 pe utemistul Ludovic Roja, 
de la fabrica „Solidaritatea" Ora
dea, explicînd tinerilor Homorogan 
Florian și Madov Alexandru cum 

să lucreze.
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O expoziție 
de artă populară 

la Deva
în cinstea celei de-a 15-a ani

versări a eliberării patriei noastre, 
Casa creației populare din regiu
nea Hunedoara a organizat la Deva 
o expoziție de artă populară. Aici 
sint expuse frumoase costume na
ționale, covoare și diferite alte o- 
biecte de artă populară executate 
de țărani muncitori din valea Mu
reșului, Munții Apuseni, din raio
nul Sebeș, de crescătorii de oi de 
la Poiana Sibiului și din alte co
mune de munte din raionul Sebeș.

Inovatorii Ia lucru
Tn 37 de întreprinderi din regiu

nea Baia Mare; în cinstea întîmpi- 
nării zilei de 23 August, comitete
le organizațiilor de bază U.T.M 
au pornit o întrecere socialistă 
deosebită, organizând săptămîna, 
decada sau luna tinerilor inova
tori.

Aproape 8000 de tineri au fost 
mobilizați în această acțiune. Dra
gostea cu care s-a avîntat în între
cerea pentru inovații, s-a concreti
zat în toate acțiunile întreprinse 
în acest interval.

Tineretul din unele uzine, mine 
și întreprinderi au încheiat săptă- 
mîna ori decada inovațiilor. Alții 
sînt în curs de organizare a aces
tora. Pînă acum, 415 inovatori, 
utemiști și tineri au reușit să pro
pună 523 inovații. Dintre acestea, 
jumătate au și fost discutate, 
aprobate și aplicate. Prin aplica
rea lor se aduc statului economii 
antecalculate de circa 2.000.000 lei 
anual. Iată și cîteva dintre aceste 
inovații. Inovația utemistului Ti- 
beriu Boitor a făcut posibilă elinii-1

narea pierderilor de energie elec
trică de la fabrica „1 Septembrie.“ 
din Satu-Mare Dispozitivul aduce 
fabricii economii antecalculate 
de 570.850 lei anual. Printre cele 
56 inovații realizate de utemiști și 
tineri din această fabrică, în pe
rioada decadei tinerilor inovatori, 
se numără și aceea a colectivului 
utemiștilor Victor Szekely, Alexan
dru Fiilop și Gheorghe Măduță. 
Procedeul lor de reducere a di
mensiunilor cochilelor de turnare, 
realizat printr-o perfecționare teh
nică a dat posibilitatea economisi
rii unor cantități de fontă lichidă 
în valoare de peste 57.700 lei.

Toate aceste inovații, ală
turi de toate celelalte pe care 
le-au creat tinerii, vor contribui 
din plin la realizarea țelului pe 
care ei și l-au propus, acela de a 
da patriei noastre socialiste în 
cinstea zilei de 23 August și pe 
această cale economii de cel pu
țin 5.000.000 lei.

A 1. TEOHARIDE

Salutăm marea întîlnire 
a tineretului de la Vie na

Acad. Zaharia Stanai

Peste puțin timp va avea loc la Viena cel de al VH-Iea Festi
val Mondial al Tineretului și Studenților Cu acest prilej se 
vor aduna laolaltă, în vechea și strălucita capitală a statului 
austriac, mii și mii de tineri din Europa și din cele mai înde
părtate colțuri ale lumii. Străinii parttcipanți la Festival și noro
coșii locuitori ai Vienei vor gusta, desigur, minunate spectacole 
de teatru, vor asista entuziasmați la întrecerile dintre multele și 
faimoasele ansambluri de cîntece și dansuri și se vor bucura din 
plin participînd pasionați la atracțioasele și variatele competiții 
sportive care se vor desfășura sub ochii lor.

Zilele Festivalului vor rămine pentru totdeauna întipărite în 
mintea celor ce le vor trăi și vor constitui, pentru fiecare, un 
mare cîștig.

Noi trăim într-o epocă măreață, de adînci și esențiale pre
faceri. Asistăm zi de zi la descoperiri uimitoare în domeniul 
științific. Sîntem zi de zi martorii unor realizări tehnice nemai- 
întilnite pînă acum. Noi, cei din țările socialiste, participăm 
prin munca noastră la construirea unei vieți noi în care omul 
își găsește bunăstarea și fericirea. Din nefericire însă 
epoca noastră se scurge nu numai sub semnul unor eforturi și 
realizări excepționale aproape pe toate tărîmurile de activitate 
omenească ci și sub acela al amenințării unui nou război mon
dial. De unde vin aceste amenințări? Este știut că nu din 
lagărul nostru, al constructorilor socialismului Noi iubim și rîv- 
nim cu ardoare pacea. Noi sîntem partizanii menținerii și întă
ririi păcii în lumea întreagă. Noi credem cu cea mai profundă 
sinceritate în posibilitatea conviețuirii pașnice între popoare.

La cel de al Vll-lea Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților, care va avea loc peste puțin timp la Viena, se vor 
întîlni mii și mii de tineri din toate țările de pe glob. Toți 
acești tineri își vor strînge mîinile, vor schimba între ei idei și 
impresii, vor discuta marile probleme ale timpului nostru, se vor

cunoaște reciproc, și, fără îndoială, vor lega prietenii calde și 
trainice. Acesta ni se pare nouă a fi folosul cel mai mare al 
întîlnirij de la Viena. Intre oamenii care au legat prietenie sin
ceră și durabilă nu mai poate fi vorba de gîlceavă și cu atît 
mai puțin de război.

Lumea de azi este, în bună parte, a tinerilor. Lumea de mîine, 
pe care o visăm pe o culme înaltă, va fi în întregime a tinerilor.

Tineri I Cunoașteți-vă și împrieteniți-vă. Legați-vă să apărați 
cea mai nobilă și mai arzătoare dorință a oamenilor de azi: 
pacea. Apărînd și întărind pacea vă asigurați viitorul vostru, 
asigurați viitorul urmașilor voștri, asigurați dezvoltarea civili
zației și înflorirea culturii.

arate cu mîndrie la Viena mărețele realizări ale țării noastre, 
în cei 15 ani de viață nouă, să. transmită întregii lumi dragostea 
de pace și fericire a poporului, a tineretului nostru.

Prof. Buchholz Dagobert
Artist emerit al R.P.R.

Vaier Novacu
Membru corespondent al Academiei R.P.R., 

reprezentant al R. P. Romîne
in Consiliul Guvernatorilor al Agenției Atomice 

Internaționale

M-am întors acum cîteva zile din Viena ce se pregătește cu 
înfrigurare să întîmpine oaspeții din toate colțurile lumii.

Ca profesor și om de știință urmăresc cu multă dragoste pre
gătirile tineretului — acest imens izvor energetic a! omenirii —- 
pentru această însemnată întîlnire închinată păcii și prieteniei 
între popoare.

Cel de al Vll-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților 
va avea loc în condițiile în care întreaga omenire urmărește cu 
deosebit interes, imensele eforturi pe care le depun țările lagă
rului socialist în frunte cu Uniunea Sovietică pentru preîntîmpi- 
narea unui cataclism atomic, pentru pacea omenirii. Tocmai de 
aceea, t Țeptăm cu toții Festivalul de la Viena ca pe un simbol 
al atașamentului tinerei generații față de marile idealuri ale 
păcii, un simbol al hotărîrii tineretului de a-și dărui toate efor
turile păcii lumii.

Salut cu toată căldura marea întîlnire a tineretului de la Viena, 
dorindu-i din tot suf'etul deplin succes.

Urez din tot sunetul tinerilor delegați din tara noariră să

în curînd pe străzile încîntătorului oraș de pe malurile Dunării, 
se vor aduna reprezentanții tinerei generații de pe întreg pă- 
mîntul în cadrul celui de al Vll-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Viena.

In aceste zi-le, noi cei care ne gîndim plini de grijă și dragoste 
la viitorul tineretului lumii, urmărim, cu emoție marile pregătiri 
ale tinerei generații pentru Festivalul de la Viena.

Am călătorit în- ultimii ani în multe din țările lumii, am cu
noscut în anii din urmă, mulți tineri din multe capitale ale 
Europei. C

Nobila idee a Festivalurilor Mondiale aile Tineretului și 
Studenților, mari sărbători ale tinerei generații, mari treceri în 
revistă a forțelor tinerei generații a găsit și găsește peste tot 
milioane și milioane de adepți. -

Festivalul de la Viena se va desfășura în împrejurări interna
ționale deosebite care se caracterizează prin eforturile popoarelor 
pentru a asigura pacea lumii, pentru a face ca marile idei ale 
păcii și prieteniei — care animă tineretul — să triumfe în 
întreaga lume.

Marea adunare a tineretului lumii de la Viena va reprezenta 
astfel un simbol al unității tineretului lumii în lupta pentru fău
rirea unui viitor pașnic popoarelor ce viețuiesc pe bătrîna noastră 
planetă.

Urez Festivalului de la Viena din toată căldura inimii mele, 
deplin succes I

Urez din toată inima tineretului nostru, tinerilor noștri artiști 
să ducă la marea întîlnire de la Viena mesajul de prietenie al 
pașnicului și talentatului nostru popor.

Cum organizăm 
zilele muncii

patriotice
Prima zi de 

în regiunea 
organizată în 
1958 — și 
aniversării proclamării 
Populare Romîne. In această 
au participat la repararea șosele
lor, podurilor și podețelor, la a- 
rnenajarea parcurilor, la plantări 
de puieți, curățirea izlazurilor, 
recuperarea țițeiului, stringerea 
fierului vechi etc. peste 75.000 ti
neri. Pe baza experienței căpătate 
în organizarea acestei zile, comite
tul regional a mai organizat încă 
alte trei zile ale muncii patrioti
ce, în lunile ianuarie 1959 în cin
stea conferinței regionale de par
tid, in luna martie în cadrul Săp- 
tănlînii Mondiale a Tineretu'ui, 
iar în luna aprilie în intîmpina- 
rea ..zilei de >■-.
1 Ma,i.

Zilele dedicate 
muncii patriotice 
in întreaga re
giune au consti
tuit un prilej de 
verificare a ca
pacității de mobilizare a tinere
tului de către organizațiile U.T.M., 
sub conducerea partidului. Orga- 
nizînd aceste zile, noi am urmărit 
pe lîngă eficacitatea lor economică, 
și obținerea unor bune rezultate 
în munca educativă și organizato
rică.

Acest lucru a fost posibil dato
rită faptului că, încă de la început, 
au fost repartizate fiecărei orga
nizații de bază LJ.T.M. obiectivele 
concrete de muncă la care tinerii 
pot să-și aducă contribuția. Cunos- 
cînd aceste obiective organizațiile 
U.T.M. au explicat tinerilor însem
nătatea pe care o au acestea pen
tru satul sau orașul lor, ce foloase 
vor aduce oamenilor muncii, lor 
personal. Acest lucru i-a entuzias
mat pe tineri, le-a dat un nou 
imbold în muncă, le-a dezvoltat 
dragostea și interesul pentru a 
participa din plin, cu toate forțele 
la înfăptuirea acestor obiective.

Rezultatele economice care s-au 
obținut în urma acestor zile au 
depășit întotdeauna rezultatele , , ■ l..............................
scontat^. Așa, de pildă, numai lor raionale, pe întreprinderi și 
într-o singură zi au fost recupera-, 
te 16.000 kg țiței din diferite locuri 
de scurgeri. Ziua de muncă pa
triotică din, luna martie a fost, pro
filată mai mult pe acțiunea de 
strîngere a fierului vechi. Aceasta

muncă 
noastră 

luna 
a fost

patriotică 
a fost 

noiembrie 
închinată 

Republicii 
zi

a făcut posibil ca în cinstea zilei 
de 1 Mai tineretul regiunii Ploești 
să trimită în dar siderurgiștilor 
de la Hunedoara o garnitură de 
tren cu 52 vagoane încărcate cu 
fier vechi.

La amenajări de parcuri ca 
cele de la Bucov, din Morerti, 
Buzău, Cîmpina, la construcțiile de 
locuințe din orașul Ploești și la 
alte construcții din regiune, la 
redarea de noi terenuri agricultu
rii (ca de pildă la șantierul de 
la Greceanca, raionul Mizil), pre
cum și la alte numeroase lucrări 
de interes obștesc, în cele 
zile de muncă voluntară 
acesta tineretul regiunii 
tuat un număr de peste 500.000 
ore muncă voluntară.

Pe aceste

trei 
din anul 
a efec-

Din experiența 
Comitetului regional

U. T. M.

șantiere, în zilele 
muncii patriotice 
au venit tineri 
de cele mai dife
rite ocupații, din
tre care unii nu 
făceau parte din 
brigăzile utemis- 
te de muncă pa

triotică. Mergînd încolonați la 
locurile de muncă, purtînd dra
pele roșii, cîntînd cîntece revolu
ționare și brigadierești, întrecmdu- 
se pentru obținerea celor mai 
bune rezultate, cei mai mulți din
tre acești tineri au cerut să fie în
cadrați în brigăzile utemiste de 
muncă patriotică.

Aceste acțiuni largi de muncă 
patriotică au contribuit la educa
rea unor mase mari de tineri și 
tinere în spiritul grijii față de 
bunul obștesc, a dezvoltat senti
mentele patriotice, preocuparea 
față de treburile satului, comu
nei, întreprinderii sau orașului 
respectiv.

Pentru reușita acțiunilor de 
muncă patriotică din aceste zile, 
comitetul regional U.T.M., sub 
conducerea comitetului regional 
de partid, a inițiat cu mult timp 
înainte un plan concret de mă. 
suri în care printre altele au fost 
stabilite crearea comandamente-

Ploești

GH. NEAGOE
secretar al Comitetului regio

nal U.T.M. Ploești

(Continuare în pag. 3-a)

în vacanță, la bibliotecă
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Unul dintre șefe 
colectivei

In G.A.C. Topra:sar, regii 
Constanța, hierează ca șofer 
mistui . Popovici Ion. Or:
e nevoie, ziua ■ sau noa
el e gata de drutn. Și 
toată munca intensa pe care o 
fășoară, camionul pe care-1 
duce e linul din cele mai îng: 
din gospodărie, pentru că tir 
șofer Popovici Ion 'știe cum 
folosească. Dacă uneori are o 
fecțiune la mașină cît de mări 
el nu o lasă pe £ltă c 
ci o ptuie ■ la punct ime 
ce a observat-o. Ingrijindu-și 
mașina, el a făcut ca perioada 
tre cele două reparații general' 
fie cu mult depășită. Cami' 
care trebuia sa intre in repai 
generală încă din vara trecut,..... 
să intre abia in toamnă, c 
terminarea tuturor muncilor a 
cole ale gospodăriei.

Dar, pe lingă faptul că-i ur. 
fer bun, tovarășul Popovici Ic 
și un bun tovarăș de muncă, f 
ajută pe șoferii mai tineri din j 
podărie în munca lor, le dă în- 
mări le împărtășește din expe: 
ța lui. El muncește cu multă i 
știinciozitate și dragoste în cc 
ti vă, este apreciat de colectiv 
din rindul cărora s-a ridicat. . 
gurfnd bunul mers al transport 
lor el contribuie la creșterea v 
turilor gospodăriei agricole co 
tive.

D. COSTE

CLUBUL
TINERETULUI

de clăi au

teme din

harnici, 
seceratul

literare, 
au făcut 
autori și

spre 
sală 
cul- 
mo-

fi cei mai
în

Lui Tudor P. Ion, tînăr țăran 
întovărășit din comuna Potfogi, 
raionul Titu, ii place mult să ci
tească ziarele. Și nu numai ziarele 
ci și cărțile. Tot felul de cărți : 
și de literatură beletristică și știin
țifice și de literatură politică...

De la o vreme însă Tudor P. 
Ion citește sumedenie de cărți : 
șase cărți pe lună, cîteodată opt... 
A învățat să le desprindă ideile, 
să le pătrundă „miezul“, cum se 
exprimă el. De la o vreme, a în
ceput să înțeleagă mai bine și 
piesele de teatru pe care le as
cultă la radio și filmele care vin 
in comună...

— De cînd „de la o vreme“? 
îl întreb.

— De cînd cu clubul, răspunde 
Tudor. Nu știați î Avem in sat un 
club al nostru, al tineretului.

Peste vreo două ceasuri, 
seară mă aflam la club. O 
mare în clădirea căminului 
turai dotată cu o bibliotecă, 
bilier, jocuri de șah, mese de tenis 
de masă, un patefon cu plăci, ta
blouri...

Aici își petrec serile cei mai 
mulți dintre tinerii satului. Ute
mistul Alexandru Ena, bibliotecar 
și responsabil al clubului, numă
ră, într-un sertar de lemn, fișele 
cititorilor Peste 450 de fișe.

In comuna Potlogi trăiesc peste 
500 de tineri. Prin programul său 
care se adresa tuturor țăranilor 
muncitori din comună (péste 1500 
de familii) căminul cultural nu 
putea satisface pe deplin cerin
țele unui număr atît de mare de 
tineri. Aceștia voiau zilnic la 
cămin un număr muTt mai mare 
de acțiuni culturale specifice vîrs- 
tei și preocupărilor lor.

Pornind de la această necesi
tate s-a născut ideea înființării 
unui club ai tineretului. Cu spri
jinul organizației de partid, tinerii 
din Potlogi au acum un club al 
lor, unde se adună zilnic, un cen-

tru de activitate culturală de care 
se ocupă cu atenție și grijă co
mitetul comunal U.T.M.

Activitatea clubului a cuprins 
Încă de la început o mare parte 
a tineretului din sat. In primele 
zile s-ă organizat vizionarea de 
filme educative, apoi tinerii au 
fost atrași să participe la audiții 
colective de radio și plăci, să ia 
parte la concursuri de șah, tenis 
de masă și programe sportive. 
Aceste prime manifestări au adus 
ceva nou în preocupările tinerilor 
care au început să vină la clu
bul lor în număr din ce în ce mai 
mare. în organizarea activității clu
bului membrii comitetului U.T.M. 
au dat o mare atenție acelor ac
țiuni de masă menite să contri
buie în mod direct la educația co
munistă a tinerilor. La serile co
lective de la club ei au invitat în 
mijlocul tinerilor, membrii și can- 
didații de patrid care le-au vor
bit despre lupta clasei muncitoare 
în frunte cu partidul ei, pentru 
viața luminoasă de azi; au invi
tat de asemenea oameni în vîrstă 
care le-au povestit despre trecu
tul satului cu întunericul și mi
zeria de odinioară... Alte seri co
lective au avut ca teme: ,,U.T.M. 
organizație unică revoluționară 
de tineret“. „Ce a dat regimul de
mocrat-popular tineretului“...

Prin organizarea de conferințe 
cu caracter științific, („Știința 
sovietică“, „Cea d?-a 10-a plane
tă asistentului solar, un nou suc
ces âl tehnicii sovietice“, „Știința 
și' religia“ etc.) prin activitatea 
cercurilor naturaliștilor și prin a- 
tragerea tinerilor la concursul „Iu
biți cartea“ clubul ii ajută pe ti
neri să-și formeze o concepție 
materialistă despre viață și lume.

Pentru atragerea tinerilor din 
sat în număr cît mai mare la con
cursul „Iubiți cartea“, mijloc im
portant de educație comunistă a 
tineretului, comitetul U.T.M. a in-

vitat la club, la serile 
profesori ai școlii care 
frumoase prezentări de 
cărți ajutindu-i pe tineri să înțe
leagă mai profund mesajul cărți
lor citite, ideile pentru care mili
tează ele. Aproape 150 de tineri 
țărani munc’tori au devenit în 
felul acesta participanți la con
cursul „Iubiți cartea“.

O muncă susținută care a ce
rut din partea comitetului comu
nal U.T.M. nu numai perseve
rență ci și multă inițiativă a fost 
cea dusă pentru atragerea la ac
tivitățile clubului, a fetelor satu
lui. La început fetele participau 
intr-un număr mic la activitatea 
culturală din sat datorită unor 
concepții învechite ale părinților. 
Mamele își însoțeau mai întot
deauna fetele privind cu suspiciu
ne reuniunile de la club. Cum au 
reușit utemiștii să înfrlngă aceste 
concepții ? Ei au înființat la club 
un cerc de broderie. Fetele ve
neau să lucreze, dar în timpul a- 
cesta la club se organizau și seri 
colective pe diferite 
viața nouă a satului socialist. 
Cercul căpăta astfel caracterul 
unei șezători culturale. In cadrul 
cercului s-a organizat apoi „o zi 
a fetelor“, zi în care, la club, s-a 
deschis 0 adevărată expoziție de 
artă populară cu obiecte lucrate 
de fetele din cerc. Mamele se 
mîndreau. Fetele satului participă 
acum Ia toate acțiunile organizate 
la club.

Acțiunile organizate la club ați 
dus și la creșterea simțitoare a 
activității artistice și sportive. 
Mîndria clubului o constituie bri
gada artistică de agitație, care la 
cel de-al V-lea Concurs al echipe
lor de amatori a fost premia:ă. 
Clubul are și un cor format din 80 
de tineri și o echipă de muzicuță. 
Prin colectarea fierului vechi și 
valorificarea lui, tinerii au obținui 
instrumente muzicale : o vioară, 
un acordeon, o chitară.

Comitetul comunal U.T.M., a 
hotărit ca printr-o muncă tot mai 
sus’inută, să mobilizeze la c tib 
toată masa de tineret, să dea o și 
mai maro amploare acțiunilor cut- 
tural-educatfve menite șă-i educe 
pe tineri in spiritul devotamentului 
față de patrie și partid.

Sărbătoarea 
secerișului 

tn satul Agrișteu din raionul 
Sîngiorgiu de Pădure se obiș
nuiește ca prima zi de seceriș 
să fie declarată sărbătoare. 
Atîta timp cît oamenii își mun
ceau individual pămîntul, fie
care sărbătorea în felul lui 
prima .zi de seceriși. Acum însă 
uniți în gospodăria colectivă 
romîni și maghiari au sărbăto
rit împreună această zi. Abia 
răsărise soarele cînd secerătorii 
au pornit spre lotul unde sînt 
cultivate cele 20 ha orz. Erau 
prezenți mai toți tinerii colec
tiviști. Cintecele populare ro- 
mînești și maghiare, se revărsau 
nestăvilite peste holdele nes- 

fîrșite.
Înșirați în lanț, colectiviștii 

au pornit ofensiva asupra hol
dei de aur. In cîteva ore două 
hectare au fost secerate. Kovacs 
Karoly, Margareta Papalei, 
Klara Barabaș și alți tineri s-au 
dovedit a 
mai îndemînateci 
orzului.

Pînă seara, zeci 
rămas pe miriște.

ANDREI FEIL 
activist al Comitetului raional 
U.T.M. Sîngiorgiu de Pădure

MMi

D. GALICEANU

l.a bazele de recapționare a ce
realelor din raionul Oltenița, au 
început să sosească din primele 
zile ale recoltării, convoaie de că
rțile care transportă cerealele con
tractate de gospodăriile colective 

cu statul.

Spor ia muncă" de IOSEP LIGA
(Din Expoziția de fotografii artistice a tineretului).

Ferma de iepuri
A.in na dezvoltare

de cînd « fost 
oreștere a iépu- 

tinerii colectiviști

Seara, colțul roșu al gospodăriei agricole colective „Viață Nouă“ 
din Sîntarta, raionul Criș, cunoaște o deosebită animație. Grupuri de 
tineri colectiviști vin aici cu regu laritate să citească cărți literare și 

tehnice sau să participe la alte activități culturale.
Foto: N. STELORlAN

400*000 lei economii
sarcinilor

Plenara 
C.C. al 

Comitetul 
U.T.M. Zele- 

îndrumarea 
raional

Pe baza 
stabilite 
a Vl-a 
U.T.M , 
raional 
tin, sub
comitetului 
de partid, a stabilit 
măsuri pentru spriji
nirea organizațiilor 
de bază U.T.M în 
organizarea brigăzilor 
utemiste de muncă 
patriotică, stabilin- 
«lu sc obiective con
crete, de muncă, cu 
termene de îndepli
nire.

Utemiștii și tinerii 
din raionul ~ 
regiunea 
ganizați 
utemiste 
patriotică, 
tat astfel prin 
voluntară lucrări de 
întreținerea pășunilor

Zeletin, 
Bacău or- 

în 
de
au

brigăzi 
muncă 
execu- 
muncă

și fînețelor pe o su
prafață de 900 hecta
re, realizînd econo
mii în valoare de 
106.000 lei. în ac
țiunea de refacere și 
protecție a pădurilor, 
prin munca voluntară 
a tineretului, s-au 
plantat peste 100.000 
puicți, s-au efectuat 
lucrările întreținerii 
de arborete, recoltări 
de nemințe, combate
rea dăunătorilor etc., 
rcalizîndu-se econo
mii în valoare de 
peste 5 000 lei. De a- 
semenea, tineretul a 
plantat prin muncă 
voluntară în această 
primăvară 7.730 nuci» 
9.340 zarzări, 4.000 
pruni și 11.400 sal- 
cîmi pe marginea șo
selelor, realizînd eeo- 

denomii în valoare 
peste 137,600 lei.

Brigăzile 
le muncă 
că au mai 
tiat pe drumuri Î.170 
mc. pietriș, 4.210 
m.c. nisip, au execu
tat 516 m. terasamen- 
te, au făcut 4.000 m. 
șanțuri pe marginea 
șoselelor și au cură- 
țat alte 3.800 m. de 
șauț, realizînd econo
mii în valoare de 
peste 38.000 lei. S au 
evidențiat în mod 
deosebit brigăzile u- 
temiste de muncă pa
triotică din comune
le Răchitoasa, Bur- 
dușați și altele. Va
loarea economiilor 
realizate în întreg 
raionul se ridică la 
suma de 
400.000 lei.

utemiste 
patrioti- 
împirăș-

peste”

M. BOGDAN

W- â.

nu „vorbește“
postul utemist de control

In G.A.S. Bând din raionul Tg. 
Mureș a luat ființă cu cîteya luni 
în urmă, un post uternist de con
trol condus de utemistul Gergely 
Geza. La sediul gospodăriei, ală
turi de gazeta de perete a apărut 
gazeta „Vorbește postul utemist 
de control". Despre ce „vorbește“ 
postul utemist de control ?

In prezent sînt expuse trei ma
teriale : un articol despre 1 Mai, 
un altul, general, despre sarcinile 
organizației U.T.M. și al treilea 
despre închiderea învățămîntului 
politic, însă nu se află la această 
gazetă nimic care să dovedească 
—unej activi- 

utemist de 
că membrii- 
înțeles șar- 
că menirea

Pe urmele
unei

le gende

De două luni, 
creată, ferma de 
rilor de către tinerii colectiviști 
din Saraiu. raionul Hîrșova, numă
rul Iepurilor a ■ crescut de La 90 
la 180

Succesul se datorește străduinței 
pe care ou depus o tinerii Olteor- 
ghe Munț&mu șl Miliai Brătiami, 
cărora le-a fost încredințată sarci
na îngrijirii acestor Iepuri.

Ca să-și însușească cunoștințele 
necesare unei asemenea mutici, cei

doi tineri au cerut sprijinul tinăru- 
lui Inginer Constantin Beldițn.aii. 
au citit materiale de specialitate și 
nu fost tntr-un schimb -de expe
riență la G.A.C. Tîrglișor. Organi
zația U.T.M. a cerut sprijinul con 
ducerii gospodăriei pentru amena
jările necesare fermei șl acum 
exista la această fermă construcții 
speciale. I’înă la 23 August, tinerii 
colectiviști dimSaraiu și-au propus 
să sporească numărul iepurilor la 
400.

C. MIHAI

într-adevăr existența 
tăți specifice postului 
control. Aceasta arată 
acestui post nu și-au 
cinile, ei n-au înțeles __ ----------
postului utemist de control este 
aceea de a sprijini organizația de 
bază U.T.M. în descoperirea și li
chidarea unor deficiențe ivite îfl 
munca tineretului.

Postul utemist de control trebuie 
să urmărească în primul rînd cum 
participă tinerii la îndeplinirea pla
nului de producție, cum se desfă
șoară lucrările agricole, cum sînt 
întreținute și folosite mașinile și 
uneltele etc., să creeze o atmosferă, 
de intoleranță a neglijenței și ri
sipei — acolo unde constată, — 
Să propună conducerii soluții pen
tru îmbunătățirea procesului de 
producție. Oare la G.A.S. Bând 
n-ar avea ce face pe această linie 
postul utemist.de cpntrol

Poslul uternist ar fi putut între
prinde, de pildă, un raid în secto
rul zootehnic al gospodăriei pentru 
a descoperi cauzele pentru care 
prețul de cost al unui litru de lap-

te la G.A.S. Bând este de 2,64 lei 
față de 1,34 lei planificat. Lipsu
rile de anul trecut în ce privește 
asigurarea nutrețurilor pentru hra
na animalelor se fac simțite și în 
acest an. G.A.S. a acordat o mică 
Imoortanță culturilor furajere, bu
nei organizări a muncii-, precum 
și transportului nutrețurilor, lucru 
care a dus în mod implicit la ri
dicarea prețului de cost. Nu rare 
ori la aducerea furajelor de pe 
cîmp la locul de consum s-au fă
cut trei transporturi (de pildă de 
la Lechința și Icland), cînd la 
aceeași cantitate de furaje ajun
geau două transporturi, dacă re
morcile ar fi fost încărcate la în
treaga lor capacitate.

Nu există un control sistematic 
nici în ceea ce privește consumul 
de furaje pe cap de vacă. 
Aceasta face ca uneori (mai ales 
toamna șt iarna) consumul speci
fic să fie mai mare decît cel pre
văzut, iar primăvara să se admi- 
histreze rațiile sub normați* lucru 
care duce Ia scăderea producției 
de lapte vacă.

Aceste practici greșite ar fi tre
buit să le ia sub focul criticii sale 
postul utemist de control din G.A.S, 
și atunci n-ar exista și în acest an 
pericolul unei producți scăzute de 
furaje și al unui preț de cost ri
dicat la producția de lapte. Prin 
intermediul postului de control 
organizația de bază U.T.M. ar fi 
putut aduce un mare aport la ri
dicarea rentabilității gospodăriei. 
Ar fi putut face propuneri concre
te conducerii G.A.S, pentru lichi
darea acestor deficiențe.

Deși munca mecanizatorilor s-a 
desfășurat în general în bune con- 
dițiuni, atingîndu-se un procent de 
mecanizare aestul de ridicat, și în 
acest domeniu se manifestă încă 
lipsuri : capacitatea mașinilor nu 
este totdeauna folosită în mod ra
țional și în întregime, există lip
suri în întreținerea mașinilor etc. 
La Căpuși, de pildă, trei cultiva
toare aparținînd brigăzii com
plexe au start după prășit 
4—5 zile necurățate. Tot la aceas
tă secție o cositoare (pentru trac
țiune animală, dar care poate fi

folosită și la tractor) a stat ne
folosită deși era mare nevoie de 
ea pentru recoltarea furajelor.

lată doar cîteva probleme de 
care ar fi putut să se ocupe postul 
utemist de control — în ultima 
vreme — ajutînd conducerea gos
podăriei, pe tinerii muncitori, în 
îndeplinirea sarcinilor de plan.

Organizația U.T.M. (secretar 
Klein Ioan) trebuie să ajute postul 
utemist de control să ducă o acti
vitate perseverentă pe linia rezol
vării celor mai importante pro
bleme ale muncii tinerilor din 
G.A.S., să critic? și să facă pro
puneri în legătură cu desfășurarea 
muncilor din campania.de recoltat 
pentru înlăturarea risipei, pentru 
folosirea întregii capacități de lu
cru a mașinilor etc. Postul utemist 
de control trebuie să devină prin
cipalul mijloc prin. care, organiza
ția U.T.M, ajută conducerea gos
podăriei la bunul mers al lucrări
lor, la asigurarea creșterii conti
nue a producției vegetale și’ani
male.

Apa necesară pentru grădina de 
zarzavat a gospodăriei agricole 
colective Bărăganti, raionul Ne
gru " ................... '
baltă 
față 
cu izvoarele aproape secate, 
aceea ea nu putea să deservească 
întregul volum al irigării. Acum, 
în toiul verii, izvorul de apă seca
se cu desăvîrșire. Grădina de 
zarzavat era amenințată de o 
gravă primejdie. Și nu numai gră
dina, ci și vitele, care se adăpau. 
Ca și ceilalți colectiviști, tinerii 
erau și ei frămintați. Era în joc 
doar o parte din averea gospodă
riei și care dintre el ar fi putut sta 
pasiv, de-o parte? Trebuia făcut 
ceva și asta cît mai curind, căci 
zilele călduroase ale verii începu-i 
seră.

Printre colectiviști, mai ales 
printre cei bătrini, circula o legen
dă rămasă din 
nea că mai de 
alimentată mai 
mult mai mare 
voare puternice 
suprafață. Dar în 1877, turcii, îna
inte de a se retrage din fața oști
lor ruso-romîne, au astupat aceste 
izvoare cu lînă pentru ca cei care-i 
izgoneau de pe pămîntul pe care-1 
cotropiseră și-l jefuiseră sute de 
ani, să nu mai aibă apă. Tinerii 
au discutat cu bătrînii, s-au sfă
tuit și s-au gindit că nu se poate 
să nu fie ceva adevăr aici. Au pro
pus deci conducerii gospodăriei să 
se pornească pe urma acestor iz
voare pentru a fi descoperite. La 
îndemnul comuniștilor, colecti
viștii, îndeosebi tinerii, în frunte cu 
secretarul organizației U-T-M., tov. 
Criță Dumitru, au trecut la fapte. 
Cu toții, într-o duminică diminea
ță, tineri și vîrstnici, 
spre baltă.

Vodă, era 
apropiată, 

de circa

adusă dintr-o 
cu o supra- 

500 m.p., dar
De

strămoși. Se spu- 
mult, balta, acum 
mult de ploi, era 
și avea niște iz- 
care clocoteau la

au pornit 
A fost înjgheba

tă în grabă o plută din bîrne și 
seînduri care a fost lăsată pe apă. 
Primii 
tinerii 
tron ie 
foarte 
înarmați cu niște prăjini lungi ei 
au început să răscolească fundul 
milos al bălții.

Lucrul era greu și migălos. Lup
ta cu apa și mîlul nu l-a tnspăi- 
mîntat însă. Nimic nu-i putea îm
piedica pe tineri să învingă acest

care au sărit pe ea au fost 
în frunte cu utemistul So- 
Gligor Gheorghe, un tînăr 

curajos și cu inițiativă.

pericol care amenința gospodă 
lor colectivă, față de care nu o 
tă își mai dovediseră dragostea 
atașamentul. Cînd o prăjină 
lovit de ceva tare, care izbit t 
puternic s-a sfărîmat, unul dir 
tineri a sărit dezbrăcat în apă 
a scos de acolo o bucată dint 
conductă făcută din lut ars. Ur 
izvoarelor fusese descoperită. Ci 
duetele acestea trainice, ingeni< 
se, fuseseră construite poate 
sute de ani în urmă, poate ch 
de romani. Tinerii le descoperisi 
acum, și au făcut să curgă iar 
apa prin ele.

E de prisos să mai spunem c 
au fost destupate conductele 
lina cu care intr-adevăr fuses< 
înfundate. Nimeni n-a plecat de 
baltă, pînă cînd n-au văzut a 
clocotind la suprafața bălții, a 
atît de necesară grădinii dt zar: 
Vaf Și altor huituri ale gospodar 
Balta reînviase.

Dar lucrurile nu s-au op 
aici, Malurile bălții erau rc 
se pe o lungime destul de ma 
Era nevoie de un dig din beft 
care să permită acumularea de 
mai multă apă, fără pericol
inundație. S-a trecut imediat
lucru și în cîteva zile, dator 
muncii entuziaste a colectiviști 
și în special a tinerilor din rin< 
cărora s-au evidențiat utemiști c 
Sava Ion, Sobrin Alin, Murat Ii 
și alții, digul a fost ridicat.

Astăzi balta-i cu totul supu 
colectiviștilor, face tot ceea ce v 
ei, ca o ființă blinda și ascult 
toare. Iar cele 15 hectare de gi 
dină nu mai sînt amenințate 
secetă. Balta le dă din apa ei re 
și limpede zl de zi, noapte 
noapte, atît cît au nevoie. La rî 
dul ei, grădina răsplătește d 
plin strădania colectiviștilor ca 
prin munca lor au făcut dir 
poveste o realitate a zilelor n< 
tre, reușind să sporească și n 
mult veniturile gospodăriei 1< 
„Anul viitor o să irigăm și cîte’ 
hectare de porumb, iar grădina < 
legume o s-o mărim cu cel puț 
10 hectare, căci acum dispune 
de posibilități“ — ne spune tov 
rășul Criță Dumitru secretarul o 
ganizației U.T.M. Și-n ochii lui 
citește hotărîrea omului care șt 
ce vrea.

Curajul datoriei
ora 
de

Duminică, după 
prințului. La ferma 
păsări a gospodăriei e 
liniște desăvîrșită. Sofica 
Negruță, îngrijitoarea 
de pui, se așează pe un 
scăunel.

Din lanul înalt de gria 
ce încinge ca un bria 
curtea fermei, doi indi
vizi, pîndesc de aproape 
de o oră fiecare mișcarea 
îngrijitoarei de pui. 
Cînd fata se așează pe 
scăunel, unul, cel mai 
bătrin șoptește :

— Acum e momentul. 
Vlăjganul negricios se 

tîrăște șerpește pînă la 
spărtură și cu multă pre
cauție înlătură crengile.

Apoi, cu miini agile țe 
repede la puii care pico
tesc pe aproape, li „cu
lege“, stringindu-i de 
gît, și-i vîră in traistă. 
Cînd era aproape de ie
șire însă, auzi o vocp 
subțire dar puternică:

— Stai! Care ești 
colo?

Ca fulgerul, Sofica
leargă spre fundul curții. 
Rapid, hoțul recurge la 
un vicleșug. Ia teancul 
de crengi din spărtură 
și-l pune deasupra trais
tei. Sofica pătrunde cu 
vîntul prin spărtură și 
it't în lan. Vlăjganul o 
pricește senin t

— Ce i, Sofica? Uite,

d-

ajn venit și eu să adun 
cîtvva uscături... Nu-i 
mare pagubă...

Infivrbînlată, cu ochii 
plini de mlnie, C 
se repede la hoț 
smulge vreascurile și 
dală cu ele și traista, 
încinge o luptă intre 
lișcnna de 18 ani și 
dividul înalt, Solid, 
acest timp, celălalt 
traista căzută jos și o iu 
la fugă. Cu un nou efort, 
Sofica scapă din încăie
rare și aleargă după fu
gar. II ajunge și-i smulge 
traista, Apoi, cil mina în
cleștată pe părticica din 
averea statului, Sofica 
strigă ;

Sofica 
ț și-i 

o- 
Se 
fe
in- 
tn 
in

— Hoții, hoții în gos
podărie !

întâmplarea s-a petre
cut cu puțină vreme în 
urmă la G.A.S. Cuparu, 
regiunea Pitești. Vlăjga* 
nul, Dumitru Lincan, zis 
Covrig, un pierde-vară, 
un element leneș, des
compus, dintr-o comună 
apropiată, a fost dat pe 
mîna miliției. Sofica Ne- 
gruțâ, a fost felicitată de 
către conducerea gospo
dăriei pentru curajul de 
care a dat dovadă în a- 
păr ar ea averii gospodă
riei.

N. CORNEANU

ȘT. RjECANIȚKI

La G.A.S. Rogova, regiunea Craiova, în plină campanie de recoltat.
Foto : AGERPRES

C. G. DIACONU
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Au contribuit 
la electrificarea 

satelor
Nu de mult satele Frăsin 

Podul Corbului, Valea Tîrs^ 
Nistoreșli și altele, care apar
țin de comuna Breaza din raio
nul Cîmpina au fost electrifi
cate.

In satul Nistorești în seara 
cînd s-a aprins pentru prima 
dată „lampa lui llici“ a fost o 
adevărată, sărbătoare. Pe uli
țele luminate, ieșiseră în seara 
aceea nu numai, tinerii, care 
plimbîndu-se , discutau despre 
evenimentul acesta nou din via
ța salului lor, ci și vîrstnicii.

Nu a trecut mult timp de la 
acest eveniment și peste 80 

familii din sat și-au cumpărat 
aparate de radio. Tinerii din 
aceste sate se mîndresc cu acest 
lucru și pentru faptul că, mobi
lizați de organizațiile U.T.M., 
ei au muncit voluntar alături 
de vîrstinici la lucrările de e- 
lectrificare ca : săpatul gropi
lor, transportul stîlpilor și chiar 
la instalarea rețelei electrice.

MIRCEA SOARE 
muncitor

utemist.de
campania.de


Astăzi sosește in Capitală 
o delegație parlamentară 

indiană

In întitnpinarea zilei de 23 August

!n fiecare săptămînă un cîntec
De la uzina „Mecanica" Cimpina 

Se vede in zare muzeul „Doftana". 
Intre zidurile reci ale acestei foste 
închisori au răsunat multe cintece 
revoluționare, rntonnte de comu
niștii întemnițați de regimul bur- 
gltezo-moșieresc. Cîntecele „Pri
vesc din Doftana", „Sună toaca 
prin toată Doftana" sînt numai ci- 
teva din multele cintece care au 
răsunat cindva în fosta închisoare.

Ele sînt astăzi învățate de tine
rii noștri cu dragoste și venerație 
pentru clasa muncitoare, pentru 
partidul conducător care a luptat 
neclintit pentru eliberarea poporu
lui nostru de sub jugul crunt al 
exploatării. Cursanții cercului de 
învățămint politic U.T.M. de la 
secția montaj s-au constituit in
tr-un mic cor în care săplămînal 
învață noi cîntece. Printre cinte- 
cele învățate în ultima perioadă 
se numără și „Sub steagul parti
dului", „Noi, urmașii lui Vasile 
Roaită" și altele.

în momentul de față toți tinerii 
din uzina noastră învață cintecul 
„August — 23“.

în intîmpinarea lui 23 August, 
a acestei mărețe sărbători a po
porului nostru, intensificind mun
ca de educare patriotică a tinere
tului, noi vom dn o atenție și mai 
mare învățării cintecelor patrio
tice, revoluționare. în această pri
vință vom organiza învățarea in 
primul rînd a cintecelor noi, com
puse recent și care au început să 
fie publicate în presă. Dintre a- 
cestea ne vom alege cîte un cîn
tec pe care îl vom învăța în fie
care

VAS1LE BUJOREANU 
secretarul comitetului IJ.T.M. 
Uzina „Mecanica" Cîm-pina

- ★

Sîntem tineri și ne place să 
cîntăm. Am și învățat cîntece fru
moase, care slăvesc patria, trecu-

Cum organizăm 
zilele muncii patriotice
(Urmare din pag. l-a)

coordonareacomune, pentru 
muncii.

O importantă problemă pe care
și-a pus-o comitetul regional a 
fost aceea de a asigura front de 
lucru și unelte tinerilor partici
panți. Nu era deloc ușor ca mo. 
bilizînd aproape 100.000 t:x":.
să le asigurăm condiții per
fecte de muncă. Această 
cină a fost rezolvată cu 
ces de către comandamentele 
create, din care au făcut parte 
președintele sfatului popular sau 
vice-președintele, secretarul orga
nizației de bază U.T.M. și instruc
torul raional U.T.M. Aceste co
mandamente au avut drept scop 
stabilirea din vreme a obiective
lor de muncă, procurarea unelte
lor, asigurarea tinerilor cu mij
loace de transport și cu asistență 
tehnică, păstrarea evidenței 
muncii etc.

Succesele obținute în aceste 
zile se datoresc în primul rînd 
sprijinului acordat de organele și 
organizațiile de partid, care au 
îndrumat concret comandamente
le muncii patriotice orientîndu-le 
spre stabilirea celor mai cores
punzătoare obiective, ajutîndu-le 
în rezolvarea tuturor problemelor 
care se iveau pe parcurs.

Totodată, trebuie să arătăm că 
în unele locuri, ziua muncii vo
luntare a fost privită cu insufi
cientă încredere, unele instituții 
nu au acordat sprijin tehnic și 
matérial muncii tineretului. A- 
ceasta s-a întîmplat de pildă la 
Cîmpina, unde sfatul popular nu 
a trimis la timp mașinile nece
sare desfășurării acțiunii.

Se apropie 23 August. Tinere
tul regiunii noastre întîmpină cu 
rezultate deosebite în muncă 
cea mai mare sărbătoare na- 

î a poporului romîn. 
această linie Shemarea 

comandanților brigăzilor ute
miste de muncă patriotică din 
orașul București este primită cu 
multă bucurie de tinerii din bri
găzile utemiste de muncă patrio- 
dică din regiunea noastră. Pînă 
la această sărbătoare, tinerii vor 
dezgropa și valorifica prin mun
că voluntară 5.000 m. liniari de 
conductă. De asemenea, prin 
muncă voluntară șe va sprijini 
construirea căminului cultural 
din Breaza, școala elementară din 
Buda, casa de cultură din raio
nul Rîmnicu-Sărat, complexul 
sportiv de la Pucioasa, amenaja
rea i‘ 
Se va

pentru o garnitură de tren cu 50 
vagoane care va ii trimis la Hu
nedoara. In agricultură brigăzile 
utemiste de muncă patriotică vor 
lucra pe șantierele de la Grecean- 
ca, Mija. Ghirdoveni, Movila Vul-

tineri,

sar- 
suc-

pii etc De asemenea se vor însi- 
loza zu forțele tineretului peste 
5.000 tone furaje și se vor execu
ta îngrijiri de pășuni pe o supra
față de 15.000 hectare.

Comitetul regional U.T.M.-Plo- 
ești va iniția o largă muncă de 
atragere a tineretului în. brigăzi
le utemiste de muncă patriotică. 
Ne-am fixat ca obiectiv ca, pînă 
la 23 August, majoritatea utemi- 
știlor din regiune să fie cuprinși 
în brigăzile utemiste de muncă 
patriotică. Pentru aceasta ca o 
primă măsură vom continua tra- 
diția organizării zilelor de mun
că voluntară pentru tineret. Ast
fel, în ziua de 9 august, va fi 
organizată pentru a cincea oară 
ziua muncii voluntare pe întrea
ga regiune.

Sîntem convinși că vom ob
ține rezultate din ce în ce mai 
bune.

tul de luptă al partidului. Din pă
cate, unele cîntece frumoase sînt 
cunoscute doar de cîțiva tineri. De 
aceea comitetul organizației noas
tre de bază U.T.M., discutind 
inițiativa tinerilor de la Grlvița 
Roșie, a hotărît să organizece o 
acțiune similară peptru ca tinerii 
noștri muncitori să învețe cît mal 
multe cîntece revoluționare și 
patriotice.

Organizația noastră nu este 
prea numeroasă. Toți cei 48 de 
tineri care lucrează la fabrica de 
doage și lăzi și la atelierul meca
nic sînt utemiști. Ne-am gîndit 
să organizăm două grupe pentru 
învățarea de cîntece revoluționare 
și patriotice. In cinstea lui 23 Au
gust muncind cu rîvnă pentru în
deplinirea și depășirea planului 
de producție, vom învăța în acelaș 
timp în fiecare săptămînă cîte 
un cîntec patriotic, revoluționar. 
Am și discutat cu cîțiva utemiști 
cărora le-a plăcut această iniția
tivă. Lăcătușul mecanic Virghi- 
naș Alexandru propagandist cu 
experiență, s-a oferit să conducă 
prima grupă de tineri și în fieca
re săptămînă să-i învețe cîte un 
cîntec nou. Cealaltă grupă o va 
conduce învățătoarea Somodi 
Maria.

în fiecare săptămînă vom afișa 
pe cîte un panou atît la fabrica 
da doage și lăzi, cît și la atelierul 
mecanic textul (versurile) „Cînte- 
cului săptămînii“. La repetițiile e- 
chipei de teatru, brigăzii de agita
ție, echipei de dansuri populare 
vom introduce și învățarea de cîn
tece. Cele două brigăzi de muncă 
patriotică din organizația noastră, 
vor porni la muncă cîntînd. A- 
ceasta va înflăcăra și mai mult 
munca brigăzilor, va da acțiunilor 
noastre un caracter mai entuziast. 
De altfel la nici o acțiune a tine
retului nu va lipsi cîntecul.

Pentru Ca toți tinerii noștri să 
cunoască cîntecele revoluționare 
ale clasei muncitoare, noile cîntece 
care slăvesc patria noastră socia
listă — ne alăturăm inițiativei 
utemiștilor de la Grivița Roșie 
din București și vom învăța la 
rîndul nostru în fiecare săptămînă 
un cîntec.

BOTA MI HAI
secretarul comitetului organi
zației de bază U.T.M. de la 

sectorul l.F.E.T. Răstolița

drumului Moreni—Băicoi. 
strìnge din nou fier vechi

O imagine din Eforie

Semnarea convenției între guvernele 
R. P. Romîne, R. P. Bulgaria și U.R.S.S. 

cu privire la pescuitul în Marea Neagră
In urma tratativelor duse între 

delegațiile guvernamentale ale 
R. P. Romîne, R. P. Bulgaria și 

ziua de 7 iulie a fost 
Varna convenția între 
R. P .Romîne, R. P. 
U.R.S.S. privind pes-

Vizitele oaspeților 
columbieni

Comitetului pentru in- 
progres tehnic, I. Prî- 

Agriculturii Ș<

din
Teo-

In-

U.R.S.S. în 
semnată la 
guvernele 
Bulgaria și
cultul în Marea Neagră.

Convenția a fost semnată 
partea R. P. Romîne de C. 
doru, adjunct al ministrului
dustrlei Bunurilor de Consum, din 
partea R. P. Bulgaria de L. Gan-- 
cev, adjunct al ministrului Co
merțului, din partea U.R.S.S. de 
I. Prihodov, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
la Sofia.

La semnare au fost de față din 
partea R. P. Bulgaria K. Lukanov, 
ministrul Afacerilor Externe, R. 
Hrlstozov, președintele Comisiei de 
stat a planificării, Tano Țolov, pre-

ședințele 
dustrie și 
mov, ministrul 
Silviculturii, funcționari superiori
din Comitetul pentru industrie și 
progres tehnic și Ministerul Agri
culturii și Silviculturii.

De asemenea la semnare a fost 
de față Mihail Roșianu, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romîne la Sofia, precum 
și membri ai ambasadelor romînă 
și sovietică.

Tratativele au decurs într-o at
mosferă cordială și de înțelegere 
deplină.

Senatorii din Columbia, Rodri- 
guez Horacio Plata și Leon Jose 
Antonio Rey, însoțiți de Carlos 
Canal Irwln, ziarist, care se află 
în țara noastră la invitația gru
pului național romîn al Uniunii 
.Interparlamentare, au făcut în zi
lele de luni și marți mai multe vi
zite în Capitală la întreprinderi 
industriale, instituții de cultură, 
în cartiere muncitorești, precum și 
la o unitate agricolă socialistă 
în apropierea orașului. .

Marți la amiază, senatorii din 
Columbia au fost primiți la Marea 
Adunare Națională' de președintele 
grupului național romîn al Uniu
nii Interparlamentare, acad. Petra 
Consta ntinescu-lași;

(Ag rpres)

In cursul zilei de astăzi sosește 
in Capitala o delegație parlamen
tară indiană, care la invitația 
Marii' Adunări Naționale a R. P. 
Romîne va vizita țara noastră. 
Delegația condusă de dl. Anantha- 
sayanam Ayyangar, președintele Ca
merei populare, este alcătuită din 
membri ai celor două camere ale

parlamentului indian, Camera su
perioară și Camera populară.

In cursul șederii în țara noa
stră, membrii delegației parlamen
tare indiene vor avea - convorbiri 
cu deputați ai Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, vor vizita 
întreprinderi industriale, unități 
agricole socialiste, așezăminte de 
artă și cultură.

Echipele orașului Moscova (femei) și R. P. Romîne 
(băieți) au cîștigat turneul internațional de volei

Marți seara au luat 
sflrșit pe terenurile 
amenajate în incinta 
patinuarului artifi
cial jocurile din ca
drul competiției in
ternaționale de volei 
organizată 
celei de-a

in cinstea
15-a ani-

cum s-a• După
mai anunțat, între 16 
și 19 iulie, sala spor 
turilor de la Constan
ța vă găzdui jocurile 
din cadrul competiției 
„Criteriul european* 
de tenis de masă al 
juniorilor. La ediția 
din acest an a tradi
ționalei competiții vor 
participa zece țări : 
U.R.S.S., R. P. Unga
ră, R. P. Polonă, 
R. P. Bulgaria, R. 
D. Germană, Grecia, 
Turcia, R. F. Germa
nă, Austria și R. P. 
Romînă. La proba 
pe echipe iau par
te 9 reprezentative,

versări a eliberării 
patriei noastre.

Un remarcabil suc
ces a obținut echipa 
orașului Moscova, 
clasată pe primul loc 

■ în competiția femini
nă care a cîștigat 
toate meciurile sus
ținute.

Competiția mascu
lină s-a încheiat cu 
victoria echipei R. P. 
Romîne. In meciul cu 
redutabila echipă a 
R. Cehoslovace echi
pa romînă a confir- 
mat valoarea sa ter- 
minînd învingătoare 
cu scorul de 3—1.

PE SCURT
U.R.S.S. fiind repre
zentată numai la com
petițiile de simplu. In 
probele individuale au 
fost înscriși 54 de ju
cători, 24 de jucătoa
re, 27 cupluri (mascu
lin), 12 cupluri (fe
minin) și 24 la dublu 
mixt.
• După trei ture 
în meciul de șah 
U.R.S.S. — Iugoslavia 
conduce echipa so
vietică cu 17l/2 la 

punere-
® După desfășura

rea a trei probe pe pri
mul loo în clasamen
tul pe echipe al me
ciului de pentatlon

modern dintre for-' 
mafiile R. P. Ungare 
și U.R.S.S. se află 
pentatloniștii ma
ghiari care totalizea
ză 7397,5 puncte. E« 
chipa U.R.S.S. tota
lizează 6907 puncte. 
Proba de pistol a 
fost cîștigată de dr. 
Kovacsi. In clasa
mentul individual pe 
primul loc se află 
Szabo (R.P. Ungară) 
cu 2778 puncte ur
mat de dr. Kovacsi 
(R. P. Ungară) 2658 
puncte, Ferdinandi 
(R. P. Ungară), Toe- 
roek (R.P. Ungară), 
Novikov (U.RÎS.S.), 
Salnikov (U.R.S.S.).

înfrățiți în munca

La biblioteca volantă din secția preparații de la Filatura Romînă de Bumbac din Capitală, au sosit 
Cărți noi. Bibliotecara Dorina Stroescu recomandă tinerelor Vasilica Mitrache, Dumitra Boldeanu și 

Anastasia Țanielide cele mai bune cărți.
Foto: N. STELORIAN

Eugen Barbu: „Oaie
volumul „Oaie și ai săi“, 

recent în E.S.P.L.A.
Eugen Barbu dovedește ci proza 
sa a evoluat mult, substanțial. 
Mărturie sînt atit nuvelele din 
acest volum, 
sale publicate in presă și mai ales 
amplele fragmente din așteptatul 
roman „Șoseaua Nordului".

Nuvelele din acest volum sînt 
axate pe cîteva coordonate prin
cipale ale istoriei contemporane. 
Ele zugrăvesc realități a două 
lumi, din crunta și întunecata 
orinduire burgheză, și din viața 
nouă luminoasă și dreaptă, care 
a început să se făurească după 
eliberarea patriei Realitățile 
sini reflectate prin destinul oa
menilor, prin acțiunile, glodurile 
și sentimentele lor. Personajele 
centrale, pozitive ale nuvelelor, 
asupra cărora scriitorul își con
centrează toată atenția și dragos
tea sa, sini proletarii, muncito
rii, locuitorii cartierelor sărace 
din anii regimldui burghezo-mo- 
șierese, unde domnea spiritul de 
luptă liotărit împotriva acelui 
regim, speranța nestinsă într-o 
altă orii î.-r.re, dreaptă și demnă.

Prin nuvelele din acest coturn 
Eugen Burbu se dovedește a fi 
un scriitor al clasei muncitoare. 
Dar nu numai prin tematica nu
velelor ci prin însăși întreaga lor 
substanță. Căci scriitorul nu a 
observat de la distanță lumea 
cartierelor muncitorești ale. Bucu- 
rsștiului, din trecut și din pre
zent, spre care se orientează cu 
predilecție, cum ne dăm scama 
și din fragmentele publicate pini 
acum din romanul „Șoseaua Nor
dului". Eug:n Barbu este un 
scriitor care oglindește viața cla
sei muncitoare pentru că el reu
șește să se contopească organic 
cu traiul și sufletul muncitorilor. 
Eugen Barbu pătrunde in

Prin 
apărut

cit și reportajele

structura intimi a eroilor săi, 
înțelegînd-o organic, contopin- 
duse în mod afectiv cu năzuin
țele ei. Scriitorul se simte în me
diul muncitoresc ca în propriul 
său element. Prin această fuziu
ne organică, sufletească, cu viața 
eroilor săi, Eugen Barbu a reu
șit să imprime nuvelelor sale o 
desăvîrșită autenticitate, o mure 
capacitate de emoționare. în pa
ginile nuvelelor simți cum eroii 
trăiesc viu, simți pulsînd viața 
adevărată.

Scriitorul zugrăvește eu succes 
profilul moraț al eroilor săi în 
funcție de împrejurările so- 
cial-economice și politice, in 
conexiunea acestor realități. 
Procedind astfel, oferă totoda
tă și o frescă vie a societății. Ur
mărind destinul muncitorului 
tramvaist Cristache Cuțu, din nu
vela „Truda" de pildă, Eugen 
Barbu a creat și un tablou com
plex al realităților din țara noas
tră din perioada de după primul 
război mondial, a descris in mod 
pregnant exploatarea celor ce 
muncesc de către burghezie și 
lupta revoluționară a proletaria
tului. Cristache Cuțu îndură și 
el ca și ceilalți muncitori mizeria 
cruntă și sălbăticia vremurilor 
din timpul dominației burghezo- 
moșierești. El este insă la înce
put un om pasiv, timorat de „fri
ca neveslii", nu îndrăznește să 
acționeze, să lupte activ alături 
da ceilalți muncitori. Comunistul 
Ștnma’.e, și el muncitor tramvaist, 
îl îndrumă însă și-l sfătuiește cu 
căldură. Cristache Cuțu înțelege 
cită dreptate și cit adevăr au cu
vintele lui Stamate, se pătrunde 
de îndemnurile avîntate, revolu
ționare, ale tovarășului său. Și 
astfel, cînd muncitorii tramvaiști 
declară grevă sub conducerea co

muniștilor, luptînd energic pen
tru drepturile lor nesocotite de 
stăpînitori, Cristache Cuțu parti
cipă și el la luptă, cu dîrzenie 
și hotărire, înfruntînd eroic 
gloanțele și baionetele jandarmi
lor. Zugrăvind destinul acestui 
muncitor, care înlătură posivita- 
tea și se integrează cu hotărire 
in rindurile celorlalți tovarăși ai 
săi sub îndrumarea directă a co
muniștilor, Eugen Barbu a creat 
și un tablou viu al vieții 
care o ducea in trecut 
muncitoare de la noi.
descrie astfel îngrozitoarele
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Nuvela 
Și
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inumanele condiții de viață 
și de muncă ale muncitorilor 
din vremea dominației bur- 
ghnzo-moșiereșli, prezintă în 
culori impresionante lupta prole
tarilor conduși de partid împo
triva capitaliștilor, momentul gre
vei fiind descris cu intensitate 
dramatică, pătrunzătoare.

Nuvela „Oaie și ai săi“ cuprin
de o perioadă mai întinsă de 
timp. Acțiunea ei începe înaintea 
celui de al doilea război mondial 
și ujunge pînă in vremea noas
tră de acum, după naționalizare. 
Nuvela, care îmbrățișează planuri 
multiple și prezintă în episoade 
succinte ca într-o cronică, princi
palele momente ale -perioadei 
contemporane, ilustrează prin o- 
glindirea transformărilor social e- 
conomice și politice în destinul 
oamenilor, drumul parcurs de po
porul nostru de la asuprire și ne
dreptate la o viață liberă și 
dreaptă. Bit rinul Oaie, muncitor

Constituirea
Comitetului de stat 
pentru construcții, 

arhitectură și sistema 
tlzare

Recent, Consiliul de Miniștri a 
hotărît reorganizarea Departamen
tului de arhitectură și urbanism 
într-un Comitet de stat pentru 
construcții, arhitectură și sistema
tizare pe lingă Consiliul de Mi
niștri.

Potrivit hotărîrii, sarcina princi
pală a acestui comitet este îndru
marea și controlul cu privire la 
aplicarea în practică a politicii 
partidului și guvernului în dome
niul construcțiilor, arhitecturii și 
sistematizării, în elaborarea nor
mativelor care să ducă la adopta
rea celor mai eficiente soluții, re
ducerea costului construcțiilor, 
precum și justa dezvoltare a arhi
tecturii și sistematizării.

Măsurile stabilite prin hotărîrea 
Consiliului de Miniștri, sînt meni
te să asigure un control de spe
cialitate și o coordonare a activi
tății lărgite de construcție și pro
ducție a materialelor de construc
ții desfășurate de comitetele execu
tive ale sfaturilor populare, minis
tere și celelalte organe centrale, 
să dezvolte inițiativa locală în 
construcții și sistematizare.

• • O •<(și ai sai
ceferist, ducea înainte de elibe
rare o viață chinuită apăsat de 
legile barbare ale orînduirii bur- 
ghezo-moșierești. Ținut în întu
neric și în ignoranță, Oaie îndu
ră cu greu traiul său amar. Abia 
după eliberare simte că are drep
tul la o altă viață, mai dreaptă 
și mai bună, înțelege că această 
viață se făurește prin lupta ho- 
tirîtă a poporului muncitor, sub 
conducerea partidului. Dacă bă- 
trînul Oaie, tributar unei menta
lități țărănești, conservatoare, în
țelege mai tîrziu că are dreptul 
de a se bucura de o altă viață, la 
făurirea căreia trebuie să partici
pe prin însăși munca și lupta sa, 
în schimb fiul său, și el ceferist, 
devine un țuptătbr pentru o nouă 
viață încă din anii crunți ai răz
boiului, după eliberarea patriei, 
încadrindu-se cu entuziasm în 
frontul larg al constructorilor 
lumii noi, socialiste.

Cum s-a mai remarcat, nuvelele 
lui Eugen Barbu din acest volum 
zugrăvesc în esență solidaritatea 
de clasă a muncitorimii, Unitatea 
politică și morală a maselor mun
citoare, în trecutele vremuri și 
în timpul nostru de acum. In 
„Truda" el evocă în imagini dra
matice, adine impresionante, 
lupta energică, unită a muncito
rilor tramvaiști împotriva capita
liștilor. In schița „Un om 
bătrîn", el descrie cum un bă- 
trin tipograf e gata să se sacrifi
ce pe sine pentru a salva pe cei
lalți tovarăși ai săi torturați de 
agenții poliției burghezo-moșie- 
rești.

Ancorînd în realitățile vremii 
noastre de azi, scriitorul scoate 
puternic în relief aceeași organi
că și nezdruncinată solidaritate 
de clasă a muncitorimii educate 
de partid, tn nuvela „Munca de

jos“, una din cele mai remarca
bile nuvele din acest volum, Eu
gen Barbu demonstrează convin
gător că unitatea muncitorilor se 
realizează desăvirșit, sub lu
mina înălțătoarelor principii 
ale moralei comuniste. Eroul 
nuvelei, tipograful Antonică, 
vechi comunist, încalcă la un 
moment dat principiile moralei 
proletare. Deși era căsătorit și 
avea copii, se încurcă cu o femeie 
ușuratică, alunecind și pe panta 
beției. Tovarășii săi de muncă, in 
primul rînd comuniștii, reușesc 
însă să-l dezmeticească. Procesul 
sufletesc, datorită căruia Antonică 
revine la pozițiile unei vieți 
oneste, demne, ale unui adevărat 
muncilor, este redat cu subtilitate 
și profunzime realistă 
scriitor.

Nuvelele lui Eugen 
moționează și conving 
renticitatea lor, prin firescul 
lor. La aceasta contribuie sti
lul atit de nuanțat și de ex
presiv. Pătrunzind în universul 
sufletesc al eroilor săi, Eugen 
Barbu a reușit să-i redea in com
plexitatea vieții lor Și prin trans
punerea artistică, plină de reali
zări a modului de gîndire și a 
vorbirii lor.

Din păcate însă in acest dome
niu, de pildă, acela al vocabula
rului, autorul face uneori concesii 
naturalismului. Este cazul oa a- 
ceastă lipsă Eugen Barbu să 
lichideze in lucrările sale 
toare.

Nuvelele din acest volum, 
listări prețioase ale literaturii 
noastre, ne îndreptățesc să cre
dem că Eugen Barbu ne va dărui 
din ce in ce mai multe și mai 
valoroase scrieri închinate clasei 
muncitoare.

TEODOR VIRGOLICI
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discutat despre condițiile minunate 
pe care ni le-a creat partidul nouă, 
tineretului romîn, german, ma
ghiar, pentru a desfășura în comun 
o bogată activitate culturală, pen
tru a ne forma pu toții ca oameni 
demni de epoca construcției socia
lismului în patria noastră.

De mult succes se bucură în 
rîndul tinerilor din comuna noas
tră și „Joile tineretului“. Programul 
lor este astfel alcătuit încît de fie
care dată tinerii să aibă ceva nou, 
interesant și educativ de învățat.

De asemenea noi folosim „Joile 
tineretului“ pentru popularizarea 
cărților în rîndul tinerilor. în a- 
cest scop se organizează șezători li
terare, ghicitori literare, lecturi co
lective din cărțile nou apărute și 
alte acțiuni care trezesc interesul 
tinerilor pentru citirea continuă a 
literaturii.

O atenție deosebită am acordat 
discuțiilor asupra unor cărți care 
vorbesc despre trecutul de luptă 
al poporului nostru, al partidului, 
despre lupta oamenilor muncii ro- 
mîni, germani, maghiari pentru 
făurirea vieții noi, socialiste, cărți 
indicate în bibliografia concursu
lui „Iubiți cartea“. Astfel, am dis
cutat cărți ca „Mitrea Cocor“, 
„Brazdă peste haturi“ etc. S-au 
făcut de asemenea recenzii la cărți 
din literatura sovietică cum sînt 
„Așa s-a călit oțelul“, „Povestea 
unui om adevărat“ etc., precum și 
la unele cărți din literatura națio
nalităților conlocuitoare.

Așa am reușit să atragem numai 
în acest an pe lîngă bibliotecă 
peste 400 cititori permanenți în
tre care marea majoritate sînt ti
neri. 70 participanți la concursul 
„Iubiți cartea“ au devenit purtă
tori ai insignei „Prieten al cărții“.

Participînd laolaltă la acti
vitatea oultural-educativă organi
zată în comuna noastră, tinerii ro-

mini, germani și maghiari au avut 
posibilitatea să cunoască mai pro
fund tradițiile cultural-artistice 
progresiste, folclorul poporului ro
mîn și al minorităților naționale 
din patria noastră. Totodată acti
vitatea culturală comună i-a aju
tat pe tinerii romîni, germani, 
maghiari să cunoască mai bine or
ganizația U.T.M., scopul pentru 
care luptă ea sub conducerea par
tidului. Aceasta a făcut ca în ul
timul timp 13 dintre cei mai buni 
tineri romini, germani și ma
ghiari să fie primiți în rindurile 
organizației noastre revoluționare.

In comună au fost organizate 4 
cercuri de învățămint politie „Să 
ne cunoaștem patria“ la care au 
participat peste 70 de tineri ute- 
miști romini, germani, maghiari. 
Ei au făcut astfel cunoștință cu 
noi aspecte ale bogățiilor și fru
museților patriei noastre oomune, 
au discutat despre felul cum tre
buie să muncească pentru continua 
ei înflorire. Punînd în practică 
cele învățate utemiștii și tinerii ro
mîni, germani, maghiari constituiți 
în brigăzi de muncă patriotică au 
efectuat pînă acum cîteva sute de 
ore de muncă patriotică pentru ta- 
luzarea malurilor apei Cozd,
lucrat la amenajarea drumului de 
la Halta C.F.R. pînă la Băi, la 
curățire a 50 de ha. de pășuni, au 
plantat cîteva mii de puieți în ca
drul acțiunii de împădurire etc.

Muncind împreună tinerii ro
mîni, germani, maghiari sînt strîns 
uniți și in aotivitatea sportivă.

La noi se practică multe disci
pline sportive : volei, handbal, 
popice, tir, atletism, schi, la care 
participă aproape toți utemiștii și 
tinerii din comună. In cadrul »par- 
tachiadelor de iarnă și de vară ale 
tineretului, echipele noastre de 
atletism, tir, schi, popice au ob
ținut primul loc la faza pe raion.

au

De asemenea împreună organi
zăm excursii pentru a ne cunoaște 
regiunea, realizările obținute în 
anii noștri de democrație populară. 
Astfel de curînd am organizat o 
excursie la Poiana Stalin la care 
au participat aproape 50 tineri ro
mini, germani, maghiari.

Desigur în activitatea noastră 
mai sînt și neajunsuri. Faptele ne- 
au dovedit că mai avem încă 
multe de făcut pentru a ridica ac
tivitatea culturală la nivelul sar
cinilor pe care partidul și U.T.M. 
le pun în fața întregului tineret.

Așa spre exemplu în perioada 
muncilor agricole nu toți utemiștii 
și tinerii pot participa la acțiunile 
organizate la cămin sau la colțul 
roșu al gospodăriei. De aceea ne
am gîndit că este bine să organi
zăm la sfîrțitul săptămînii de lu
cru duminici ale tineretului cu un 
bogat program cultural-sportiv la 
care să participe toți utemiștii și 
tinerii din comună. Intenționăm 
de asemenea să organizăm pe lingă 
căminul cultural cercuri ale tine
rilor naturaliști, un cerc de brode
rie și cusături naționale. Toate a- 
cestea vor da posibilitate tinerilor 
romîni, germani și maghiari să-și 
petreacă în mod plăcut timpul 
liber învățind totodată și multe 
lucruri folositoare pentru munca 
și viața lor.

Sîntem convinși că organizînd și 
mai bine activitatea cuitural-edu- 
cativă in rîndul tinerilor, sub con
ducerea organizației de 
vom putea mobiliza cu 
mult succes tineretul la luptă 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului nostru de transformare so
cialistă a agriculturii, vom obține 
noi succese in munca de educație 
comunistă a tinerilor, de întărire 
a frăției lor în munca și lupta de 
construire a socialismului în pa
tria noastră.

partid 
și mai

BILETELE

Fete de aceeași virstă — Patria, 
București, Grădina 13 Septembrie, 
Libertății. T. Vladimiresou ; Cosa 
liniștită — Republica, înfrățirea 
între popoare, Alex Siahia ; Esca
drila „Liliacul" — Magheru, I. C. 
Erimu ; Fata in negru — V. Alee- 
sandii, Tineretului, Arta, 16 Fe
bruarie ; Taina lui Zemsltov — Lu
mina, Grivița. N. BălcescU, Clubul 
C.F.R. „Grivița Roșie" ; Favoritul 
13 — Central, Unirea : Idiotul — 
13 Septembrie ; Melba — Maxim 
Gorki ; Săgeata albastră — Victo
ria, 8 Martie. Volga, 1 Mai (grădi
nă) ; Program de filme documen
tare și de desene animate — Tim
puri Noi, Alex. Popov ; Porte des 
Lilas — Gh. Doja, Grădina Di- 
namo, 1 Mai (sală) ; Oleko Dundici
— Cultural : Marinarul îndrăgostit 
—• 8 Mai ; Umbrela sfintului Petru
— Vasile Roaită ; Taifun l.a Naga- 
saki — C. David ; Vrăjitoarea — 
Flacăra, Aurel Viaicu ; Ivan Brov- 
kin se însoară — Miorița (sală), 
Moșilor (grădină). Mutica ; Fata 
din Kiev (seria a II-a) — 23 Au
gust ; D ale carnavalului — Popu
lar ; Richard al lll-lea — Donca 
Sirro; Alarmă la graniță — Ilie 
Pintilie, Clubul ..Boleslaw Bierut" ; 
Moralitatea d-nei Dulska — M. 
Eminesou ; Giuseppe Verdi — G. 
Coșbuc; Cintărețul mexican — 
Olga Bancic. 30 Decembrie ; Frun
te roșii — G. Bacovia, B. Dela 
vrancea ; Pălăria lui Anatoi — 
Drumul Serii.
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De peste hotare ?

Lansarea rachetei balistice geofizice- 
un succes deosebit al științei sovietice

•Cea mai mare încărcătură lansată vreodată în Cosmos"—scrie „NewYorkTimes
MOSCOVA 7 (Agerpres). —

TASS transmite:
Știrile cu privire la lansarea cu

succes de către Uniunea Sovietică
a rachetei balistice geofizice cu o
singură treaptă se află în centrul
atenției presei mondiale. Agențiile
telegrafice, posturile de radio și

di televiziune din străinătate au
transmis știrea TASS cu privire
la lansarea rachetei ca pe o știre
de cea mai mare importanță. Zia
rele comentează pe larg acest eve
niment calificîndu-l drept un nou
succes remarcabil al științei sovie
tice.

Lansarea cu succes a unei noi
rachete balistice, subliniază ziarul
„Neues Deutschland“. este o rea
lizare remarcabilă a oamenilor
de știință sovietici.

Toate ziarele franceze au publi
cat la loc de frunte știrea cu pri-

■ vire la lansarea rachetei balistice 
geofizice sovietice. „Doi clini și un

l iepure de casă din U.R.S.S. s-au 
i reîntors vii din călătoria la mari 
i altitudini“ — scrie in titlu ziarul 
I „Liberation“. „Lansarea cu succes 
: a unei rachete sovietice avind pe 
i bord trei animale“ — așa a amin- 
i țat acest eveniment ziarul „Le 
: Populaire de Paris“.

Ziarul italian „Unita" sublinia- 
• ză că importanța noii cuceriri
■ constă nu numai în faptul că ra- 
i cheta balistică sovietică a avut o

mare încărcătură : ci și în 
faptul că această mare încărcătu
ră a putut ajunge înapoi pe Pă
mint. Este limpede că în condițiile 
unei tehnici atît de puternice nu 
mai este departe timpul cind va 
fi lansat și un om la o mare alti
tudine, putînd reveni, pe Pămint.

Ziarul norvegian „Aftenposten“

După călătoria în Cosmos cei 2 cîinl 
și iepurele de casă se simt excelent

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : Clinii Otvajnaia 
și Snejinka și iepurele de casă, 
care la 2 iulie au efectuat un zbor 
în păturile superioare alei atmosfe
rei cu o rachetă balistică geofizică 
cu o singură treaptă, se simt ex
celent. In laboratorul Institutului 
de cercetări științifice, unde se 
află aceste animale, unui cores
pondent al agenției TASS i-au fost 
comunicate următoarele :

Prin lansarea experimentală a 
rachetei s-a urmărit printre al
tele, stud.eraa influenței biologice 
a diferiților factori de zbor în pă
turile superioare ale atmosferei și 
a stării de imponderabilitate asu
pra organismului animalelor, asu
pra activității lor nervoase, asu
pra rezistenței lor, și asupra capa
cității de coordonare a mișcărilor.

Cu ajutorul unui aparataj spe
cial au fost inreg strate principa
lele funcții vitale ale animalelor 
de experiență — circulația sîngelui 
și respirația — și au fost stu
diate tonusul muscular și reflexe
le condiționate de starea corpului 
în condiții de imponderabilitate. 
Comportarea clinilor și a iepurelui 
de casă a fost filmată.

Și cercetările efectuate anterior 
au dovedit că starea de imponde
rabilitate, accelerația și alți fac
tori nu exercită o influență con
siderabilă asupra'organismului a- 
nimalelor.

Ultimul zbor a însemnat un 
nou pas spre rezolvarea problemei 
întoarcerii fără n ci o primeijdie 
pe pămint a cabinei cu animalele 
de experiență după călătoria în 
Cosmos.

Otvajnaig Și Snejinka au mai 
efectuat zboruri la mari altitudini. 
Faptul că acești cîinl intră fără 
teamă în conteinere și reacționea
ză liniștit la diferite experiențe 
dovedește că aceste zboruri nu au 
exercitat vreo influență asupra ac
tivității nervoase și sănătății lor. 
La aceasta a contribuit și antrena
mentul la care au fost supuse ani
malele înainte de zbor și după în
toarcerea lor pe pămînt. In condi
ții de laborator „cosmonauții“ sînt 
învățați să suporte zgomotul, vi
brația, accelerația. In acest scop 
se folosește vibrostandul, generato
rul de zgomot, centrifuga și alte 
«parate.

In prezent are loc prelucrarea și 
studierea numeroaselor materiale 
obținute în urma zborului în pătu
rile superioare ale atmosferei a ra
chetei balistice geofizice cu o sin
gură treaptă.

subliniază că în urma ultimelor 
cercetări sovietice, s-a reușit pen
tru prima oară să se obțină date 
cu privire la gaze’e ușoare din 
atmosferă. Ziarul „Morgenbladet“ 
arată că conform știrilor primite 
de la Washington, nici o rachetă 
americană cu rază medie de ac
țiune nu este capabi ă să ridice o 
greutate utilă de două tone.

Unii reprezentanți oficiali ame
ricani încearcă să afirme că ulti
mele experiențe sovietice nu ar fi 
adus nimic nou in comparație cu 
lansarea rachetei americane pe 
bordul căreia se aflau două mai
muțe. Ei „uită“ însă că oamenii 
de știință sovietici au lansat in 
repetate rinduri animale în Cos
mos care s-au întors în bune con- 
dițiuni. In afară de aceasta, el 
trec sub tăcere greutatea utilă 
enormă a rachetei .sovietice, deși 
tocmai acest lucru este nevoit să-l 
sublinieze chiar și ziarul „New 
York Titnes“. Acest ziar scrie „Din 
punct de vedere a| tehnicii rache
telor, aspectul cel mai însemnat 
al u timului zbor cosmic sovietic 
este mărimea uriașă a încărcătu
rii utile... Aceasta este cea mai 
mare încărcătură lansată vreodată 
în Cosmos".

Vizita lui Frol Kozlov 
S. U. A.

Libertate lui Manolis Glezos!
Manolis Glezos 

trebuie să trăiască !
Către

Guvernul re sal ol Greciei
Judecarea lui Manolis Glezos, eroul național al Greciei, de către 

un tribunal militar este un act arbitrar care p stîrnit indignarea 
opiniei publice mondiale. întreaga omenire înaintată este îngri
jorată de primejdia care-l amenință pe Manolis Glezos care și-a 
închinat toată viața celor mai nobile idealuri ale omenirii : pacea 
și libertatea.

Manolis Glezos trebuie să trăiască !
Manolis Glezos trebuie eliberat!

C. I. Porhon

Guvernului regal al Greciei
Atena

Exprimăm via noastră simpatie pentru ziaristul democrat grec 
Manolis Glezos, care a devenit victima unei nedreptăți flagrante.

Ziaristul Manolis Glezos este bine cunoscut și foarte stimat in 
R. P. Romînă ca erou național al poporului său. Ne aducem bine 
aminte de curajul său în 1941 cînd a smuls drapelul nazist îm- 
plîntat cu forța pe Partenon, fapt care a stimulat speranța și 
curajul în lupta poporului grec împotriva cotropitorilor.

Lupta lui Manolis Glezos exprimă tradițiile democratice ale 
anticei Elade, voința de pace și dragostea de libertate a poporului 
grec.

Este 
măririi
fapt care va face dreptate nu numai lui Manolis Glezos, dar 
însăși ideii de democrație.

evident că eliberarea lui Manolis Glezos și încetarea ur- 
judiciare ar fi considerate de către opinia publică ca un

UNIUNEA
DIN REPUBLICA

ZIARIȘTILOR 
POPULARA ROMINA

Mindria poporului grec

DETROIT 7 (Agerpres). — 
TASS transmite:

F. R. Kozlov, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.,. și ceilalți oaspeți sovie
tici au vizitat la 6 iulie laborato
rul de radiații de la Universitatea 
californiană din Berkeley.

Kerr, președintele Universității, 
l-a salutat cordial pe F. Kozlov și 
a prezentat oaspeților sovietici pe 
colegii săi. Dr. E. Macmillan, 
conducătorul laboratorului de ra
diații, l-a invitat pe F. Kozlov să 
viziteze cel mai mare sincrofazo- 
tron din S.U.A. Privind sincrofa- 
zotronul, F. Kozlov a spus: „Acea
stă instalație îmi amintește de sin- 
crofazotronul nostru de Ia Dubna. 
Cred însă că al nostru 
mare“.

Dr. Macmillan a fost 
cu aceasta. „Puterea 
noastre de la Berkeley este de 6,2 
miliarde electronvolți, a spus el, 
iar a aceleia de la Dubna — de 
10 miliarde“. In continuare dr. 
Macmillan a arătat că în prezent 
oamenii de știință americani au 
început să construiască un nou 
sincrofazotrori la Brookhaven cu o 
putere de 30 miliarde electron
volți. La rîndul său, F. Kozlov a 
amintit de hotărîrea guvernului so
vietic de a construi o instalație cu 
o putere de 50 miliarde electron
volți. „Această întrecere în dome
niul folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice, a spus F. Kozlov, 
trebuie salutată. Aceasta este o ac
țiune importantă și utilă“. F. 
Kozlov l-a invitat pe dr. Macmillan 
să viziteze U.R.S.S. și să ia cu
noștință de lucrările oamenilor de 
știință sovietici în acest domeniu.

Președintele universității a 
rit în cinstea lui F. Kozlov

este mai

de acord 
instalației

celorlalți oaspeți sovietici un de
jun la care au participat oamenii 
de știință din Berkeley. In timpul 
prinzului, dl. Kerr i-a mulțumit lui 
F. Kozlov pentru vizita tăcută la 
universitate. Aceste contacte, a 
declarat el, slujesc intereselor pă
cii în întreaga lume.

In cuvintul său de răspuns, F. 
Kozlov a subliniat necesitatea lăr
girii contactelor între oamenii de 
știință din U.R.S.S. și S.U.A. 
Consider, a declarat el, că desco
peririle geniului uman, inclusiv 
realizările în domeniul energiei a- 
tomice, trebuie să fie folosite spre 
binele popoarelor, în interesul pă
cii. Dorim ca energia atomică să 
furnizeze curent electric orașelor 
și satelor, să pună în funcțiune 
nave comerciale. Aceste nave vor 
putea, între altele fie spus, să 
transporte rapid încărcături de la 
Vladivostok la San Francisco și 
înapoi. Vrem prietenie și pace în
tre popoarele noastre. Dacă între 
popoarele noastre se va statornici 
prietenia, războiul va deveni impo
sibil.

In seara aceleiași zile, F. Kozlov 
și ceilalți oaspeți sovietici au ple
cat cu un avion la Detroit.

Să împiedicăm o crimă
Al Philippide

Cînd în mai 1941, Manolis Glezos a smuls de pe Acropole stea
gul hitlerist, el a făcut un act de adine patriotism, înfruntînd cu 
un gest curajos și măreț pe cotropitorii fasciști. Dar fapta lui Iu 
avut o însemnătate care a trecut de hotarele țării sale și s-a răs- 
frint asupra omenirii întregi. Smulgind steagul barbariei fasciste 
de pe creștetul vechiului templu al lui Pallas Athena, templu al în
țelepciunii luminoase, el înălța totodată prin gestul acesta, un pro
test vehement împotriva asupririi, afirmind voința de luptă a po
poarelor pentru libertate, pace și democrație.

Și iată că astăzi eroul de acum optsprezece ani este implicat 
într-un proces odios, tocmai pentru că de atunci încoace a conti
nuat să lupte pentru libertate, democrație și pace. El este amenin
țat să fie condamnat. Condamnarea lui ar arunca o pată de ne- 
ștearsă rușine asupra vremii noastre. Pentru a împiedica această 
condamnare, această crimă, pentru a salva viața eroului național 
al Greciei, să ne unim glasul cu 
întreagă și să strigăm: Manolis

născut într-un sal 
munte pe insula Naxos în Marea 
Egee. Școala pe care am frecven
tat-o era alcătuită numai din două 
camere în care sufla din toate păr
țile vîntul venind de la mare. Nu 
voi uita niciodată glasul de copil, 
pe care-l aud parcă și acum : 
«Mamă dă-mi de mâncare ! Mi-e 
foame mamă /». Această voce, ce o 
auzeam mereu, a pus pentru pri
ma dată în fața mea problema so
cială. Ea m-a obligat să mă gîndesc 
la viață și la dreptate, ea a deve
nit ghidul vieții mele. Această voce 
de copil a făcut din mine un com
batant pentru fericirea poporului 
meu. Acum, cînd mă întreb dacă 
am ales bine drumul meu, mă gîn
desc la copiii întregii omeniri și 
la propriul meu copil. Eu voi con-' 
tinua să lupt, fiindcă nu vreau ca 
lor să le fie foame, eu nu vreau 
ca ei să strige : „Mamă dă-mi de 
mincare I Mi-e foame, mamă !“.

Aceste rînduri sînt desprinse 
dintr-o scrisoare a lui Manolis Gle
zos. Ele aruncă o lumină asupra 
personalității lui Glezos, asupra 
crezului său social căruia i s-a de
dicat din primii ani ai tinereții. 
El arată hotărirea de luptă, nein- 
fricarea celui care a smuls de pe 
Acropole steagul nazist.

Sint 18 ani de atunci,' de cînd 
în noaptea de 31 mai 1941, stu
dentul Universității de înalte stu
dii comerciale, Manolis Glezos, în 
vîrstă de 19 ani, s-a urcat pînă în 
vîrful Acropolei fără să ia in sea
mă pericolul ce-l amenința, a 
smuls drapelul hitlerist și l-a rupt 
în bucăți. Acest act eroic a trezit 
entuziasmul și mindria patriotică 
a poporului grec, a semănat con-

ofe- 
și a

milioanele de glasuri din lumea 
Glezos să fie pus în libertate 1

Delegații romînești
peste hotare

Marele 
de la uzinele

fuzie și teamă printre ocupanții na
ziști care în ura lor sălbatică a a- 
nunțat condamnarea sa la moarte. 
A fost prima condamnare la moar
te a lui Manolis Glezos. Naziștii 
n-au reușit însă să execute sinistra 
sentință- Undeva în ilegalitate, iu
bit de popor, păzit de el, Manolis 
Glezos își consacrase toate puterile 
sale tinere luptei pentru eliberarea 
națională a Greciei, devenind ast
fel unul dintre militanții de frunte 
ai rezistenței, erou al poporului 
grec.

Cind cotropitorii hitleriști au 
fost izgoniți de pe pămîntul Gre
ciei, tineretul și poporul grec ca și 
opinia publică mondială a cunos
cut identitatea omului care a smuls 

oamenii 
pe

drapelul nazist. Atunci 
i-au dat titlul de „eroul de 
Acropole“.

După eliberare au urmat 
tulburi, grei pentru mișcarea 
triotică greacă. Manolis Glezos a 
fost arestat fi într-un scurt inter
val din nou condamnat la moarte. 
Din 1948 pînă în 1954, vreme de 
șase ani, a fost purtat din închi
soare în închisoare, a suferit un 
regim celular sever. Protestele o- 
piniei publice grecești fi mondiale, 
indignarea maselor populare gre
cefti au silit pe temnicieri să des
chidă porțile închisorii și să eli
bereze pe Glezos. Credincios idea
lurilor sale politice și sociale, Gle
zos a continuat, in calitate de zia
rist și om politic, activitatea sa în
dreptată spre binele poporului 
grec, spre asigurarea independenței 
Greciei- La 5 decembrie 1958 Gle
zos a fost din nou arestat sub pre
texte absurde și amenințat să i se

ani
pa-

aplice legea 375, adică pedeapsa 
cu moartea.

Din nou Manolis Glezos, eroul 
de pe Acropole, este amenințat ci» 
moartea pentru vini imaginare. A- 
resturea lui Glezos și pericolul ce-l 
amenință au trezit indignare in o- 
pinia publică greacă și mondială. 
Numeroase personalități au cerut 
să se pună capăt înscenării a cărui 
victimă este Manolis Glezos. Omul 
care a înfăptuit eroicul act din 
noaptea de 31 mai 1941 se bucuri 
de dragostea fi aprecierea poporu
lui grec. Istoricul D. Gatopulos 
scria despre acțiunea aceasta in lu
crarea sa „Istoria ocupației" r 
„Trebuie să acordăm un loc de o- 
noare primei acțiuni eroice a rezis
tenței, acțiune demnă să fie în
scrisă cu litere de aur în istoria 
Greciei moderne. Și omul care a 
comis actul este astăzi arestat și 
urmează să apară în fața unui tri
bunal militar”.

in Grecia, ca și în întreaga lume, 
se desfășoară o largă campanie 
pentru eliberarea lui Glezos la 
care participă personalități și or
ganizații importante. E semnifica
tiv că în favoarea lui Glezos a 
subscris un om politic ca Tsalda- 
ris, fost președinte al Consiliului 
de Miniștri care declara : „Nici 
una din acuzațiile aduse lui Gle
zos nu este reală“. Comitetul de 
luptă pentru restabilirea și apăra
rea legilor democratice constitu
ționale de sub președinția gene
ralului Manetas a luat de asemenea 
poziție arălind absurditatea în
temnițării lui Glezos : „Manolis 
Glezos, eroul național de la 31 
mai 1941, care înflăcărat de patrio
tism, a sfidat pericolul unei morți 
sigure, a luminat istoria greacă cu 
una din cele mai eroice pagini ale 
sale și a reînviat tradițiile eroice 
ale națiunii, Termopile, Misolongni 
și Salamina, se află astăzi arestat 
fără o hotărîre judecătorească sub 
acuzația de „spionaj“, victimă a 
spiritului antidemocrat și a legilor 
extraordinare ce domină în țara 
noastră“.

Manolis Glezos se află acum în 
temniță, arestat a opta oară pentru 
convingerile sale politice așteptind 
ziua deschiderii procesului. Dar 
Glezos nu e singur, alături de el 
sint milioane de oameni care iu
besc dreptatea, care iubesc pe eroul 
de pe Acropole și-i cinstesc forța, 

se află pentru 
in pericolul de 
moarte-
eroul de pe A- 
în fața tribuna-

Manolis Glezos 
pricini imaginare 
a fi condamnat la

Miine 9 iulie, 
cropole va apare 
lului militar. Opiniia publică grea
că, opinia publică mondială cer 
eliberarea lui Glezos, cer înceta
rea procesului său.

al. girneața

In apărarea lui Glezos
(Agerpres). — Miș-

ROMA 7 (Agerpres). — La 6 
Iulie 1959 au sosit la Genova 
Mihai Florescu, ministrul Indus
triei Petrolului și Chimiei, Ion Ve- 
lea, adjunct al ministrului Indus
triei Petrolului și Chimiei, Mihai 
Petri, adjunct al ministrului Comer
țului. La sosire ei au fost salutați 
de Ștefan Cleja, ministrul R.P.R. 
la Roma, de colaboratori ai lega
ției și agenției economice, precum 
și de personalități economice din 
Genova.

In cursul zilei de 6 iulie 1959 
tovarășii Mihai Florescu, Ion Ve- 
lea și Mihai Petri au vizitat com
binatul Ansaldo și Ansaldo San 
Giorgio avînd d scuții de afaceri 
tehnico-comerciale cu domnii Fre- 
derico Barberini, președintele so
cietății Ansaldo, Giuseppe Rossi- 
ni, administrator delegat, Frede- 
rico Lombardi, directorul general 
al societății. In seara aceleiași zile 
conducerea societății Ansaldo a o-

ferit un dineu în cinstea oaspeților 
romîni.

★
PARIS 7. — Corespondentul 

Agerpres transmite: In ziua de 
7 iulie, la gara de Est din Paris, 
a sosit delegația culturală romînă, 
condusă de academicianul Mihail 
Ralea, președintele Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea (I.R.R.C.S.). Din dele
gație mai fac parte acad. Ștefan 
Milcu, secretar-prim al Academiei 
R. P. Romîne, dr. Nicolae Meli- 
nescu, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, profesor Boris Ca- 
zacu, director în Ministerul Invă- 
țămintului și Culturii, Ligia Ma- 
covei, delegat permanent al R. P. 
Romîne la U.N.E.S.C.O.

Membrii delegației au fost întfrn- 
pinați de Mircea Bălănescu, mi
nistrul R. P. Romîne în Franța, și 
membrii legației R. P. Romîne la 
Paris, precum și de personalități 
franceze.

ATENA 7 (Agerpres). — In 
seara zilei de 
de turiști din R. P. Bulgaria, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară și U.R.S.S. 
sosiți la Atena cu motonava 
„Transilvania“ în croaziera Inter
națională a prieteniei organizată 
de către O.N.T. Carpați pe Ma
rea Neagră și Marea Mediterană, 
au avut o întîlnire prietenească 
cu reprezentanți ai vieții politice, 
culturale și artistice din Grecia.

Pe bordul vasului au putut fi 
văzute, întreținîndu-se cordial cu 
turiștii, numeroase personalități 
de seamă printre care S. Venize- 
los, șeful Partidului liberal, Tsu- 
kalas, primarul Atenei, Orlandos, 
secretarul general al Academiei, 
Pericle Arghlropoulos, fost minis
tru, deputății Spiliopulos, Vlonidis 
și Smoeritis, poetul Ritsos, com
pozitorii Nezeritis și Verniglis și 
alții.

intîlnirea a fost prilejuită de 
cocktailul oferit în cinstea turiș
tilor veniți în croazieră de către 
căpitanul motonave, împreună cu 
reprezentanții diplomatici ai R. P. 
Bulgaria, R. P. Polone, R. P. Ro
mîne, R. P. Ungare și U.R.S.S. 
și reprezentanța comercială a R. D. 
Germane.

5 iulie ac. cei 300

Peste 5.000 de muncitori, ingi
neri fi tehnicieni de la Uzinele ..23 
August“ din Capitală, participanți 
la marele miting care a avut loc 
marți după-amiază, la secția mo
toare, fi-au manifestat profunda în
grijorare față de procesul intentat 
marelui patriot grec Manolis Gle
zos fi au cerut cu insistență guver
nului grec să pună în libertate pe 
neînfricatul luptător antifascist.

Tovarășul Aurel Bozgan, director 
general al uzinelor, a arătat că 
pentru oamenii muncii din țara 
noastră, care au cunoscut ororile 
fascismului, împotriva căruia au 
luptat cei mai buni fii ai poporu
lui este de neconceput judecarea 
unui erou al luptei antifasciste, 
fără altă vină decît lupta sa con
secventă pentru triumful ideilor 
democrației, libertății și păcii. Ma
nolis Glezos întruchipează voința 
spre mai bine a maselor de milioa
ne de oameni din Grecia, a spus 
vorbitorul. „Cerem guvernului grec 
să țină seamă de voința poporului 
său fi a opiniei publice mondiale 
care îfi dă seama că acuzațiile ce 
i se aduc lui Manolis Glezos sint 
neîntemeiate și că, dimpotrivă fap
tele sale eroice dovedesc că este un 
patriot înflăcărat, un luptător neo
bosit pentru pace 
tre poporul grec 
poare“.

ji prietenie in
fi celelalte po-

miting 
„23 August'
La tribuna improvizată au urcat 

apoi rînd pe rind sudorul fruntaș 
Marin Ionescu de la secția vagoa
ne, inginerul Constantin Barbu, 
frezorul Iulian Mutulescu de la 
secția mecanică și oțelarul Gheor- 
ghe Andrei de la secția turnătorie 
oțel, care au cerut în numele co
lectivelor lor de muncă ca viața 
lui Manolis Glezos și a celorlalți 
democrați greci să fie salvată.

Colectivului nostru — a spus o- 
țelarul Gheorghe Andrei — îi este 
scumpă viața și activitatea lui Ma
nolis Glezos, deoarece ea este în
chinată celor mai nobile idealuri: 
pacea, libertatea și independența 
poporului său. De aceea, numele 
său este acum pe buzele și în ini
mile tuturor muncitorilor din uzi
na noastră care cer cu hotărîre pu
nerea lui în libertate.

Miile de muncitori participanți 
la miting au adoptat apoi, o mo
țiune către guvernul grec prin care 
își unesc glasul cu întregul nostru 
popor muncitor și cer eliberarea 
grabnică a lui Manolis Glezos și 
a celorlalți patrioți greci.

Numeroși muncitori au adresat 
scrisori ambasadei Greciei din 
București, prin care exprimă ce
rerea lor către guvernul Greciei de 
a elibera pe Manolis Glezos și de 
a anula procesul intentat în fața 
Tribunalului militar din Atena.

«

ROMA 7
carea de protest împotriva pregă
tirii condamnării lui Manolis Glei- 
zos ia în Italia o amploare tot 
mai mare. Camera de muncă din 
provincia Roma a adresat ambasa
dei Greciei în Italia o telegramă 
în care cere eliberarea lui Manolis 
Glezos. Telegrame și rezoluții de 
protest împotriva pregătirii con
damnării lu. Glezos au adresat 
ambasadei Greciei la Roma și gu
vernului grec Comitetul partizani
lor păcii din provincia Cuneo, Liga 
organizațiilor democratice din pro
vincia Ferrara, organiazția femei
lor italiene din provincia Genua, 
Consiliul municipal din Grosseto, 
muncitorii din industria de gaze 
din orașul Bologna, participanții 
la mișcarea italiană de rezistență 
din orașul Bologna, precum și 
alte organizații obștești și demo
cratice din Italia.

★
COLOMBO 7 (Agerpres). •— 

Știrile despre arestare« și pro
cesul împotriva eroului național 
Manolis Glezos stîrnesc un sen
timent de profundă indignare în 
rîndurile opiniei publice ceyloneze.

„încercarea de a condamna pe 
acest patriot, cu ajutorul tribuna
lului militar, a declarat secreta
rul Consiliului păcii din Ceylon, 
preotul budist Saranankara The- 
ro, este o flagrantă fărădelege. 
Chem pe toți cei cărora le sînt 
dragi pacea și libertatea să pro
testeze cu hotărîre pe lîngă auto
ritățile grecești și să ceară înce
tarea represiunilor împotriva lui 
Manolis Glezos“.

Una din cele mai mari uniuni 
sindicale din țară — Federația 
sindicatelor din Ceylon — protes
tează în declarația sa pe lîngă 
guvernul Greciei care „l-a aruncat 
în închisoare pe eroul național Gle
zos“. Federația declară că

„cere alături de întreaga omenire 
progresistă eliberarea neîntîrziată 
a lui Glezos din ghiarele reacți.u- 
nii grecești“.

Luînd cuvintul în numele Aso
ciației juriștilor democrați din 
Ceylon, procurorul S. V. Valpita 
a declarat că Asociația juriștilor 
din Ceylon protestează împotriva 
acțiunilor guvernului Greciei care 
a hotărît să încredințeze procesul 
lui Glezos tribunalului militar.

D. S. P. Beneragama, membru 
al Organizației internaționale a 
ziariștilor și vicepreședinte al 
Asociației scriitorilor din Ceylon, 
a declarat că încercarea de a-1 
condamna pe Glezos în baza unei 
legi fasciste este o parodie a 
dreptății și constituie o încălcare 
a tuturor principiilor democrației. 
Beneragama a subliniat că parti
zanii democrației și ai păcii din 
lumea întreagă trebuie să facă 
tot posibilul pentru a obține drep
tatea pentru eroicul fiu al Greciei 
— Manolis Glezos.

★
TOKIO 7 (Agerpres). — Liber

tate pentru patriotul Greciei, Ma
nolis Glezos — această cerere 
găsește un sprijin tot mai larg în 
rîndurile tuturor oamenilor cinstiți 
din Japonia.

La 6 iulie, Comitetul japonez 
pentru apărarea păcii a dat pu
blicității o declarație în care pro
testează cu hotărîre pe lîngă gu
vernul Greciei împotriva încercă
rilor de a se răfui cu eroul națio
nal al Greciei Manolis Glezos și 
cere eliberarea sa neîntîrziată.

★
BAGDAD 7 (Agerpres).

pinia publică din Republica 
este alarmată de pericolul 
amenință viața patriotului 
Manolis Glezos.

Sub titlul „Libertate pentru
Manolis Glezos“, ziarul „Al Ah-

bar“ a publicat declarația secre
tariatului biroului Consiliului 
mondial al păcii in legătură cu 
„procesul“ intentat eroului națio
nal al Greciei. Celelalte ziare cer 
de asemenea eliberarea neîntîr- 
ziată a lui Manolis Glezos.

*
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Pe numele lui Kliment Voroși- 

Iov, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., continuă 
să sosească din toate colțurile 
Uniunii Sovietice telegrame în 
care este rugat să ia toate măsu
rile pentru salvarea lui Manolis 
Glezos.

Adresîndu-se lui K. Voroșilov, 
muncitorii de la exploatarea fo
restieră din Vodla, regiunea Vo- 
logda, îl roagă să facă cunoscut 
guyarnului Greciei cererea lor de 
a i se da libertate lui Manolis 
Glezos.

— o- 
Irak 
care 
grec

PARIS 7 (Agerpres). —
Ziarul „L’Humanité" publică de

clarația Partidului Comunist Fran
cez în apărarea lui Manolis Gle
zos.

_ Solidarizîndu-se cu clasa mun
citoare și forțele, democratice din 
Grecia, se spune în declarație, 
Partidul Comunist Francez își ală
tură protestul la protestele care 
au fost de acum formulate.

Partidul Comunist Francez sub
liniază necesitatea unor acțiuni la 
care să participe întregul popor și 
recomandă să fie adresate guver
nului grec rezoluții și mesaje din 
partea locuitorilor de la orașe și 
sate, din partea muncitorilor din 
întreprinderi, să fie trimise la am
basada și la consulatele Greciei 
delegații de oameni ai muncii și 
reprezentanți ai intelectualilor.

Noi propuneri sovietice 
pentru dezvoltarea cooperârii 

economice mondiale
GENEVA 7 (Agerpres). - 

TASS transmite: In cadrul sesiu
nii Consiliului Economic și Social 
al O.N.U., care se desfășoară la 
Geneva, a fost discutată situația 
economică mondială. Cu acest pri
lej, N. P. Firiubin, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a rostit o amplă cuvîn- 
tare. El a propus, printre altele, 
constituirea a patru organizații co
merciale regionale — europeană, 
asiatică, africană și latino-ameri- 
cană — pentru dezvoltarea comer
țului, cooperare economică și asi
gurarea diviziunii internaționale a 
muncii în limitele acestor regiuni. 
O.N.U., a spus N. Firiubin, ar pu
tea interveni ca mediatoare între 
Organizația pentru colaborarea e- 
conomică europeană și Consiliul de

Ajutor Economic Reciproc pentru 
a stabili un contact între aceste 
organizații, precum și alte organi
zații economice în vederea dezvol
tării pieții mondiale unice.

In numele delegației sovietice, 
N. P. Firiubin a propus ca secre
tarul general al O.N.U. să fie îm
puternicit să elaboreze pînă la ur
mătoarea sesiune a consiliului pro
gramul schimbului de experiențe 
pe tărîm tehnico-științific pentru 
următorii 5-7 ani. In propunerile 
delegație# «ovietice se ține seama 
de conclp-ziile cuprinse în raportul 
elaborat de secretariatul O.N.U. a- 
supra situației economice mondiale 
pe anul 1938, în care se subliniază 
că țările capitaliste trec printr-o 
perioadă da declin economic dato
rită crizei da supraproducție.

MOSCOVA. — La 7 iulie, N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri el U.R.S.S.. e primit 
la Kremlin grupul de guvernatori 
americani care se află în vizită în 
Uniunea Sovietică și a avut ou ei 
o convorbire.

MOSCOVA. — In urma tratati
velor ce s-au desfășurat într-o 
atmosferă de deplină înțelegere 
reciprocă și cordialitate, lia 7 iu,ie 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Consum din R. P. Romînă și 
Cemtrosoiuz (Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de consum din 
U.R.S.S.) au semnat al 5-lea con 
tract de schimb de mărfuri.

ATENA. — Un grup de deputați 
— membri ai Uniunii democrate 
de stingă (E.D.A.) au adresat. in 
parlament o Interpelare miniștrilor 
Afacerilor Externe, Interne, Justi
ției și ai Flotei Comerciale cerind 
să li se pună la dispoziție toate 
documentele in legătură cu elibe
rarea criminalului Se război hitle
rist Rolwes.

Opinia publică, subliniază depu
tății in interpelarea lor, nu inten
ționează să tolereze acțiunile auto
rităților datorită cărora a fost pus 
în libertate Kolwes și care urzesc 
un complot primejdios împotriva 
patrioților care au participat la 
lupta sfintă pentru patrie și liber
tate.

să li șe pună la dispoziție

(Agerpres)

iulie, Ministerul

La mitingul de la Uzinele „23 August“ muncitorii au cerut eliberarea lui Manolis Glezos

PEKIN. - ba 6 ...... ........... .........
Invățămtntului el R. P. Chineze a 
organizat o recepție în cinstea celor 
peste 140 de studenti străini care 
au absolvit anul acesta universită
țile și institutele de învățămtot su
perior din Pekin.

In total un număr de 291 de stu
denti din 12 țări vor absolvi anul 
acesta universitățile, institutele de 
tnvățărriînt superior și școlile medii 
tehnice din R. P. Chineză. Printre 
aceștia Se numără studenti din 
Uniunea Sovietică, R. D. Germană, 
R. Cehoslovacă. R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, India, Indonezia și 
alte țări.

ULAN BATOR. — In cinstea pri
mului festival național al tineretu
lui și studenților din R. P. Mon
golă, care se Va deschide la 11 
iulie, tineretul mongol intensifică 
eforturile in construirea socialis
mului In țară. 1.800 de tineri din 
sectorul industrial au inițiat între
ceri pentru titlul de membru al 
brigăzilor de muncă socialistă. 
Peste 2.000 de tineri participă in 
mod voluntar la construirea unor 
obiective economice. In cinstea fes
tivalului a fost intensificată activi
tatea sportivă și culturală. La 
festival vor participa oaspeți din 
Uniunea Sovietică, R. P. Chineză, 
R. P. D. Coreeană, R. D. Vietnam 
și din alte țări prietene.
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