
[Biblioteca Centrală

Regions'-ă

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Ineretulul
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Cititi
pag. 2-a I

Vacanță
studențească... ~—-

Anul XV, seria Il-a, Nr. 3164 4 PAGINI — 20 BANI Vineri 17 iulie 1959

IZVOR
DE NOI ENERGII CREATOARE

partid privindînsuflețiți de noile masuri luate de
continua îmbunătățire a nivelului de trai, tinerii 
se angajează, să obțină noi succese în construirea 

socialismului
Incâ o dovada 
a înțelepciunii 

politicii partidului nostru

Părticica noastră 
la miliard

Seara, la tlnârul strungar Nicu- 
M Dumitrașcu s-au adunat vecinii, 
aberantul Ion Paznicu, cîteva 
ospodine, un pensionar. Au ascul- 
it la radio Hotărîrea partidului și 
u discutat pini spre miezul 
opții.
Și așa s-a tntîmplat peste tot. De 

un a aflat, oamenii au simțit do- 
infa puternică să-și comunice gin
urile, să vorbească între ei des- 
re înțeleaptă politici a partidu- 
si, despre noua Hotărîre ce ur- 
lirește îmbunătățirea continui a 
ivelului de trai al oamenilor 
luncii.
Dimineața, strungarul Dumitraș- 

u s-a întâlnit cu tovarășii săi de 
tund la Atelierele CJ'Jt. de lo- 
omotive și vagoane „Grivița Ro
ia". Tinerii și vîrstnicii erau toți 
ueuroși, își arătau unii altora zia- 
ele cu Hotărîrea. Discuția începu- 
i da fiecare, seara acasă, s-a con-, 
inuat acum.
— Vi amintiți despre Hotărîrea 

u îmbunătățirea sistemului de 
alarizare. In 1958 față de 1955 
miturile bănești ale salariaților 
u crescut cu 8,4 miliarda lei. Iată 
cum a nouă Hotărîre a partidu- 
ui pe aceeași linie — a ridicării 
ivelului nostru de viață. Veniturile 
alariaților și pensionarilor cresc a- 
um cu 4,7 miliarde lei pe an. 
lani, nu glumă! Cum se realizează 
ceste miliarde ? Raportul tovară- 
ului Gheorghe Cheorghiu-Dej, 
iotărîrea, arată faptul că în mîi- 
lile noastre, ale clasei muncitoare, 
le oamenilor muncii a stat și stă 
tuterea de a dezvolta economia 
tațională, de a crea cit mai multe 
>unuri materiale, de a crește bună
tatea întregului nostru popor. Eu 
rm ajuns astăzi la un salariu tari- 
ar de 847 lei. Am făcut socoteala 
i de acum încolo așa cum spune 
'Iotărîrea, am să pot cîștiga peste 
1.000 lei ca salariu de bază. Mai

iau odată și 200 lei Indemnizație 
pentru copii. Ca o creștere a pu
terii de cumpărare a salariului se 
poate adăuga ieftinirea celor 2.600 
de sortimente de produse indus
triale și alimentare. Chiar în au
gust le cumpăr puștilor mei pen
tru la toamnă două costumașe noi. 
Și ca să trăim din ce în ce mai 
bine trebuie să muncim din ce în 
ce mai bine, să facem economii. 
Pe bună dreptate se arată în ra
port că noi oamenii muncii din 
întreaga țară avem posibilitatea de 
a realiza un miliard de lei econo
mii pini la sfîrșitul anului. Asta 
va face să crească și mai mult bu
năstarea țării. Se vor strînge me
reu noi miliarde și viața noastră 
va putea fi din ce în ce mai bună. 
Ce putem face noi pentru realiza
rea acestui miliard ? Să ne gîndim 
la economiile de metal.

— Brigăzile noastre — spune 
responsabilul de brigadă Marist 
Marin (la strungăria de vagoane 
sînt două brigăzi) dau în fiecare 
luni împreună circa 2.500 kg. de 
metal economisit la prelucrare.

— Să mai adăugăm încă 500 kg. 
la fiecare lună, propune Dumi
trașcu.

— Foarte just — aprobi mais
trul Cimbrescu Vasile.

— Apoi inovațiile. Și ele pot a- 
duce economii. Aici la noi numai 
într-o singură brigadă sînt 13 inos 
vatori. Dacă fiecare...

— Eu chiar am să fac una. No
tați : Dinu Constantin, dispozitiv 
pentru fixarea robineților.

— Și eu mă gîndesc la ceva —— 
spune Ion Boboc. Cutiile semna-, 
lului de alarmă se strunjese ane
voie. Trebuie o inovație care să 
sporească productivitatea muncii

V. GONSTANTINESCU

, (Continuare în pag. 3-a)

Iată tn fotografia noastră 
pe ctfiva dintre membrii ce
lor două brigăzi de la secția 
strungărie vagoane a Atelie
relor C.F.R. de locomotive și 
vagoane „Grivița Roșie' citind 
împreună noua Hotărîre a 

C.C. al P.M.R.
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Ora unsprezece • una din orele 
de vîrf, cînd m lucrează deosebit 
de Intens la Țesătoria Industriei 
Bumbacului B din București. Țesă
toarele stau aplecate deasupra răz
boaielor, ochii și miinile lor iscusi
te urmăresc cu atenție perfectă 
firele, acel du-te-vino amețitor al 
suveicilor. Brigada de tineret a 
Măriei Marinescu, una dintre cele 
mai bune din țesătorie, era cuprin
să șl ea In acest iureș al muncii. 
Șefa brigăzii a găsit totuși cîteva 
clipe libere ca să-și exprime în 
cuvinte bucuria care o stăptnea. 
Da, aflase de hotărîrea partidului 
dimineața. A ascultat-o la radio, 
acasă. „In dimineața asta toate fe
tele din brigada noastră au venit 
mai devreme, de parcă ne-am fi 
înțeles dinainte, ne spune ea zîm- 
bind. Am discutat, ne-am spus fie
care părerea despre hotărîre. Am 
văzut că toate sînt pline de bucu
rie. Partidul a dovedit încă 
odată grija părintească pe’care o 
poartă poporului muncitor, pentru 
ca viața sa să fie din ce în ce mai 
bună. Eu nu știu să spun așa cum 
aș vrea, mai frumos, totul în cu
vinte, dar toate fetele din brigada 
mea am văzut c-au început astăzi 
munca mai cu hotărîre“.

Ochiul atent *1 Măriei a obser
vat un tir care a-a rapt la unul 
din războaie șl, In etteva clipe, a 
pus totul la punct. Discuția a con
tinuat apoi. Maria a luat de pe 
perete graficul brigăzii șl ne-am 
aplecat asupra lui. „Mi-au rămas 
In minte cuvintele din raportul to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care a arătat că pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului o 
importanță principală are lupta 
noastră pentru sporirea productivi
tății muncii, pentru calitatea din 
ce tn ce mai bună a produselor, 
pentru reducerea prețului de cost, 
realizarea de economii. Brigada 
noastră și-a depășit planul cu 18 
la sută, iar la calitate cu 4,7 la 
sută. Vreau să vă spun că nici o 
fată din brigada mea n-a fost che
mată Ia control pentru vreo ob
servație, că ar fi lăsat fire scoase 
sau, mă rog, alte defecțiuni. N-am 
avut așa ceva și nici n-o să avem. 
Așa ne-am angajat: planul depă
șit, calitate mai bună, economii.

Partidul a pus acum în fața noa
stră o sarcină deosebită : un mi
liard lei economii plnă fa sfîrșitul 
anului. Brigada noastră o să pună 
și ea o părticică la acest miliard.

I. MIHALAâHE

(Continuare în pag. 3-a)

La Filatura și țesătoria „Dacia" 
din Capitală, tînăra Emilia Mate- 
sofschi din secția ring discută cu 
tovarășele sale din brigadă, des

pre prevederile noii Hotărîri.

Foto: S. NICULESCO

Tinerei generații — o educație 
temeinică și multilaterală

Abia se făcuse dimineață. Zia
rele încă nu sosiseră. Despre Ho- 
ărîrea ședinței plenare a C.C. al 

P.M.R. din 13—14 iulie aflasem și 
su pe calea undelor. Am simțit o 
mare bucurie. Am simțit din nou 
șrija atentă pe care partidul nos
tru drag o poartă în permanență 
nouă, oamenilor muncii, cadrelor 
didactice. Același sentiment l-au 
împărtășit toți cei 700 de învăță
tori și profesori de la cursurile de 
perfecționare din lași.

învățătorii și profesorii mai 
vîrstnici ne-au povestit despre si
tuația precară a învățătorului în 
timpul regimului burghezo-moșie- 
resc. Curbele de sacrificiu, conce
dierile, salariile de mizerie, sala
rii plătite cu luni de zile întîrzie- 
re, rețineri ilegale din salariu, 
erau condițiile în cadrul cărora 
își ducea viața și activitatea învă
țătorul.

Hotărîrea partidului care preve
de ca salariile tarifare ale învăță

torilor și profesorilor din învața- 
mîntul general, profesional și teh
nic să fie majorate în medie cu 
24 la sută, la unele categorii pro
centul de creștere ajungînd la 
peste 35 la sută, cît și continua 
îmbunătățire a condițiilor de lo
cuit ale cadrelor didactice, arata 
prețuirea ce se acordă astăzi învă
țătorilor, profesorilor. Eu sînt în
vățătoare în comuna Stănilești, ra
ionul Huși. Sînt și utemistă. Sînt 
pe deplin conștienta de sarcinile 
de cinste care îmi revin, în calita
tea mea de învățătoare, de ute
mistă. Eu nu-mi pot reduce ac
tivitatea numai la simpla instrui
re școlară a copiilor, lată de ce 
sub conducerea organizației de 
partid și cu ajutorul organizației 
U.T.M. din comună, mi-am adus 
aportul la dezvoltarea vieții cultu
rale a comunei noastre. Bunăoară, 
în toamna trecuta, la noi a luat 
ființă un cerc al tinerilor natura- 
liști. Am reușit să pregătesc și sa

expun în fața celor 30 de membri 
ai cercului, conferințe ca : „Știin
ța despre fenomenele naturii“, 
„Știința și religia“, „Somnul și vi
sele“ etc. Toate acestea au plăcut 
tinerilor, i-au ajutat astfel să-și 
formeze o concepție materialist- 
dialectică despre natură și socie
tate. Mă voi strădui cu mai 
multă hotărîre să depun o activi
tate socială, profesională și mai 
bogată, întrucît sînt conștientă că 
societatea socialistă are nevoie de 
o generație tînară temeinic și 
multilateral pregătită, educată în 
spiritul dragostei de muncă și al 
patriotismului socialist, capabila 
să-și aducă din plin aportul la 
opera măreață de construire a so
cialismului în scumpa noastră pa
trie —- Republica Populară Rb- 
mîna.

ANA BIRU 
învățătoare, comuna Stănilești, 

raionul Huși, regiunea Iași

Drum bun 
solilor noștri 
la Festival!

i

— Drum bun, le-au urat miile de tineri din Capitali solilor noștri la Festival
Elegantă și sobri alminteri, 

gara Bănoasa « întinerit ieri 
de dimineață. Peronul său era 
neîncăpător pentru afluența de 
tinerețe, entuziasm și veselie care 
o umpluseră. Mii de tineri și 
tinere au venit să conducă dele
gația tineretului din R.P. Romî- 
nă, condusă de tov. Virgil Tro- 
fin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., care va participa la cel 
de-al Vll-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie de la Viena.

A fost o despărțire tinerească, 
optimistă, plină de veselie, cu 
cîntece și flori. In dimineața 
plină de soare și lumină, despăr
țirea aceasta era un mic mo
ment ol preludiului acestei mari 
sărbători a tinereții, a păcii.

Tinerii prezenți aici și-au 
afirmat încă o dată dragostea 
lor de pace și viață 
nică, constructivă. In 
acestea, de pe toate
dianele și paralele globului ti
neri eu aceeași dorință fierbinte 
de n-și uni mai mult glasurile și 
forțelor tinerești în apărarea drep
tului inalienabil al tinerei ge
nerații a omenirii, dreptul la 
pace și înțelegere, la unitate 
— au pornit spre Viena.

paj- 
zilele 
meri-

La Viena se vor uni într-o ne
uitată simbioză de culori și sen
timente înalte, miile de reprezen
tanți ai tineretului lumii, își vor 
împărtăși unii altora dorința 
sinceră de pace și prietenie, își 
vor strînge tot mai mult rându
rile și se vor întrece într-o ambi
anță prietenească cu cîntecul, 
dansul și sportul, tnvingînd o- 
preliștile și mașinațiile celor care 
se opun unității de acțiune a ti
neretului lumii, tinerii din toate 
colțurile lumii își vor strîn
ge miinile la Viena, printr-un 
gest firesc și sincer, pornit din 
inimă.

Drum bun I
Drum bun, tinerilor noștri de

legați, care se vor revărsa cu op
timismul și tinerețea lor, care 
înflorește în patria noastră libe
ră, socialistă, în acest bu
chet luminos al tinereții lumii !

Drum bun, le-au urat tinerii, 
băieți și fete, solilor noștri la 
Festival. Ei sînt cei care vor re
prezenta la marea întîlnire 
chipul fericit și luminos al ti
nerei noastre generații crescute 
într-o patrie liberă, năzuințele 
sale de a-și uni forțele cu prie
tenii lor de pe întregul glob pă- 
mintesc, pentru a înlătura pri
mejdia neagră a războiului. Cei

Joi 16 iulie a.e. președintele Con
siliului de Miniștri, Chivu Stoica, 
a primit în audientă pe dl. Sofocles 
Venizelos, deputat, președintele 
partidului liberal din Grecia, care 
vizitează Republica Populară Ro- 
mînă.

Dl. Sofocles Venizelos a fost în
soțit de d-nij general de armată în

★

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Chivu 
Stoica, a oferit joi seara un dineu 
In cinstea d-lui Sofocles Venize
los, fost președinte al Consiliului 
de Miniștri al Greciei, deputat, 
președinte al Partidului liberal din 
Grecia.

La dineu au luat parte Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Emil Bodnă-

rezervă Leonidas Spais, președin
tele Ligii de prietenie greco-romî- 
ne, și Ianis Velidis, directorul zia
rului „Makedonia“ din Salonic.

La primire au luat parte Emil 
Bodnăraș și AtanaseJoja, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri.

Convorbirea a decurs într-o at
mosferă cordială.

★

raș, Ion Gh. Maurer, Ata nașe Joja 
și Ion Drînceanu, ambasadorul 
R.P. Romîne în Grecia.

Au participat d-nii Leonidas 
Spais, general de armată în rezer
vă, președintele 
greco-romine și 
rectorul ziarului 
Salonic.

Ligii de prietenie 
Ianis Velidis, di- 
„Makedonia“ din

(Agerpres)

350 dt membri ai delegației 
noastre, tinere și tineri fruntași 
în producție. Ia învățături și in 
activitatea obștească din fabrici, 
uzine, de pe ogoare, din școli și 
facultăți, vor duce la marea 
întîlnire de la Viena mesa
jul tinerei noastre generații. 
Vor purta acolo dorința lor de 
pace și înțelegere pe care și-o 
va afirma în întîlnirile prienești 
cu celelalte delegații de tineri. 
Tinerele talente, crescute în gră
dina înfloritoare a patriei noas
tre, în care tineretului îi sini 
creat’ toate condițiile de afirma
re și dezvoltare, vor arăta tineri
lor lumii comoara nepieritoare 
a cîntecului și dansului nostru 
popular, doina gingașă, hora fur
tunoasă și veselă, călușarii — 
explozie de culori, vigoare și op
timism, arta unui popor liber pe 
soarta sa, care își construiește, 
condus de către partid, un viitor 
luminos, socialist. Tineri sportivi 
viguroși, crescuți în masa uriașă 
a mișcării noastre sportive, se 
vor întrece prietenește pe sta
dioane cu ceilalți sportivi parti- 
cipanți ln întrecerile din cadrul 
Festivalului.

La Festival delegații noștri 
vor face cunoscute solilor 
retului din lumea întreagă ma
rile victorii obținute de poporul 
nostru sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, în făurirea unei vieți noi, 
aspecte din munca și viața tine
retului romîn, succesele sale 
obținute în producție în cinstea 
celei de-a XV-a aniversări a 
eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist și a Festivalului de 
la Viena, frumusețea și bogăția 
cîntecului și dansului rominesc, 
comorile artistice ale talentatu
lui nostru popor.

• Drum bun !
Trenul o pornit ușor. Miinile 

se strâng încă odată, cald și pu
ternic, batistele albe fluturi ca 
niște porumbei în văzduh. Ti
neri delegați, purtați cu cinste 
la Festival, solia 
pace și viață a 
triei noastre I Pe 
sălile de întîlnire 
stadioane, duceți 
a tineretului lumii salutul nostru 
fierbinte, urări calde de priete
nie și solidaritate tinerilor iubi
tori de pace din întreaga lume, 
cu care vom fi totdeauna ală
turi în lupta împotriva războiu
lui, pentru o pace trainică, pen
tru o viață mai bună și mai lu
minoasă.

cadrul

tine- ‘

fierbinte de 
tineretului pa- 
bulevardele, în 
și concerte, pe 
marii întilniri

O ameni 
ai Dobrogei socialiste

'Ț~Sram pe ounp. De jur împrejur era 
f'j stepa nesfîrșită a Dobrogei socialiste. 

Alături lumina văzduhul lanul auriu 
de floarea-soarelui. Din spatele unei per
dele de protecție, scotea capul o întindere 
de cîteva mii de hectare de porumb în 
fața căruia, inginerul agronom, un om se
rios de obicei, simțea că nu se poate 
stăpîni să nu rîdă și să nu se bucure ca un 
copil.

— E extraordinar ! repeta mereu, ară- 
tîndu-mi-l.

Am pornit mai departe pe câmp. Preșe
dintele, un om cu părul alb, care la început 
mi s-a părut cam ursuz, tăcea și zimbea 
continuu. Ceilalți, un brigadier și un ingi
ner, mă copleșeau cu cifre și dale. 
Am înconjurat cimpul odată. Am fost 
la porumb și la secară, la sectorul 
zootehnic, la sfecla de zahăr și la vie. Bo
gății uriașe. Recoltele și veniturile se no
tează aici numai în vagoane și milioane. 
Și președintele, și ceilalți au vorbit foarte 
pqjin. Au arătat, au relatat, simplu, precis, 
fără să comenteze decit atit cit era necesar. 
Citeam pe chipurile lor o mândrie reținută 
de modestia omului simplu pentru care 
toate acestea au devenit obișnuite. Con
deiul nu mai prididea să no'ere. Imagina- 
ți-vă întinderea a șase mii de hectare pe

care porumbul ajunge deja pînă la piept, 
floarea-soarelui e cît un stat de om, sfecla 
de zahăr (intrată în concursul agricol pe 
țară) deja de 700 de grame acum, via ex
cepțional aranjată, în rinduri trase parcă 
cu linia. Construcții solide și moderne, 
dintre care numai anul acesta se ridică 
optsprezece. Cîteva sute de taurine, șase 
autocamioane, cîteva mii de păsări. Con
tractări cu statul în valoare de șapte mi
lioane și jumătate. Da, șapte milioane și 
jumătate venituri din vînzări către stat. 
Cifra a fost rostită sec. Răzbate însă din 
cuvintul sigur, sobru, mindria firească a stă- 
pinilor acestor bogății, ale oamenilor ăștia 
care au fost zdrențăroși și flăminzi pe mo
șia boierească, săraci și bătuți.

— Vă simțiți mîndri de toate astea, nu? 
insist eu.

— Da, sînt lucruri frumoase, spune moș 
Pintea, președintele, surizind. Brigadierul, 
un bărbat incă tinăr, solid, al șaptelea sau 
al optelea băiat al unei familii de pălmași 
care a crescut cu dumicatul de mămăligă 
udat cu lacrimi în mină, adaugă vrind 
să-mi dea de ințeles ceea ce n-a spus preșe
dintele :

— Peste eîțiva ani o si avem o gospo
dărie... Să vezi atunci. Și ridică cu ințeles 
o sprinceană.

Vasăzică oamenii aceștia, care într-un an 
de zile vor avea un bilanț cu opt milioane 
venituri, tind totuși spre ceva și mai mult. 
Au acum toți pe chipuri o mindrie care 
le strălucește luminos în priviri. îmi notez 
repede : cinci mii de oi cu lină fină, de 
rasă, șase sute de vaci cu lapte, de rasă, 
treizeci și cinci de mii de păsări de rasă 
(totul e de rasă aleasă, se merge numai 
spre selecționare a tot ce e mai bun), cinci 
mii de porci la îngrășat și două sute cinci 
zeci de hectare de vie. Stau pu
țin pe gînduri și fac niște socoteli 
care mă uimesc. Șase sute de vaci, cinci 
mii de oi, vie nobilă pe o întindere uria
șă, recoltele care vor spori mult, ce vor 
însemna toate astea? Venitul gospodăriei 
va trece de două zeci de milioane lei, se 
vor vinde vagoane de produse, valoarea zi
lei muncă va atinge 70 de lei.

O simplă privire aruncată in jurul tău, 
prin sat, iți vorbește despre nivelul de 
viață de acum al colectiviștilor. Întregul 
sat îți pare un șantier de locuințe ajuns 
într-un stadiu de finisare. Se construiește 
peste tot : și la colectivă și prin curțile oa-

ION BAIEȘU

(Continuare tn pag. 3-a)
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Trenul purtînd pe delegați s 
ajuns aseară la Orșova. Aici, de
legații s-au îmbarcat pe vapoare 
și cu acestea vor merge pe Du
năre pină la Viena.

MIRCEA ANDREI

La secția de covoare a Coopera
tivei meșteșugărești din Suceava 
se lucrează covoare romînești cu 

specificul diferitelor regiuni.



In munți
O zi întreagă am stat printre 

studenți și n-am întrebat pe nici 
unul din ei cum se simte. Am pri
vit, am ascultat, am urmărit. Dar 
parcă poți să cunoști 400 de stu
denți aflați la odihnă, intr-o zi de 
duminică, răspîndiți intr-o tabără 
care numără 40 de vile pitite prin
tre brazi, pe o întindere de cîțiva 
kilometri ?

E prima zi de odihnă. Abia pe 
Ia ora 8 cîte un cap ciufulit, cu 
somnul pe ochi, apare la geam, 
„să consulte buletinul meteorolo
gic". Prima zi de odihnă adevăra
tă este splendidă I

De cînd au venit aci, citeva zile 
le-au dedicat muncii și odihnei; 
hotărîseră să-și amenajeze singuri 
tabăra. Azi, insă, și de azi înain
te două săptămîni se vor odihni 
cu adevărat.

Și este o odihnă binemerita
tă, pentru că, glăsuiește un 
articol al gazetei de pere
te, ...„la buna ei desfășurare am 
contribuit și noi, studenții“.

Aleile, rondurile de flori, trep
tele de pămînt, terenurile de sport, 
clubul In perspectivă de a fi gata 
in citeva zile (mai sint doar fini
sările care trebuie executate de 
specialiști), radioficarea vilelor 
(s-a tras fir pe o întindere de 
cîțiva kilometri 1) — toate astea nu 
erau cu o săptămînă în urmă. 
Acum sint.

Bătăturile trec, trec și arsurile 
soarelui, dar tot ce au făcut 
ei rămîne: pentru colegii lor 
care sint acum in G.A.S., pentru 
cei 1200 de studenți care vor mai 
veni în tabără în seriile următoa
re, pentru cei ce vor veni în anul 
viitor, pentru generațiile viitoare 
de studenți. Vor mai fi înnoiri, 
transformări, dar ce au făcut ei 
rămîne, ca un început. Prima serie 
de studenți din tabăra Izvorul 
Mureșului 1 Ei au „botezat-o", i-au 
dat denumirea de „Stațiunea stu
dențească". De fapt așa și este — 
o stațiune, nu o tabără : 40 de 
vile, centrală electrică proprie, 
cooperativa fotografilor și-a tri
mis un delegat aici, un chioșc al 
difuzării presei, în perspectivă o 
stație locală de radio emisie.

Fără stația de radio emisie nu se 
poate. Cum s-ar ține legătura cu 
studenții din vile ? bite, acum 
crainicul anunță careul pentru ora 
9,30. In dimineața aceasta, |a ca
reu s-ar cădea să se facă bilanțul 
săptămînii de activitate. Directo
rul, tovarășul Emil Popescu, are 
însă dreptate .- „Analiza o lăsăm 
pe mîine, astăzi este zi de totală 
destindere". Totuși, citeva lucruri 
se cer amintite, Focul de tabără de 
aseară a fost — ce adjectiv poate 
fi folosit ? — foarte frumos este 
prea sărac. Cei din Tg. Mureș — 
organizatorii — merită felicitări.

Echipele de orientare turistică 
au făcut Uteva „descoperiri", cu- 
rînd ei vor conduce pe doritorii 

. de excursii în acele locuri. S-au 
organizat cercurile sportive : va 
începe și campionatul inter-univer- 
sitar. Numărul trei al gazetei de 
perete este gata ; anunță surprize.

...Studenții nu vor uita nimic. 
Vizita la stînă, și baciul care le-a 
oferit brînză de oi, hora din sat, 
tineretul de aici, pentru care or
chestra taberei a cîntat o după 
amiază întreagă, pentru ajutorul 
dat la amenajarea taberei.

Ce vor face în zilele următoa
re ? A fost invitat un activist de 
partid să vorbească studenților 
despre dezvoltarea Regiunii Auto
nome Maghiare care îi găzduieș
te pe meleagurile ei.

Vor discuta despre viața lor, 
despre felul cum trăiesc, cum în
vață gîndindu-se la viața mizeră 
a studenților săraci din trecut 

care nici măcar nu îndrăzneau să 
viseze o clipă de odihnă, tabere, 
stațiuni studențești. Toate acestea 
există astăzi, numai astăzi, dato
rită grijii pe care partidul o poar-

Drumețind
Peisajul industriei noastre 

socialiste, oferă un prilej de 
încîntare pentru amatorii de 
reportaje și de impresii de 
excursionist, dar și un util mij
loc de informare, de adincire 
și de lărgire a cunoștințelor, de 
pildă pentru studenții din in- 
vățămîntul tehnic. în plust cu
noașterea obiectivelor industria
le constituie în fond un prim 
contact cu viitoarele locuri de 
muncă și o importantă cale de 
educare patriotică, de educare 
comunistă a studenților.

Toate aceste lucruri au fost 
in întregime confirmate de 
excursia studenților din anul 
lll-mecanică al Institutului po
litehnic din Cluj care s-a 
desfășurat pe ruta Cluj — 
Orașul Stalin — Sinaia — 
Cluj. Am cunoscut uzine 
noi, oameni noi. Pretutin
deni — la Uzinele „Steagul 
Roșu“ și „Ernst Thälmann6, la 
Uzinele „1. C. Frimu**-Sinaia 
ca și la „Independența“-Sibiu 
— am fost primiți cu multă 
căldură, pretutindeni am putut 
vedea efortul uriaș al muncito
rilor noștri care luptă să 
întâmpine măreața sărbătoare 
a eliberării patriei noastre, 
cu noi realizări în mun
că. Și astăzi ne dăm sea
ma mai bine că datorită po
liticii înțelepte a partidului, a 
muncii entuziaste a poporului 
muncitor, întreaga noastră țară 
trăiește o viață nouă. Excursia 
ie-a ajutat să cunoaștem și să 
prețuim mai mult această via
tă.

M. FLORIAN

odihnă
fă tineretului, formării lui multila
terale. O comparație din care vor 
înțelege mai profund că asemenea 
minunate condiții trebuie răsplă
tite. Prin muncă, prin învățătură. 
Vor mai fi audiții muzicale : con- 
servatoriștii — înțelegeți — stu
denții de ta Conservator — vor a- 
vea misiunea de a le orga
niza. Seri de poezie, seri de tea
tru, seri literare (poezia, drama
turgia, proza după 23 August), 
încă un foc de tabără (rămîne de 
văzut cine se ia la întrecere cu 
cei din Tg Mureș, în organizarea 
acestuia). Stația de radioemi- 
sie continuă programul local cu 
prezentarea institutelor noi, a stu
denților. Sport, excursii, dans de 
trei ori pe săptămînă — sau de 
cîte ori este nevoie, (deci în fie
care zi), plajă la concurență cu 
colegii de la mare, somn pe sătu
rate pentru toate nopțile petrecute 
învățind pentru examene ; mînca- 
re foarte bună. Peste două săp
tămîni cîntarul va avea cuvîntul.

Seara, părăsind tabăra — rec
tific „stațiunea studențească* — 
mi-am dat seama că ar fi fost 
inutil să-i întreb pe studenți cum 
se simt. Studenții cer cărți, cer 
mingi de volei, mingi de tenis de 
masă, toate la „dispoziția" lor, 
vor excursii, cer ca radioul să fie 
lăsat pînă se transmite buletinul 
de știri... și buletinul sportiv, vdr 
ziare, vor să se scoale la 7,30, nu 
la 8, să mai prindă ultravioletele, 
să simtă că au trăit cele 21 de 
zile de odihnă — oferite lor, ca 
răsplată pentru munca depusă și 
ca stimulent pentru munca ce o 
vor depune — după toate legile 
vacanței studențești, azi, în anii 
noștri. Asta înseamnă că studenții 
se simt foarte bine I

Pe litoral
Costinești. este o mică localitate 

pe care, probabil, nici obișnuiții 
litoralului nu o cunosc. O plajă 
superbă, o liniște odihnitoare și 
împrejurimi caracretistice Dobro- 
gei socialiste de azi — lanuri 
imense întrerupte de perdele de 
protecție — fac din Costinești un 
veritabil loc de odihnă. Deocamda
tă celebritatea micului sat e făcu
tă de cîteva corturi și de tabăra 
studențească care reunește în fie
care vară, de cîțiva ani încoace 
sute de viitori specialiști din toate 
centrele universitare ale țării noas
tre. Cum își petrec studenții 
zilele de vacanță la mare ? O 
discuție amicală, pe care o întreți
ne și ținuta — absolut neoficială, 
aici obligatorie, a costumului de 
baie — va da răspunsul la între
barea noastră.

O anume atmosferă de bunăvoie 
generală, face întâlnirea cu stu

denții deosebit de plăcută. Mai a- 
les că bunăvoia e întreținută de 
excelentele condiții asigurate ta
berei. Toată lumea laudă arta bu
cătarului, cofetarului și bineînțeles 
aportul studenților de serviciu la 
masa zilei. Vile bine amenajate, 
un pavilion pentru club și canti
nă, totul foarte bine dotat și 
imediata apropiere a plajei, asi
gură celor 150 studenți și absol
venți fruntași la învățătură din 
prima serie și următoarelor patru 
serii de studenți, cele mai bune 
condiții de trai, sport, distracție.

La Costinești nu își are locul 
plictiseala. Ziua începe cu o învio
rare (și toți studenții vorbesc des
pre micul eroism al gimnasticii pe 
plajă și băii în mare la ora 6 di
mineața), plaja, masa, programul 
de club, sportul, reuniuni tovără
șești, excursii, amenajarea taberei 
și cîte alte inițiative umplu timpul 
de odihnă, îl fac frumos și atractiv. 
La toate acestea se adaugă întâm
plările mici și mari ale vieții unei 
tabere de tineri veseli la mare.

Studenții „de la Costinești“ 
au și un punct de mîn- 
drie : ajutorul acordat prin 
muncă patriotică G.A.S. „Răsări
tul“ din comună. Studenții au le
gat peste 6000 snopi — ajutorul 
lor a fost foarte apreciat („Chiar 
tovarășul prim secretar al raionu
lui de partid Negru Vodă ne-a fe
licitat !“). *

Se citește mult. Am văzut pe 
plajă volumul pieselor lui Brecht, 
romane de anticipație științifică, 
reviste.

Ce vor face studenții după re 
întoarcerea din tabără ? Mulți din
tre ei — absolvenți ai diferitelor 
institute de învățămînt superior — 
vor pleca, după această ultimă va
canță studențească, la locurile vii
toarei lor munci. Aceștia sint nu
miți, amical și cu solicitudine, 

„tovarășe inginer**, „tovarășe doc
tor“. Pentru studenții-politehni
cieni din București, cele două săp
tămîni la mare despart sesiunea 
de examene de practica in pro
ducție. pe care, o vor efectua la 
Uzinele „23 August“. Tiberiu Bu- 
lancea ți colegii lui de la universi
tatea din Cluj se pregătesc să 
plece la muncă patriotică la con
strucția fabricii de zahăr de la 
Luduș. Jar istoricul Smîrcea Virgil 
din București a hotărit să lucreze 
timp de o lună pe un mare șan
tier de construcții.

Fiecare — sănătos ți odihnit — 
iți va aminti, de această animată 
vacanță studențească, petrecută a- 
tit de bine. Și-ți vor îndrepta gin- 
durile cu recunoțtință către par
tidul ți guvernul nostru care ve
ghează * neîncetat să le fie viața 
frumoasă, lipsită de griji, fericită.

LUCRETIA LbSTIG 
M. LAURENȚIU

„Baza sportivă studențească-Tei" asigură celor aproape 1.000 vizitatori zilnici minunate condiții de a-ți 
petrece vacanța. După cum vedeți, canotajul este unul dintre sporturile îndrăgite de studenți.

Foto : N. STELORIAN

La muncă patriotică
In G. A. S.

Pe cînd camionul nostru trecea 
prin dreptul marelui șantier de 
construcții din Piața Amzei, mun
citorii de pe schele, zidarii, dul
gherii, tencuitorii, ne-au făcut 
semne prietenești. Acest sentiment 
de simpatie a însoțit pe toți stu
denții anului III al Facultății de 
filologie din Universitatea „C. I- 
Parhon“ în drnmu] spre G.A.S. 
Mogoșoaia, unde vor desfășura timp 
de două săptămîni, muncă pa
triotică.

După prima zi de muncă — 
primele roade. Tov. asistent Barbă 
Gheorghe, conducător al taberei, 
expune cifre seci, dar pline de 
semnificații pentru noi. Rezultatul 
primelor zile de muncă „nu e 
deosebit, dar pentru început mer
ge“. Și zilele următoare au con
firmat temeinicia optimismului 
nostru. Printre grupele de fete 
s-au evidențiat în mod deosebit, 
la plivitul roșiilor, grupa condusă 
de Carmen Zamfir, de la secția 
engleză, care a depășit cu regula
ritate rezultatele zilei precedente.

Mîndria întregului nostru colec
tiv este brigada băieților de la

La muncă patriotică in G-AJS. Bragad iru.

încărcat sacî. Să descarci și să ș\ 
urci în spinare, pe o scară de 22 
trepte, saci de orz a cîte 80 kg., 
nu e o treabă ușoară. Aici ajutorul 
nostru era de maximă necesitate 
și urgență și noi am înțeles a- 
ccasta. Se lucrează atît timp cît 
merg combinele, adică o „zi lumi
nă“ cum spun oamenii de aici, 
în scurtă vreme am dobîndit o 
anumită îndemînare, o tehnică 
specială. Ne folosește experiența 
acelora dintre noi — fii de țărani 
muncitori — posesori ai unor cu
noștințe în munca cîmpului. Toată 
lumea lucrează și este realmente 
greu a evidenția un fruntaș al accs- 
lui colectiv atît de închegat. To
tuși trebuie să-i amintim pe mi
nunatul organizator, voinicul Mi- 
lenco Marcov, Petru Thall, cel 
mereu plin de voioșie, Șerban Pi- 
rîianu „veteran“ al muncii patrio
tice, asistenții Barbă și Gheorghie- 
viei mereu în fruntea noastră.

După o „zi-lumină“ deosebit de 
animată, brigada celor de la încăr
cat saci se îndreaptă cîntînd spre 
cantină. Tractoristul, tînăr și el, 
ne zîmbește în urmă : „Credeam că 
sint frînți, cînd colo parcă ar 
merge la nuntă“.

Tovarășii din G.A.S. și colegii 
noștri sînt mîndri de succesele 
noastre și ne întâmpină cu un sa
lut zgomotos : „Pentru brigada 
băieților de trei ori ura, ura-a, 
ura-a-a...“

SERGHEI CELAG 
student

La amenajarea 
unui complex 

cultural-sportiv
Ciricul este un loc pitoresc —• 

cu păduri nu prea mari pe două 
coaste de deal, în mijlocul căruia 
se adăpostețte un mic iaz. Vago- 
nete, roabe, lopeți, cantități imense 
de pămînt dislocat ți conturul 
pe care începe să-l ia viitorul 
complex cultural-sportiv — arată 
că este vorba de un țantier în plin 
lucru. Ața ți este, tn vara trecută, 
au răspuns, la chemarea comite
tului orățenesc de partid ți a 
sfatului popular orățenesc mii de 
oameni ai muncii din lăți venind 
aici să lucreze la amenajarea vii
torului complex.

Intre acețtia, o brigadă de 100 
studenți, care in perioada vacan
ței au rămas în lăți, au lucrat 
aici o lună de zile. Acum alți 
150 studenți ți studente de la Uni
versitatea „A. I. Cuza“, organi
zați in 6 brigăzi de muncă patrio
tică continuă frumoasa tradiție a 
celor de anul trecut. Odată ajunse 
pe țantier, intre brigăzi s-a născut 
o înflăcărată întrecere. Intre mem
brii fiecărei brigăzi de asemenea-

...Amiază. Au trecut citeva zile 
de cînd cele 6 brigăzi studenfețti 
au venit pe țantier. Masa de prînz 
o servesc aici la cabana special a- 
menajată. înainte de aceasta o 
baie binefăcătoare. Intre timp co
mandanții se retrag înlr-o poeniță 
umbroasă.

— Ei, să vedem ce facem cu 
steagul ?

Privirile alunecă spre țantier. Se 
opresc în colțul din stingă, la mar
gine, unde, pe o moviliți îți un- 
duie faldurile steagul brigăzii nr, 
2 a matematicienilor.

— Acolo este brigada fruntați- 
lor la noul punct de lucru.

Brigada nr. 2 a avut de lucru 
aici, în partea de sus a țantieru- 
lui, a sfirțit ți s-a mutat la alt 
punct. Dorin Donea, comandantul 
dcestei brigăzi, este mîndru. Stea
gul de fruntaț va rămîne ți azi în 
brigada sa.

Și astfel, cele cîteva minute con
sacrate obișnuitei consfătuiri ope
rative a comandanților — trec re
pede. Undeva pe aproape se aude 
un acordeon ți o mandolină. Ală
turi au fost scoase din cabană min
gile de volei, țahurile. Puțină des
tindere înainte ți după masă e 
bine venită. Seara pleacă cu toții 
in oraț la casa de cultură a stu
denților, pe care o frecventează cu 
regularitate. Astfel va trece o lună 
de zile, timp în care studenții bri
gadieri, prin munca pe care o vor 
desfățura, vor realiza economii în 
valoare de cîteva zeci de mii de 
lei, vor grăbi amenajarea acestui 
loc plăcut de odihnă pentru oame
nii muncii din raion.

Prin munca pe care o depun aci 
fruntații la învățătură din univer
sitate, căci trebuie menționat, toți 
sînt fruntați la învățătură, integra- 
lițti, ei îți manifestă sentimentul 
patriotic de care sînt animați, do
rința de a contribui la înfrumuse
țarea lațului ți a împrejurimilor 
sale-

G. SLAVIG

LA PRACTICĂ
La Cîmpia Turzii, la Uzinele „Indus

tria Sîrmei“, fac practică 34 studenți 
din anul II, al Facultății de metalurgie 
din București, inițiatorii „schimbului 
de duminică“. Vîrcolacu Ion, fostul 
maistru oțelar, cel care conducea 
„schimbul de duminică" la Uzine-le 
„Mao Țze-dun“, a fost ales de colegii 
lui să răspundă șt aici de activitatea 
grupului de studenți practicanți. Caietul 
lui de însemnări zilnice, este, într-un 
fel, jurnalul întregului grup. De aceea 
ne-am permis indiscreția să-l răsfoim.

Luni 29 iunie. Azi am vizitat uzina, 
secțiile și atelierele în care vom. face 
practică. Uzina este un adevărat șan
tier : peste tot se ridică noi construcții. 
De cîteva zile a intrat în funcțiune 
noua trăgătorie de bare, care va pro
duce de 6 ori mai multe bare trefilate 
decît vechea secție. Se apropie de 
sfîrșit și construcția magaziei de pro
duse finite. La laminorul de sîrmă, 
secțiile T.O.M. și preparator, acoperi
șurile din lemn au fost înlocuite cu a- 
coperișuri de sticlă sprijinite pe sche
let metalic. In secții acum e mai multă 
lumină, mai mult aer, e mai frumos. 
Tot la laminorul de sîrmă s-a făcut și 
o instalație pentru montarea unei ma
carale necesare schimbării cilindrilor 
de la cajele de laminare. Macaraua va 
ușura mult munca laminatoriștilor, va 
duce la scurtarea timpului de reparații 
și deci la creșterea productivității 
muncii.

Aici vom face practică.

Marți 30 iunie. Prima zi de practică. 
Grupa noastră din care fac parte stu
denții Marchescu Mihai, Ciucaș Hara- 
lambie, Șerbănescu Ion și alții face 
practică la laminorul de sîrmă. Mun
citorii de aici sînt adevărați maiștri în 
ceea ce privește laminarea sîrmelor de 
oțel.

Tovarășul Drăgan, maistru de 
schimb, ne-a explicat amănunțit fluxul 
tehnologic de laminare al sîrmelor.

Am lucrat cîteva ore la caja de 
degroșare (mai lucrasem înainte la 
laminorul de profile de la Reșița) la 
calibrul cutie. Trebuie să recunosc că 
n-a fost tocmai ușor.

îmi plac îoarte mult oamenii care 
lucrează în aceasta uzină : sint foarte 
apropiați, ne ajută cu multă dragoste 
să cunoaștem mașinile, tainele maseriei 
lor.

Mihai Mursoi este maistru la secția 
„bare trase“. Ieri, studenții Crăciun 
lacob și A. Brînzan, foști muncitori la 
această uzină, l-au întîlnit. Foștii to
varăși de muncă, azi studenți, l-au 
convins să ia hotărîrea să urmeze 
cursurile fără frecvență ale Facultății 
de metalurgie din București. Studentul 
Crăciun lacob i-a promis că-1 va ajuta 
să se pregătească, îi va împrumuta 
notițele, iar în timpul sesiunilor ÎI va 
ajuta la executarea lucrărilor de la
borator. Uzina trebuie să dea mai mulți 
ingineri, ingineri buni. Și va da. Deo
camdată noi am „recrutat“ doi viitori

studenți. Mai avem la dispoziție o lună 
de zile, timp în care, la aceștia, cu 
siguranță se vor adăuga și alți can
didați.

Joi 2 iulie. împreună cu Ilie Petre, 
secretarul comitetului U.T.M. pe facul
tate, am luat legătura cu tovarășii din 
comitetul U.T.M. a,l uzinei. împreună 
cu ei am elaborat un program comun, 
privind participarea studenților la ac
țiunile cultural-sportive și de interes 
obștesc. Începe colaborarea cu tineretul 
din uzină. Avem în față atitea săptă
mîni de activitate comună...

Marți 7 iulie. Am fost la muncă 
voluntară. Prezența sută la sută. Bă
ieții au muncit foarte bine ; am cărat 
13 mașini de pietriș, am aranjat 12 me
tri cubi de cărămidă și am zidit plafo
nul la două camere. Economiile reali
zate sînt în jurul a 2000 lei. Alături 
de noi au muncit și brigăzile de muncă 
patriotică de la secțiile turnătorie și 
laminorul nou.

La întoarcere am vizitat orașul mun
citoresc. Blocurile cu cîte două și trei 
etaje, în care locuiesc muncitorii uzinei, 
se ridică impunătoare la tot pasul. Am 
vizitat și blocul tineretului în care lo
cuiesc peste 120 tineri muncitori, mulți 
dintre ei elevi la școala medie serală... 
și viitori studenți.

Miercuri 8 iulie. Treptat planul pe 
care ni l-am propus să-l îndeplinim în 
perioada practicii prinde viață. Azi, 
împreună cu Crăciun lacob și Ilie 
Petrean am lucrat la macheta lamino-.

rului trio. La terminarea practicii vom 
deschide o expoziție cu lucrările execu
tate de studenții practicanți. Și macheta 
executată de noi va fi expusă aici.

Joi 9 iulie. Prima întrecere sportivă. 
Am jucat volei cu echipa uzinei, am 
cîștigat cu trei la unu. Tovarășul I. Bu- 
stan, antrenorul echipei tinerilor 
metalurgiști ne-a invitat să mai jucăm 
și altă dată. Revanșa sîmbătă după 
masă.

Vineri 10 iulie. Grupa care face prac
tică la oțeiărie a elaborat prima șarjă 
de oțel din cele 15 pe care noi ne-am 
angajat să le elaborăm pînă la sfîrși
tul practicii. Continuăm tradiția „schim
bului de duminică“.

Duminică 12 iulie. Am fost împreună 
cu tinerii din uzină în excursie la ta
băra de la Colțești. A fost minunat. 
Prietenia ce s-a legat în timpul muncii 
între noi și tinerii din uzină s-a cimen
tat.

Luni 13 iulie. Studenții Lupu Gheor
ghe, lacob Crăciun și Pîrvă Petre care 
lucrează în cadrul cercului de științe 
sociale au cules primele date pentru 
lucrarea „Reducerea prețului de cost 
și progresul tehnic la Uzinele „Indus
tria Sîrmei-Cîmpia Turzii“. De mîine 
încep să mă documentez și eu pentru 
lucrarea „Reducerea consumului de 
curent electric la elaborarea șarjelor 
de oțel în cuptoarele electrice".

ARISTICA BRINZAN 
student

La îndeplinirea 
planului de stat

C.F.R. „16 Fe-

Se extinde inițiativa 
brigăzii studențești 

„A XV-a aniversare 
a eliberării patriei“

Valoroasa inițiativă a studenților 
de la Facultatea de mecanică din 
cadrul Institutului politehnic din 
București, constituiți în brigada 
„A XV-a aniversare a eliberării 
patriei“, de a contribui și ei efec
tiv la realizarea angajamentelor 
luate în cinstea măreței sărbători 
de către muncitorii uzinelor „Se
mănătoarea“ din Capitală a avut 
un puternic ecou în rindul stu
denților clujeni.

Studenții anului II de la Facul
tatea de mecanică a Institutului 
politehnic din Cluj, oare fac prac
tică la Atelierele 
bruarie" din o- 
oraș apreciind 
inițiativa colegi
lor din Bucu
rești și-au expri
mat hotărîrea să 
răspundă acestei 
chemări, să se
alăture cu entuziasm colectivului 
de muncitori din întreprindere 
pentru a contribui și ei cu toate 
forțele la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan.

Și pînă acum, harnicii studenți, 
îndrumați de către organizația 
U.T.M., sub conducerea organiza
ției de partid a atelierelor au ob
ținut rezultate frumoase în activi
tatea lor practică. Ajutați de mun
citori ei au confecționat modele de 
turnătorie, miezuri, au prelucrat 
piese în atelierele mecanice, au 
debitat tablă și colectat fier 
vechi. Dar ei nu aveau obiec
tive precise stabilite pe baza an
gajamentelor întreprinderii.

Dezbătând răspunsul la inițiativa 
colegilor din București, fiecare 
student a venit cu propuneri 
din care s-au născut obiective
le de muncă. Adunarea ge
nerală convocată apoi, la oare au 
fost invitați muncitori, tehnicieni, 
maiștri, reprezentanți ai conducerii 
atelierelor și membri ai comite
tului de partid, U.T.M. și sindicat, 
a consemnat, într-o hotărîre, toate 
angajamentele studenților. Astfel, 
pînă la sfîrșitul perioadei de prac
tică studenții și-au propus să ex

tragă 1.000 kg bronz din zgură, 
care să-l toarne ei singuri în 
fara orelor de program, aduci 
în felul acesta întreprinderii o 
conomie de 8.000 lei ; să cont 
buie la demontarea și mon 
rea subansamblelor locomoti- 
150.178 căreea i se execută rej 
rații generale.

Alături de tinerii muncitori, s 
denții practicanți de la Atelier- 
C.F.R- „16 Februarie" par 
cipă la înfrumusețarea incintei 
telierelor. în afară de aceste 
țiuni, care vor contribui la în< 
plinirea angajamentelor muncito 

lor, constitv 
într-o brigadă 
muncă patrie 
că, studenții t 
colecta pînă 
23 August 
cantitate 
10.000 kg. f

vechi ți vor presta 340 o 
muncă voluntară pe șantierul un 
se va construi Casa de cultură 
studențil-or clujeni. Bineînțeles ni 
unul din aceste angajamente : 
va stingheri îndeplinirea conștii 
cioasă a gararni-lor lor profesiona 
Studenții vor pregăti în acest tur 
cu multă grijă lucrarea pen 
Seminarul național al cercuri 
științifice studențești — „Redu< 
rea prețului de cost la tumar 
cilindrilor de locomotive". Unu 
rind mai îndeaproape procesul ■ 
elaborare, formare și turnare d 
secțiile de turnătorie ei se v 
strădui să găsească oele mai bu 
soluții, să facă propuneri pent 
reducerea rebuturilor în tumăt 
rii. De asemenea se vor pregăti 
bune condiții pentru colocviul < 
practică și pentru examenele d 
toamnă.

„Dorința noastră unanimă —■ i 
spune în răspunsul la chemart 
studenților bucureșteni — este i 
îndeplinim cu conștiinciozitate 
ceste îndatoriri ale noastre, știir 
că numai în felul acesta răspunde, 
grijii ce ne-o poartă partidul pe
tru a ne asigura cele mai bur 
condiții de viață și învățătură, na 
mai în felul acesta vom cinsti ou: 
se cuvine 23 August, marea sărb 
toaro a eliberării patriei noastre'

P. PALI®

La casa 
de cultură

Studenții sînt în 
vacanță. Unii sînt la 
practică, alții la o- 
dihnă, în tabere, la 
muncă patriotică. 
Dar ori unde sînt le 
este comună tuturor 
preocuparea pentru 
o viață culturală bo
gată, pentru o odih
nă activă. Se citesc 
cărțile care au fost 
puse de-o parte în 
sesiunea de examene 
cînd nu era timp 
pentru lectură parti
culară, se face sport, 
se vizionează specta
colele restanță ți cele 
„la zi“, se pleacă in 
drumeție. Fiecare cli
pă este un prilej de 
învățăminte care ada
ugă la cunoștințele 
lor altele mai bogate 
ți multilaterale.

Casa de cultură o 
studenților din Ora- 
țul Stalin găzduiețle 
în anul acesta activi
tatea de vară a stu
denților săi ți a stu
denților oaspeți ve- 
niți la practică în u- 
zinele orațului. Acti
vitatea casei de cul
tură continuă în clu
bul de vară organizat 
aici ți oferă perma
nent posibilități pen
tru o activitate cultu- 
ral-sportivă, pentru 
jocuri distractive, in

cele două săptămîni 
de cînd ți-a început 
activitatea, clubul 
studențesc are un bi
lanț bogat : mai
mult de 150 de stu
denți au participat la 
simpozionul „E mi nes- 
cu“ s-a ținut o inte
resantă expunere a- 
supra vieții ți crea
ției marelui nostru 
poet, s-ou purtat dis
cuții, s-au recitat ver
suri. in cadrul a 
două concursuri ghi
citoare 60 de stu
denți s-au întrecut în 
cunoțtințe de muzică 
populară romînească 
alții în cunoțtințe de 
muzică uțoară romi- 
nească. A fost orga
nizată o interesantă 
excursie la castelul 
muzeu de la Bran 
unde excursionițtii au 
putut admira intere
sante exponate legate 
de istoria patriei 
noastre.

O conferință inte
resantă, cu tema „Ce 
a dat regimul demo
crat popular studen
ților" a întregit a- 
ceasta activitate. E- 
chipa de teatru a 
studenților a fost ți 
ea solicitată în a- 
ceasta perioadă ; stu
denții arlițti amatori 
au făcut un „turneu"

la Bîțnov, cu pies 
„Cu dragostea nu-i d 
glumit“.

O activitate bogat 
în numai două săț 
tămîni, iar programi. 
viitor promite acțiur. 
ți mai variate ; u 
ciclu de recenzii, cor 
ferințe, simpozioaru 
care vor face sti 
denților mai bine ci 
noscut trecutul d 
luptă al clasei non 
tre muncitoare su 
conducerea partidt 
lui, mărețele înfăpti 
iri socialiste ale hai 
nicului nostru popor 
se vor mai organiz 
întîlniri cu activiți 
de partid, ofițeri a 
armatei romîne, car 
au participat direc 
la înfăptuirea măre 
țului act de la 1 
August 1944 cît ți l 
războiul antihitlerist 
Alte activități — 
concursuri ghicitori 
re, audiții muzicale 
excursii, concursur 
sportive, vizionări di 
filme, reuniuni tovă 
rățețti etc — vor sa 
tisface dorința stu 
denților de a petreci 
o vacanță recreați 
vă, odihnitoare, ins 
tructivă ți educativă

F. BORZ



în întîmpinarea zilei de 23 August
* V g wa învățăm 

în fiecare
saptamina 
un cîntec

Tocmai ne găseam în ședință 
de comitet U.T.M., cînd am aflat 
despre hotărîrea tinerilor de la 
Atelierele C.F.R. „Grivița Roșie" 
de a învăța în cinstea zilei de 
23 August, în fiecare săptămînă 
cîte un cîntec patriotic.

Comitetul nostru comunal a 
primit cu multă bucurie această 
inițiativă și a hotărît să o ex
tindă și in

Avem în 
muncesc în 
întovărășiri 
ce să cînte. 
dorință a tinerilor de a învăța 
cît mai multe cîntece patriotice 
și revoluționare, de la rolul im
portant pe care îl are această 
acțiune în munca de educare pa
triotică a tineretului, noi am și 
luat o seamă de măsuri pentru 
a învăța săptămînal un cîntec. 
Astfel cei 65 de utemiști din co
mună au fost organizați în 12 
grupe formate fiecare din cîte 4-5 
tovarăși. Cei mai buni din corul 
căminului cultural răspund de 
cîte o grupă de tineri, din apro
pierea locului de muncă și În
vață cu ei, săptămînal cîte un 
cîntec patriotic. ’Dirijorul corului 
li ajută pe cel 12 tovarăși să 
învețe cîntecul publicat, iar a- 
cești'a la rîndul lor îi ajută pe 
tinerii din grupele de care răs
pund.

Grupele de tineri care muncesc 
tn G.A.S. și G.A.C. învață cîn
tecul săptăminii in pauza din 
timpul mesei, seara.

Miercurea șl sîmbăta seara ne 
adunăm cu toții la căminul cul
tural și cu ajutorul dirijorului 
repetăm cu toții „Cîntecul săptă- 
mînii" pînă cînd îl învățăm te
meinic. Primele două repetiții de 
acest fel au și avut loc. Reper
toriul tinerilor noștri s-a îmbo
gățit cu cîntecul „Steagul parti
dului“. Pînă la 23 August noi 
«intern hotărițl să învățăm în 
care săptămînă cîte un cîntec 
triotlc revoluționar.

comuna noastră, 
comună tineri care 
G.A.S., G.A.C. și în 
agricole. Lor le pla- 
Pornind de 'la această

fie- 
pa-

GH. SANDU 
secretarul comitetului comunal 
U.T-M.-Bîrxești, raionul Vaslui

it

Ea Fabrica de țigarete din 
București în secțiile de fabrica-. 
ție, de fermentare a tutunului ori 
în atelierul mecanic central pen
tru piese de schimb muncesc 
peste 200 de tineri. 176 dintre 
aceștia sînt utemiști. Ei au luat 
parte în nenumărate rînduri la 
acțiunile interesante inițiate de

organizația U.T.M. în scopul cu
noașterii vieții din trecut a mun
citorilor acestei
duse de ei, sub conducerea par
tidului
Comitetul U.T.M. de aici a orga
nizat numeroase întîlniri între 
muncitori vîrstnici și tineri, con
ferințe, adunări generale, care au 
popularizat trecutul de luptă al 
muncitorilor acestei fabrici, care 
au contribuit la educarea patrio
tică a tineretului.

Cu toate aceste rezultate fru
moase care au fost obținute^ în 
munca de educare patriotică a 
tineretului, trebuie spus că comi
tetul U.T.M. al Fabricii de țiga- 
rete-București nu a dat suficien
tă atenție organizării învățării 
de către tineret a cîntecelor re
voluționare și patriotice, acțiune 
ce ar fi îmbogățit și mai mult 
activitatea de educare patriotică 
a tineretului.

In întreprindere sînt nenumă- 
rați tineri dornici de a învăța 
cîntece revoluționare și patrioti
ce. Mulți dintre ei au învățat 
astfel de cîntece din emisiunile 
radiodifuziunii, din cîntecele pu
blicate în presă etc. 
însă s-a făcut în mod 
neorganizat. Folosind 
țile existente, comitetul 
ției de bază U.T.M. 
treacă la organizarea unei susți
nute munci de ajutorare a tine
retului pentru a învăța cîntece 
patriotice și revoluționare.

Mulți tineri din întreprindere 
au aflat despre hotărîrea tinere
tului de la Atelierele C.F.R. „Gri- 
vița Roșie“, privind învățarea ți
nui eîntec revoluționar, patriotic, 
în fiecare săptămînă. Ei sînt dor
nici ca și în organizația lor să 
se organizeze învățarea săptămt- 
nal a unui cîntec. Mulți dfntre 
ei cunosc deja o seamă de cîn
tece și sînt gata să-i ajute și pe 
ceilalți tovarăși ai lor să le în
vețe. Fabrica are de asemenea 
săli suficiente pentru organiza
rea grupelor de studiere și învă
țare a cîntecelor, are stație de 
radioamplificare și numeroși ti
neri care cunosc notele muzicale. 
Toate aceste posibilități, folosite, 
pot satisface pe deplin dorința 
tinerilor de a învăța în fiecare 
săptămînă un cîntec revoluționar 
patriotic.

Blocuri muncitorești in orașul Ploești

fabrici, luptei

împotriva exploatării.

Aceasta 
sporadic, 

posibiiită- 
organiza- 
poate să

I. TEOHARIDE

„Sînt in favoarea unei conferințe 
care ar putea duce ia asigurarea 

unei zone denuclearizate in Balcani“
^Declarațiile d-lui Sofocles Venizelos *

Joi după-amiază dl. Sofocles Ve
nizelos, deputat, președinte al 
Partidului Liberal din Grecia, și 
-persoanele care îl însoțesc în vizita 
-pe care o face în țara noastră, 
d-nii Leortidas Spais, general de 
armată în rezervă, președin
tele Ligii de prietenie greco- 
romîne.și IanisVelidis, ziarist, di
rectorul ziaruluf „Makedonia“ din 
Salonic, s-au intîlnit la hotelul 
Athénée Palace cu reprezentanți 
ai presei și radiodifuziuni» și tele
viziunii romîne.

Oaspeții au fost prezentați zia
riștilor de Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea.

în cadrul unei sourte declarații 
făcute la începurt, dl. Sofocles Ve
nizelos a exprimat cele mai căl
duroase mulțumiri pentru invitația 
ce i s-a făcut de a vizita Romî
nia și pentru grija și atenția deo
sebită cu care a fost înconjurat în 
tot timpul șederii sale în țara 
noastră. Am acceptat această invi
tație, împreună cu colegii mei — 
a declarat vorbitorul — pentru că 
voiam să ne dăm seama de pro
gresele care au fost înfăptuite în 
această țară care ne-a fost tot
deauna prietenă. Goncluzia pe care 
am tras-o la sfîrșitul acestei vizi
te este că Romînia se găsește în
tr-o perioadă de plin progres în 
dezvoltarea sa. Este vorba de o 
țară cu resurse imense, care în 
momentul de față sînt puse în va
loare pentru bunăstarea poporului. 
Pot să vă asigur că din postul 
meu din opoziție voi face tot ce

O scenă din fHm

îmi va fi posibili pentru a întări 
legăturile de prietenie care unesc 
cele două popoare ale noastre. A 
și fost încheiat un acord comer
cial oare cred că se va dezvolta 
continuu: sînt în curs tratative în 
privința îndemnizării proprietăților 
grecești aflate în Romînia. Sînt si
gur că toate aceste probleme vor 
găsi soluții acceptabile

Răspunzînd apoi la întrebările 
ziariștilor dl. Sofocles Venizelos a 
arătat că deși pînă acum nu a vi
zitat niciodată Romînia, a rămas 
plăcut surprins de progresele rea
lizate de Romînia populară,

Dl. Sofocles Venizelos a arătat 
în continuare că vizita sa In Ro
mînia n-a avut un caracter poli
tic. Este însă cu totul firesc — a 
subliniat vorbitorul — ca om po
litic, ca șef de partid, să fi avut 
contacte cu oameni de stat ro- 
mini. Am avut o întrevedere cu dl, 
@hivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, 
cu care am discutat îndelung asu
pra diferitelor probleme care pri
vesc Balcanii. Deși nu pot să-mi 
iau nici un angajament, cred însă 
că aproape asupra tuturor puncte
lor discutate am fost de acord cu 
dl. Ghivu Stoica. Referindu-se la 
inițiativa guvernului romîn pentru 
convocarea unei conferințe a șefi
lor de guverne ai țărilor balcanice, 
dl. S. Venizelos a declarat : Gu
vernul nostru a refuzat această 
invitație. Eu am protestat atunci, 
arătînd că guvernul grec a greșit 
și că este de datoria noastră da 
a discuta împreună, de a ne înțe
lege în acest scop, indiferent de 
regimurile politice care există în 
țările noastre. Sînt în favoarea 
unei conferințe, a spus în conti
nuare dl. Venizelos, care ar putea 
duce la asigurarea unei zone de
nuclearizate în Balcani. N-aș pu
tea spune că s-âr cădea imediat de 
acord; dar trebuie făcut ceva în a- 
cest sens. Această chestiune nu 
depinde însă de mine, ci de gu
vern. Din nefericire eu sînt în opo
ziție.

Răspunzînd unei întrebări a zia
riștilor. în legătură cu atitudinea 
opiniei publice din Grecia în pro
blema asigurării unei zone denu- 
clearîzate în Balcani, dl. Sofocles 
Venizelos a arătat că poporul grec 
este puternic atașat cauzei păcii, 
că țara sa a suferit prea mult de 
pe urma războiului pentru a se 
mai aventura încă odată într-o 
nouă conflagrație.

Referindu-se la perspectivele dez
voltării unei colaborări interbalca- 
nice, multilaterale, dl. Sofocles 
Venizelos a arătat că deși această 
chestiune pare o problemă foarte 
dificilă, guvernele țărilor balcanice 
trebuie- să ajungă în cele din urmă 
la înțelegere. Noi — a declarat 
vorbitorul — vom face presiuni a- 
supra guvernului grec pentru a 
obține lărgirea colaborării între ță
rile balcanice în general. în pri
vința dezvoltării relațiilor de cola
borare în general între Romînia și 
Grecia — a Stibliniat mai departe 
vorbitorul — toate partidele poli-

tice din țara mea privesc eu bu
năvoință acest lucru.

Dl. Sofocles Venizelos și-a ex
primat satisfacția față de poziția 
delegației R.P. Romîne la O.N.U. 
în problema Ciprului.

în încheiere, dl. Sofocles Veni
zelos a mulțumit ziariștilor pre- 
zenți rugîndu-i totodată ca prin in
termediul presei să transmită gu
vernului și poporului romîn din 
partea sa și a persoanelor care îl 
însoțesc cele mai călduroase mul
țumiri pentru ospitalitatea cu care 
au fost primiți 
tenă.

în Romînia prie- 
(Agerpres)

---•---
INFORMAȚII
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale, tovarășul 
George Macovescu a fost numit 
trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al R. P. Romîne în 
Statele Unite ale Americii, în lo
cul tovarășului Silviu Brucan.

Printr-un alt decret al Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Silviu Brucan a fost nu
mit reprezentant permanent al Re
publicii Populare Romîne la Or
ganizația Națiunilor Unite cu grad 
de ambasador extraordinar ți ple
nipotențiar în locul tovarășului Mi- 
hai Magheru, care a primit alte în
sărcinări.

★

Joi la amiază a avut loc o fes
tivitate cu prilejul căreia unei 
străzi din raionul V. I. Lenin i a 
fost atribuit numele marelui sa
vant și fruntaș al mișcării pentru 
pace, Frédéric Joliot-Curie.

Prof. Univ Vaier iu Novacu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P. Romîne, a evocat figura 
eminentului savant și militant 
înflăcărat pentru apărarea păcii, 
Fr. Joliot-Curie

( Agerpres)

într-o

ai

Escadrila
Ploua producție a studiouriloi 

„Defa“ din. RD.G. Escadrila 
„Liliacul“, își plasează acțiunea 
pe un aeroport din 
frontului, în timpul 
franco vietnamez. In 
trupele colonialiștilor 
pe acest aeroport se 
drila despre care pomenește tit
lul, formată din avioane grele 
de transport americane, pilotate 
de aviatori americani. Fiecare 
aviator din aceștia are cusut 
pe spatele vestonului de zbor o 
pîtiză pe care scrie : „Acest pilot 
particular american nu este com
batant“. Această inscripție nu este 
însă decît un camuflaj perfect. 
Deși piloții americani nu fac 
parte din armată, fiind salariații 
generalului Lee care conduce în
treprinderea de transport aerian 
ei ajută în mod direct francezilor 
în războiul lor murdar de jaf și 
cotropire. Pentru a stoarce cit 
mai. mulți dolari de la marele 
stat major francez, Lee nu se dă 
înapoi să intervină și mai 
mult în războiul criminal, orga- 
nizînd transportul de trupe și 
muniții pentru colonialiștii fran
cezi. La început piloții, dîndu-și 
seama că își pun viața în primej
die, protestează împotriva acestui 
lucru. Promițîndu-li-se însă sume 
n cri de bani, ei se lasă cumpă
rați, afundîndu-se tot mai adine 
în mocirlă.

apropierea 
războiului 
afară de 
francezi, 

află esca-

Filmul are un mare merit im
portant prin aceea că arată cau
zele decăderii și lipsei de conști
ință a piloților, Rupindu-se de 
popor, în loc să apuce calea lup
tei revoluționare împotriva bur
gheziei, alături de clasa munci
toare, ei s-au lăsat cumpărați de 
magnații monopolurilor care se 
îmbogățesc de pe urma războ
iului și au ajuns -astfel în esca
drila lui Lee, unde se abrutizează

Izvor dc noi 
energii creatoare
însuflețiți de noile măsuri luate de partid privind 

continua îmbunătățire a nivelului de trai, 
tinerii se 

în

Noile măsuri luate de partid 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii au fost pri
mite cu mare însuflețire de oa
menii muncii din orașul Constanța.

Textul acestei hotărîri a fost 
analizat minuțios într-o pauză, de 
muncitoarele Fabricii de biscuiți 
și produse zaharoase „Munca“.

„Pentru mine, care pînă acum 
primeam un salariu de bază de 
470 lei — a spus muncitoarea 
Emilia Rogoveanu, care lucrează 
la cintare — noua Hotărîre a 
partidului nostru vine să-mi îmbu
nătățească mult condițiile materia
le de trai, deoarece, așa cum se 
arată în Hotărîre, pe lîngă o sim
țitoare majorare a salariului, mă 
voi bucura și de reducerea impo
zitului pe salariu. Sînt recunoscă
toare partidului pentru această 
măsură. în adevăr ți-e drag să 
muncești cînd știi că rodul muncii 
tale îți face viața mai bună, mai 
frumoasă".

Tînăra ingineră Victoria Con
stantin, șefa serviciului producție, 
a arătat că noua Hotărîre a parti
dului constituie pentru tineretul 
din fabrică un puternic imbold 
pentru a-și spori elanul în muncă, 
în scopul creșterii productivității 
muncii, reducerii prețului de cost 
și obținerii de cît mai multe eco
nomii.

(Agerpres)

Oameni
Dobrogei

(Urmare din pag. l-a)

A devenit deja o „banalitate" pe 
mai poți l-o repeți faptul că în

angajează să obțină noi succese 
construirea socialismului

Încă o dovadă a înțelepciunii 
politicii partidului nostru 

(Urmare din pag. l-a)

Ne-am angajat să depășim planul 
cu 19 Ia sută, iar la calitate — 
sută la sută. Asta n-o să fie ușor, 
dar o să reușim să n-avem nici un 
fel de greșeli la calitate“.

Maria are iarăși treabă la răz
boaie. Trecem la războaiele de ală
turi, la lorga Elena, o fetișcană 
înaltă, nițel cam timidă. Ea o 
completează pe candidata de 
partid Maria Marinescu, șefa bri
găzii lor.

— Am hotărît ca toată brigada 
să venim cu 15 minute mai devre
me dimineața pentru ca să ne a- 
provizionăm războaiele cu materie 
primă. Așa reușim să reducem 
timpii morți. Pe urmă, curățenie 
și disciplină la locul de muncă. 
Am răspuns și noi chemării tine
rilor reșițeni. Vom face economii 
prjn reducerea deșeurilor la fire.

Im brigada de tineret lucrează 
și Gherghina Mihalache, deși este 
mai în vîrstă — are 40 de ani. 
E o femeie înaltă, cu un surîs 
simplu și prietenesc pe față. Era e- 
moționată.

— Da, mă bucur foarte mult de 
hotărîrea partidului. Fetele cu 
care lucrez sînt tinere, n-au apucat 
vremurile din trecut, cu mizerie, 
cu grija pentru pîine, așa că eu 
îmi dau mai bine seama cit prețu
iește grija 
muncitorii, 
sără era a 
străinătăți, 
unde erau.

nul Hartman. Urla la noi de ne 
băga in sperieți. Eu eram tinără 
pe-atunci, așa cum sînt feteie a- 
cum. Munceam mult atunci, din 
greu, pină-mi înțepeneau miinife, 
și aveam un salariu, vai de el, 
de-abia trăiam. Ehe, ce știu fetele 
ce viață erâ înainte 1 Partidul ne 
face astăzi mereu viața tot mai 
bună, mai fericită, ne îndeamnă să 
luptăm noi înșine prin munca noa
stră ca să ne facem viața mai fru
moasă. Da, mă bucur că am apu
cat asemenea vremuri. Mă bucur 
însă mai mult pentru fetele astea, 
care trăiesc în zile așa frumoase. 
Partidul are grijă ca viața lor să 

■fie tot mai bună, și văd că toate 
sînt harnice, muncesc din tot su
fletul, știu să răsplătească grija 
asta. Am să le ajut așa cum pot 
să muncească mai bine. Și am să 
muncesc și eu mai bine de-acuma.

In hala întreagă, războaiele lu
crau intens. Țesătoarele — toate 
aplecate peste valurile uriașe de 
pînzeturi multicolore. Am mai stat 
de vorbă și cu cîteva dintre ele. 
Celorlalte le-am privit doar chipu
rile luminoase, care cuprindeau în 
ele simplu, energic, hotărîrea de a 
da viață, mai puternic, îndemnuri
lor partidului, cuvintelor lui înțe
lepte, dătătoare de noi avînturL

partidului pentru noi, 
In trecut, țesătoria noa- 
unor bancheri de prin 
dracu să-ti ia de 

Di rector știu că era

Părticica noastră 
la miliard f

(Urmare din pag. I-et)

pe
u-

socialiste
manilor, 
care nu 
Cumpăna și-au făcut case noi, unul din doi 
colectiviști, că sînt sute de radiouri și bici
clete. Oamenii au început să se gîndească 
să sistematizeze satul în ansamblu, să mai 
lărgească străzile, să facă garduri la fel. Ti
nerii au făcut parc in mijlocul satului cu 
scenă de teatru în aer liber. Cum să com
pari acum munca unei brigăzi care are ca
mionul ei propriu în primire, mașini și 
atelaje moderne, cu ce a fost doar cu 15 
ani în urmă, cu dijmașul care trăgea cu se
cera pînă se cocoșa, cu palmele bășicate de 
pălămidă ? Da, președintele, brigadierul 
și Ceilalți sînt mândri de tot ce-au făcut 
și vor face. O mîndrie care se manifestă 
mai ales prin siguranța, prin încrederea 
firească în forțele lor, capabile să împli
nească visuri și proiecte cu adevărat mă
rețe să împlinească prin munca lor în
demnurile, politica înțeleaptă a partidului. 
Da, sînt mîndri de bogăția lor, de 
dmpuri, de vite, de grajduri, camioane, li
vezi și vii. Dar mai mîndri sînt de oame
nii lor.de cei care au făcut aceste bogății și 
le vor înmulți pe viitor.

Președintele a ținut să-mi arate cîțiva 
din cei aproape două sute de utemiști ai 
gospodăriei, această „forță“, cum o numea 
el. Bărbulescu Constantin conduce o echi
pă de 55 de tineri. Răsăritul și opusul soa
relui îi prinde întotdeauna pe cîmp. Pre
zența lor se simte pe întreaga cîmpie. Ve
seli și harnici, tinerii fac semne celor de 
pe tarlalele vecine : „Mai repede, fraților, 
ați rămas în urmă“. In pauza de prînz ci
tesc ziarele împreună, discută despre mun
ca lor. A pătruns în ei spiritul nou, specific 
tineresc, de a face mereu lucru tot mai bun. 
Cei cîțiva codași pe care i-au avut la în
ceput n-au putut rămîne în coadă, au fost 
aduși aot la cot cu fruntașii. Brigadierul 
zootehnic Nicolae Dinu ne-a arătat o 
parte din vacile de rasă ale gospodăriei 
ne-a vorbit înflăcărat, nițel emoționat de 
perspectivele sectorului său.

— Sîntem aproape de oraș și trebuie 
si dezvoltăm creșterea animalelor, să dăm 
mai mult lapte și carne pentru piață.

Mi-a spus președintele că el nu știe cind 
se odihnește omul ăsta. Cind vrei îl găsești 
printre oamenii săi. Învață el, îi. învață și 
pe. ceilalți, are întotdeauna la el cărți ți 
reviste. Are 23 de vaci cu care concurează 
la producțiile record de lapte pe țară și 
pune atîta pasiune in lupta asta, î, însu
flețește și pe ceilalți mulgători ineît colec
tiviștii cred că va cîștiga 
premiu.

Președintele e mulțumit 
mulțumit mai ales pentru 
cind zi de zi, sub ochii lui.

— Ei sînt viitorii stăpîni ai averii ăsteia. 
Și-mi place că sînt activi, nu-i lasă pe cei 
care rămin în urmă, agățați de cite-o con
cepție veche.

Îmi povestește despre Florea Udroiu, un 
fapt simplu, dar grăitor pentru această ati
tudine nouă care s-a născut între tineri. Bă
iatul a lovit într-o zi atelajul de un camion. 
Ceilalți utemiști i-au făcut o caricatură la 
gazeta postului utemist de control. Florea 
a venit cu lacrimi în ochi la ei. li era ru
șine să mai stea printre oameni, îl durea 
pentru ceea ce făcuse. Acum e un exemplu 
de disciplină, de grijă față de părticica 
din averea aceasta uriașă a gospodăriei, ce 
i-a fost încredințată.

Îmi vorbesc și ceilalți despre alți tineri, 
care au crescut ajutați de colectiv, despre 
Cirstea Ion sau Cringuș Marin. Din tinerii 
care munceau fără pasiune utemiștii i-au 
ridicat, i-au făcut să simtă dragostea față 
de gospodărie, să-și ridice nivelul politic 
și cultural și acum au avut cinstea de a 
deveni candidați de partid.

Mergeam de-a lungul uriașei gospodării 
și întîlneam mereu alți oameni, alte fapte 
ale lor. O bogăție uriașă.

Mergem mai departe printre cîmpuri. Pre
ședintele tace. Mai bine zis zîmbește. Un 
zîmbet simplu, modest. Aș fi vrut să-l mai 
întreb ceva, o cifră despre recolta lanului 
acesta din dreapta noastră, care are o tă
bliță înfiptă la margine : „Lot de porumb 
cu producție record“. Dar nu vreau să-l 
tulbur. Mi-l închipui gîndindu-se la oame
nii aceștia, la viitorul lor, al gospodăriei 
de care s-a legat întreaga lor viață și-i 
respect clipa aceasta frumoasă și nobilă.

neapărat un

de tineri. E 
că-i vede cres-

— să se poată executa mai multe 
operații deodată.

Maistrul face o socoteală a me
talului economisit la prelucrare 
pînă la sfîrșitul anului de cele 
două brigăai. 12.000 kg. Și la Gri- 
vița sînt sute de brigăzi I E drept, 
realizarea economiilor nu este o 
treabă prea ușoară, dar el ca mais
tru o să ajute munca tinerilor.

— tn Raportul la plenara Pare 
tidului se vorbește și despre noi, 
maiștrii. Se vorbește acolo despre 
rolul organizator al maistrului, 
despre sarcinile sale în legătură cu 
folosirea capacităților de produc
ție, cu răspîndirea in masă a me
todelor avansate, cu introducerea 
pe scară largă a tehnicii noi, cu 
economii de materii prime și ma
teriale etc. tn grija pentru stimu- 

a
noastre să 

20 la sută, 
cum se cuc 
o să-i ajut

productivității muncii, 
economii. In special am 

ocup de ridicarea ni-t 
profesional al tineri- 

aici cîțiva care au

larva muncii noastre partidul 
hotărît ca salariile 
sporească în medie cu 
Trebuie să răspundem 
vine acestei griji. Eu
pe băieți în munca lor pentru ri- 
dicarea 
pentru 
să mă 
velului
lor. Sînt 
cam rămas în urmă. De Ion Despa 
o să am grijă mai des. Legat de 
ridicarea calificării am să îmbu
nătățesc metoda seminarizării la 
cursurile de minim tehnic. Și aș 
mai dori să spun încă un lucru 
care de fapt se desprinde din toa
te discuțiile noastre : sporind pro
ductivitatea muncii, cu ajutorul 
inovațiilor, făcînd economii direc
te, vom aduce părticica noastră la 
realizarea miliardului.

Ca și la strungărie, în toate sec
țiile, în toate sectoarele, în toate 
atelierele, Hotărîrea este citită, oa
menii își exprimă bucuria față de 
noua măsură a partidului menită 
să ridice nivelul bunăstării gene
rale, se angajează să obțină noi 
succese în producție, să meargă tot 
mai sigur pe calea pe oare par
tidul o arată pentru înflorirea pa
triei noastre.

„Liliacul“
cearcă s-o batjocorească pe trans
latoarea vietnameză Thao (Mgueh 
Thi Hoa). Dar femeia aceasta 
demnă reușește să-i impu
nă respect, lucru care-l pune pe 
gînduri pe Mitch, îl face să-și 
dea seama de decăderea morală 
a lui și a tovarășilor săi, pe care 
o alimentează Lee spre a-i folosi 
ca pe niște animale de povară 
în afacerile-i ticăloase. Incercînd 
să-i readucă la realitate și pe cei-

FILM
devenind niște asa-tot mai mult 

sini plătiți.
Atunci cînd unul dintre ei în

cearcă să spună adevărul este 
împiedicat de ceilalți cure, la 
rîndul lor, își îneacă glasul con
științei în des/rîu și groaznice 
orgii. Viața lor a căpătat un as
pect tragic, inuman, împărțindu- 
se între zborurile primejdioase 
din care se întorc tot mai puțini, 
și bețiile înfiorătoare de la barul 
aeroportului.

O asemenea viață trăiește și 
pilotul Mitch Bryke (Kurd 
Pieritz). Intr-o noepte de beție 
nemaistăpînindu-se deloc, el în-

lalți piloți, Mitch se lovește de 
orbirea lor politică, de pofta lor 
nemăsurată de câștig necinstit. 
Nețininrl seama de avertismente, 
piloții escadrilei pleacă intr-un 
zbor cu scopul de a sprijini o 
încercare disperată a colonialiș
tilor francezi, dar, fiind intercep
tați de artileria antiaeriană viet
nameză, sînt doborîți pînă la 
unul- Mitch care a înțeles că ser
vește într un război murdar îm
potriva unui popor careși apără 
cu eroism țara, o salvează pe 
Thao urmărită de autoritățile 
franceze pentru activitatea ei pa-

triotică împotriva colonialiștilor, 
fugind împreună cu ultimul avi
on al escadrilei.

Făurind acest film, regizorul 
Erik Engel se dovedește a fi un 
real talent, un om care știe să 
folosească aparatul de luat ima
gini într-un mod deosebit de e- 
locvent. Nu numai subiectul și 
interpretarea contribuie la reali
zarea caracterului demascator al 
filmului ci și plasticitatea ima
ginilor și montajul îndrăzneț își 
aduc un prețios aport pe a- 
ceastă linie, lată de pildă niște 
interesante alăturări de scene : 
pe aeroport se descarcă cadavre 
de soldați francezi morți pentru 
interesele ticăloase ale burghezi
ei colonialiste, și, despărțit de un 
geam de această scenă dramatică, 
colonelul D'Allard înfulecă cu 
lăcomie un prînz copios după ce 
a pus la cale transportul unei 
noi „cantități de carne de tun“ 
pe front. Sau .* aparatul de fil
mat trece fulgerător de la ima
ginea trupului unui patriot viet
namez spînzurat de colonialiști 
la imaginea biroului în care Lee 
socotește netulburat la mașina de 
calculat, veniturile realizate în 
războiul tîlhăresc.

Escadrila „Liliacul“ este un film 
reușit ce demască cu profunzime 
caracterul banditesc al colonialis
mului.

B. DUMITRESCU

Timpul probabil

Pe meleaguri stră juite de Pucegi

mai ec- 
sectorul 

ușor va 
cuprinsă

însoară — 
Favoritul 

Mînăstirea 
Su-

Nevăzut... necunoscut — Patria, 
București; Fatima — Republica, 
Central : Simfonia dragostei — V. 
Alecsandri : Ani înflăcărați — Ma- 
gheru, Elena Păvel : Escadrila 
„Liliacul“ — I. C. F.rimu, Miorița 
(sală): Moșilor (grădină), N. Băl- 
cesou: Fete de aceeași virstă — 
Lumina. Grădina 13 Septembrie, 
înfrățirea între popoare, Olga Ban
de : Ivan Brovkin se ' 
Victoria, Aurel Vlaicu : 
13 — T. Vladimirescu: 
din Parnia — 13 Septembrie; 
fletul mării — Maxim Gorki, Donca 
Sirno G. Coșbuc; Casa liniștită — 
Gh. Doja, I Mai; Săgeata albastră 
— Arta, 16 Februarie ; Program de 
filme documentare și de desene a- 
nimate — Timpuri Noi, Aiex. Po- 
pov; Frunze roșii — Tineretului, 
C. David; Fala în negru — 8 Mar
tie, Munca, B. Delavrancea; Rîsete 
tn paradis — Grivița : Porte de 
Lilas — V. Roaită, Grădina Dima- 
mo, Alex. Sahia, Libertății; Arti
colul 420 — Cultural; Un nou nu
măr de atracție — 8 Mai ; Alarmă 
la graniță — Unirea : Vrăjitoarea 
— Volga, Ilie Pintilie .

Vreme călduroasă cu cer varia
bil mai rrult senin noaptea. Ziua 
se vor produce înnourări 
centuate. Vînt slab din 
nord-vestic. Temperatura 
riabilă, noaptea va fi
între 18 și 20 grade și ziua între 
31 și 33 grade.

lor.de


de partid și guvernamentală 
sovietică în R. P. Polonă

ția economică 
romînâ 

a sosit la Londra

KATOWICE 16 (Agerpres.) — 
Curtnd după sosirea la Katowice, 
delegația de partid și guverna
mentală sovietică a vizitat bazinul 
carbonifer din Silezia.

Pe întreg traseul, lung de 120 
km, s-a format un culoar dens de 
oameni. Întreaga Silezie a ieșit să 
întîmpine pe solii marelui popor 
sovietic. N. S. Hrușciov a mulțu
mit cu cordialitate pentru această 
primire călduroasă și a urat clasei 
muncitoare din Silezia, întregului 
popor polonez, succese în construi
rea Poloniei socialiste.

Cuvintele lui N. S. Hrușciov au 
fost întîmpinate cu aclamații în 
limbile polonă și rusă: „Să se 
întărească frăția polono-sovietică“, 
„P.C.U.S.—P.M.U.P.“, „Pace“,
„Prietenie“.

Mașinile în care se aflau oaspeții 
sovietici s-au oprit la una din cele 
mai vechi mine din Silezia.

N. S. Hrușciov, W. Gomulka și ’ .... , j. ( șjmembrii delegației de partid 
guvernamentale sovietice s-au ur
cat la tribună. Adresîndu-se 
N. S. Hrușciov, E. Marszalek, se
cretarul organizației P.M.U.P, a 
minei, a spus:

Noi vă cunoaștem tovarășe 
N. S. Hrușciov ca pe un mare 
luptător pentru comunism, pentru 
întărirea forțelor socialismului, ca 
pe un mare prieten al poporului 
polonez: colectivul nostru a hotă
rît să vă confere titlul de miner 
de onoare al minei noastre. Apoi 
directorul întreprinderii a dat 
tire hotărîrii colectivului minei, 
ceastă știre a fost întîmpinată 
numerosul colectiv de mineri 
ovații îndelungate.

Directorul a înmînat lui N. 
Hrușciov diploma de miner 
onoare. El a oferit oaspetelui un 
costum de miner, tradiționalul 
tîrnăcop cu vîrf detașabil și o lam
pă de miner, precum și o statuetă 
din cărbune executată de un mi
ner.

Luînd cuvîntul, N. S. Hrușciov 
• declarat că el. ca fost miner, se 
mîndrește de înalta distincție de 
miner de onoare și va purta acest

----- •----- . -------
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Sesiunea comisiei romîno- 
bulgare de colaborare 

tehnico-științifică
SOFIA 16 (Agerpre»). — La 

Sofia a avut loc cea de-a 10-a ae- 
aiune a Comisiei romino-bulgare 
de colaborare tehnico-științifică.

Sesiunea, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească a exa
minat problemele privind schim
bul de experiență în diversele do
menii ale industriei, agriculturii 
și construcțiilor.

S-a constatat că ambele părți au 
executat în bune condiții obliga
țiile reciproce luate în protocolul 
trecut.

Noul protocol încheiat prevede 
O și mai largă colaborare.

Astfel, Republica Populară Ro
mînă va acorda Republicii Popu
lare Bulgaria ajutor tehnio în do
meniul construcțiilor de mașini, 
în domeniul prelucrării petrolului, 
pentru instalații de asfalt, în do
meniul producției de plăci aglo
merate, ciment refractar etc.

Republica Populară Bulgaria 
va acorda ajutor tehnio Republi
cii Populare Romîne în probleme 
din domeniul agriculturii, indus
triei alimentare, hidrotehnicii, 
exploatării și prelucrării metale
lor neferoase etc.

Delegația romînă a vizitat cu 
ocazia sesiunii o serie de obiective 
industriale din Republica Popu
lară Bulgaria.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Bujor Almășan, 
vicepreședinte al Comitetului Geo
logic, iar din partea bulgară de 
Liuben Konstantinov, adjunct al 
ministrului Agriculturii și Pădu
rilor-

titlu cu cinste, va fi devotat cauzei 
clasei muncitoare, a poporului 
muncitor. Această cauză va în
vinge I

N. S. Hrușciov a declarat că 
poporul sovietic dorește să întă
rească continuu prietenia, cu po
porul polonez, să întărească unita- 
iea întregului lagăr socialist.

★
KATOWICE 16 (Agerpres). — 

TASȘ transmite: La invitația 
Prezidiului celei de-a treia Con
ferințe internaționale a minerilor 
de la Sosnowiec, la această con
ferință au venit în vizită la 16 iu
lie N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S. și președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
șeful delegației de partid și guver
namentale sovietice, W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
și E. Gierek, membru al Biroului 
Politic al C.C . al P.M.U.P. și 
prim-secretar al Comitetului voie
vodal de partid Katowice.

Li Ciun-min, șeful delegației chi
neze și președinte al ședinței din 
16 iulie a conferinței, a salutat 
cordial pe înalții oaspeți.

Apoi a luat cuvîntul W. Gomul
ka. In numele C.G. al P.M.U.P. el 
a salutat cordial pe participanții 
la Conferință. Nu numai o fron
tieră comună, a declarat W. Go
mulka, unește Polonia și Uniunea 
Sovietică. Slntem uniți prin ace
lași țel, prin idealuri comune, prin 
aceeași învățătură marxist-leni- 
nistă.

W. Gomulka a urat succes confe
rinței și succese în întărirea uni
tății clasei muncitoare, a unității 
minerilor din lumea Întreagă.

Apoi a luat cuvîntul W. Lukas, 
conducătorul delegației mixte ger
mane. După ce și-a încheiat cu
vîntarea, el s-a apropiat de N. S. 
Hrușciov și l-a îmbrățișat frățește.

Apariția lui N. S. Hrușciov la 
tribună a fost salutată prin ovații. 
N. S. Hrușciov a salutat cu căl
dură pe participanții la Conferin
ța internațională a minerilor. Refe- 
rindu-se la realizările Uniunii So
vietice, el a subliniat că poporul 
sovietic realizează cu succes pla
nul septenal. Acest lucru este do
vedit în mod elocvent de rezulta
tele în muncă din primul semestru. 
Noi privim cu încredere viitorul, a 
spu3 N. S. Hrușciov. Privesc ou 
încredere viitorul și țările lagăru
lui socialist.

In încheierea cuvîntării sale, 
N. S. Hrușciov a subliniat că cla
sa muncitoare nu poate cuceri li
bertatea decît prin lupta de clasă. 
Reprezentanții minerilor din multe 
țări au întîmpinat aceste ouvinte 
prin ovații furtunoase. Asistența 
s-a ridicat în picioare și a intonat 
Internaționala.

Apoi N. S. Hrușciov și W. Go
mulka au vizitat mina Wujek din 
Silezia, una din cele mai mari 
mine din țară.

Conferința miniștrilor
Afacerilor Externe

GENEVA 16 (Agerpres). — Co
respondență specială: Ședința ple
nară din 16 iulie a Conferinței mi
niștrilor Afacerilor Externe s-a ți
nut sub președinția lui S. Lloyd.

Chr. Herter, secretarul de stat 
al Statelor Unite, a făcut o lungă 
expunere, în care a reluat punct 
cu punct așa-zisele propuneri oc
cidentale asupra Berlinului, făcute 
la 16 iunie și care în esență pre
conizează menținerea actualului 
statut de ocupație în Berlinul 
Occidental,

In cuvintarea sa, secretarul de 
stat al S.U.A., repetînd pe larg ceea 
ce au spus nu o dată miniștrii 
occidentali pentru a-și justifica po
ziția în problema Berlinului, nu a 
răspuns de fapt la întrebarea prin
cipală pe care delegația sovietică 
a pus-o în repetate rînduri și 
anume: cum poate cineva să
vorbească de intenții serioase de 
a duce tratative cu Uniunea So
vietică în problema Berlinului și 
în același timp să se cramponeze 
de regimul de ocupație în Berlinul 
Occidental.

Selwyn Lloyd, care a vorbit 
după Chr. Herter, a relevat nece
sitatea de a căuta căi pentru apro
pierea punctelor de vedere ale 
părților. Arătînd că explicațiile de
legației U.R.S.S. cuprinse în de
clarațiile lui A. Gromîko din 19 
iunie, 28 iunie și 13 iulie, au ri
sipit unele neînțelegeri pe care 
le-au avut delegațiile țărilor occi
dentale în legătură cu ultimele 
propuneri sovietice. S. Lloyd a 
făcut o comparație între unele 
puncta ale propunerilor făcute de 
cele două părți. Recapitulînd si
tuația, S. Lloyd a declarat că po
zițiile celor două părți nu-1 fac să

dispere în ce privește posibilitatea 
realizării unei înțelegeri.

A luat apoi cuvintul A. Gro- 
mîko, șeful delegației U.R.S.S.

Subliniind că a sosit timpul 
ca discuția să capete un 
racter mai 
se încerce 
în problemele care constituie o- 
biect de discuție, A. A. Gromîko a 
declarat că din acest punct de 
vedere nu pot decît să fie salutate 
îndemnurile îndeosebi ale minis
trului Afacerilor Externe al An
gliei, de a se încerca să se gă
sească posibilități pentru o apro
piere a poziției părților.

In ce privește poziția guvernu
lui sovietic toata propunerile sale 
nu au urmărit decît să înlesneas
că realizarea unui acord între par- 
ticipanții la conferință atît în pro
blema Tratatului de pace cu Ger
mania, cit și în problema Berli
nului occidental.

Apoi șeful delegației U.R.S.S. a 
insistat în mod amănunțit asupra 
observațiilor făcute la ultimele 
ședințe în legătură cu ultimele 
propuneri ale guvernului sovie
tic și a declarat că aceste obser
vații critice sînt poate rezultatul 
unei neînțelegeri sau al unei exa
minări și studieri insuficient de 
aterlte, insuficient de obiective a 
propunerilor sovietice.

Relevînd că ultima propunere 
sovietică este dictată de dorința 
de a înlesni și mai mult posibili
tatea realizării unei înțelegeri, 
A. A. Gromîko și-a exprimat re
gretul că nici pînă acum această 
propunere nu a găsit înțelegerea 
cuvenită din partea guvernelor 
puterilor occidentale. A. A. Gro
mîko a relevat totodată că în pre-

ca- 
concret, adică să 
găsirea unei baze

zent nu există o atitudine total 
negativă față de această propune; 
re a guvernului sovietic, că deși 
încet, își croiește totuși drum 
ideea că această propunere înles
nește apropierea pozițiilor părților 
și realizarea unui acord.

După cuvîntarea rostită de 
A. A. Gromîko, a luat cuvîntul 
Couve de Murville, șeful delega
ției Franței, L. Bolz, șeful delega
ției R. D. Germane și W. Grewe, 
reprezentantul delegației R. F. 
Germane.

In ciuda poziției negative a lui 
Grewe, ședința de astăzi s-a ca
racterizat printr-un mai mare 
teres și a dovedit posibilitatea 
apropierii discuțiilor de rezolvarea 
practică a problemelor aflate în 
fața conferinței.

Data viitoarei ședințe va fi 
stabilită ulterior pe baza unei în
țelegeri a miniștrilor de Externe.

★
GENEVA. - La 16 iulie A. A. 

Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a avut 0 între
vedere La reșediența. delegației so
vietice, cu S. Lloyd, ministrul Afa
cerilor Externe al ’Marii Britanii.

GENEVA. — In dimineața xilei 
de 15 iulie, A. A. Gromtko, minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
l-a primit la reședința delegației 
sovietice pe D. Hammarskjoeld, 
secretarul genera! al O.N.U., cu 
care a avut o convorbire. A piartl- 
cipat de asemenea S. K. Țarapkin.

in

pre
WASHINGTON 16 (Agerpres).— 

TASS transmite : Președintele Ei
senhower a declarat la obișnuita 
conferință de presă săptămînală 
că în genere el nu este împotriva 
ideii unei vizite a lui N. S. Hruș- 
ciov în S.U.A. Dar în timpul dis
cutării, săptămîna trecută, a pro
blemei în legătură cu invitarea 
președintelui Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., potrivit spuselor 
lui D. Eisenhower, în guvernul a- 
merican s-a hotărît că în momen
tul de față argumentele „contra“ 
predomină față de argumentele 
„pentru“.

Eisenhower a spus în continua
re că atît el cît și consilierii săi 
nu sînt împotrivă ca la conferin
ța șefilor de guverne să se discute

Declarațiile 
intelui Eisen er

nu problema Berlinului, ci orice 
alte probleme. Președintele Eisen
hower a subliniat însă din nou 
că, pînă la o întîlnire cu șeful gu
vernului sovietic, el dorește să 
aibă o înțelegere referitoare la 
așa-numitele „drepturi ale aliați- 
lor“ în Berlin.

Răspunzînd la întrebarea refe
ritoare la mersul Conferinței de la 
Geneva, Eisenhower a vorbit des
pre necesitatea de a se face con
cesii. Deși președintele S.U.A. n-a 
amintit în acest loc de partea so
vietică, din cuvintele sale rezultă 
că el așteaptă concesii unilaterale 
din partea Uniunii Sovietice.

16 (Agerpres). — 
_.j a sosit la Londra 
Alexandru Bîriădeanti, 

al Consiliului de 
P. Romîne, în 

delegații econo-

LONDRA 1 
Miercuri seara a sosit 
tovarășul 
vicepreședinte 
Miniștri al R. 
fruntea ' _ . .
mice compuse din Mihai Flo- 
resou, ministrul Industriei, Pe
trolului și Chimiei, Gh. Gaston- 
Marin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și Mihai Pe
tri, adjunct al ministrului Comer
țului. Delegația economică a R. P. 
Romîne întreprinde o vizită neofi
cială în Marea Britanie, îri cursul 
căreia va avea întrevederi cu re
prezentanții unor firme britanice.

Agenția Reuter anunță că, la so
sirea în Anglia, tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu a declarat: Este 
vorba de o vizită eu caracter eco
nomic cu scopul de a constata 
posibilitățile de plasare a unor 
comenzi pentru utilaj industrial și, 
în același timp, de a cunoaște po
sibilitățile de sporire a schimburi
lor dintre Marea Britanie și Romî- 
nia. Comerțul dintre cele două țări, 
a arătat el, ar putea fi cel puțin 
dublat.

In cursul zilei de joi, delegația 
economică romînă a făcut o vizită 
d-lui John Profumo, ministru de 
stat la Ministerul de Externe bri
tanic, care înlocuiește pe Selwyn 
Lloyd, plecat la Conferința de la 
Geneva.

De asemenea, în cursul vizitei 
sale în Marea Britanie, delegația 
economică romînă va avea între
vederi cu dl. David Eccles, minis
trul Comerțului al Marii Britanii.

unei

Industriei, 
Gh. *

Să înceteze înscenarea 
judiciară împotriva 

lui Glezos
ATENA 16 (Agerpres). —' La 

16 iulie, în fața Tribunalului mili
tar din Atena a luat cuvîntul acu
zatul E. Vutsas. El a protestat cu 
liotărire împotriva încercărilor de 
a prezenta Partidul Comunist din 
Grecia drept o organizație de spio
naj. Sub pretext că declarațiile 
sale au un caracter politic și nu 
au legătură cu fondul procesului, 
președintele tribunalului a încercat 
să interzică lui Vutsas să vorbeas
că. In urma protestului hotărît al 
apărăriii, președintele a fost nevoit 
sa dea voie lui Vutsas să vorbeas
că. Acuzatul a demascat în cu- 
vîntarea sa caracterul, politic al 
acestui proces și a vorbit despre 
activitatea patriotică desfășurată 
timp de 40 de ani de Partidul Co
munist din Grecia, despre lupta 
neobosită a partidului pentru inte
resele poporului grec.

Sînt mîndru de înalta cinste de 
membru al Partidului Comunist din 
Grecia, a declarat E. Vutsas, și 
sînt gata să-mi consacru toate 
forțele, întreaga mea viață parti
dului, Greciei și poporului.

Acuzatul Dolianitis și soția sa, 
Vasilikla (care este soră vitregă 
a lui M. Glezos), au dezvăluit 
metodele folosite de Asfalia pen
tru a le zmulge declarații false 
menita să contribuie la ticluirea 
procesului înscenat patrloțiloc 
greci.

Adresîndu-ss tribunalului mili
tar, Dolianitis a spus: D-lor ju
decători, vreau să vă fac cunos
cute împrejurările în care am fost 
silit să declar acele minciuni. Am 
fost arestat la 28 octombrie. De la 
Asfalia am fost însoțit acasă de

Tineretul maghiar

Vizita delegației 
guvernamentale romîne în Irak

BAGDAD 16 (Agerpres). — 
Trimisul, special Agerpres, Al. 
Gheorghiu transmite: Delegația 
guvernamentală romînă care a so
sit în Irak pentru sărbătorirea Zi
lei de 14 Iulie, a participat la 
inaugurarea de către premierul 
Kassem a Întreprinderii moderne 
de produse lactate de la Abugreb 
în apropiere de Bagdad și a vizi
tat apoi întreprinderea. Populația 
din satele de pe șoseaua Isitin a 
întîmpinat delegația și i-a făcut o 
călduroasă manifestație. De ase
menea delegația a participat la 
inaugurarea de către premierul 
Kassem a expoziției consacrate 
Zilei de 14 iulie.

Delegația romînă a participat 
de asemenea la recepția oferită la 
Clubul Almansur din Bagdad. La

recepție delegația romînă a fost 
prezentată premierului Kassem. 
Conducătorul delegației guverna
mentale romîne Vasile Dumitrescu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe a transmis cu acest prilej 
din partea guvernului și poporului 
romîn cele mai sincere și călduroa
se felicitări guvernului și poporului 
irakian cu prilejul marii sale săr-
bători a eliberării.

Premierul Kassem a 
călduros guvernului și poporului 
romîn, exprimîndu-și bucuria pen
tru participarea delegației guver
namentale romîne la sărbătorirea 
Zilei de 14 iulie.

La Bagdad au continuat festivi
tățile populare în cinstea eveni
mentelor din 14 iulie.

mulțumit

Tineri Indieni vor sosi 
în R. P. Romînă 

pentru a studia tehnica 
rafinării petrolului
DELIII 16 (Agerpres). — A- 

dresindu-se celui de-al doilea 
grup format din 37 de tineri 
indieni, care pleacă la 16 iulie 
spre R. P. Romînă pentru a fi 
instruiți in tehnica rafinării 
petrolului, K. D. ■ Malaviya, 
ministrul Industriei Miniere fi 
Combustibilului din India o 
subliniat rolul vital al tehnici
enilor din industria petroliferă 
in industrializarea Indiei.

Malaviya u recomandat gru
pului de tineri indieni care 
vor studia în fara noastră să 
folosească la maximum posibi
litatea de „a învăța în această 
țară care are o veche tradiție 
în exploatarea fi rafinarea pe
trolului".

în aeezt an, Viena va fi orașul 
celui de al Vll-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților. 
Organizații de tineret din 90 de 
țări și-au anunțat participarea. La 
Viena se vor întîlni aproximativ 
17.000 de tineri din Africa înde
părtată, din Polul Nord, din țări
le occidentale și din țările socia
liste. Tineretul maghiar va fi re
prezentat la Viena de 400 de dele
gați. Din delegația maghiară fac 
parte cei mai buni reprezentanți 
ai vieții culturale și sportive pre
cum și tineri muncitori, țărani, 
studenți, tineri de toate catego
riile, care au fost aleși să repre
zinte tineretul R. P. Ungare la 
Festival. Delegația tineretului R. 
P. Ungare va 
cu vapoarele 
„Deâk Ferenc“.

Pregătirile pentru Festivalul 
Mondial al Tineretului au început 
în R. P. Ungară încă în februarie, 
prin constituirea Comitetului na
țional de pregătire, compus din 
reprezentanți ai vieții politice, so
ciale, culturale și sportive. Preșe
dintele comisiei este Komocsin 
Zoltăn, primul secretar al Uniunii 
Tineretului Comunist Maghiar. 
Printre membrii comisiei se află 
și Ortutay Gyula, primul secretar 
al Frontului Popular, Eotvds Lo- 
rănt, rectorul universității din 
Budapesta, Peter Jânos, prim loc
țiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne, Hamvas Endre, cardinal și 
dr. Bariha Tibor, cardinal refor
mat. Printre reprezentanții vieții 
culturale se găsesc Kodâly Zoltăn, 
compozitor cu renume mondial, 
Ferencsik Jânos, dirijor la Tea
trul de Operă și Kisfaludi StrobI 
Zsigmond, sculptor. De asemenea, 
din comitet fac parte și oameni de 
știință, ca academicianul Gorma- 
nus Gyula și Csuros Zoltăn, recto
rul Institutului politehnic.

Tineretul maghiar depune o ac
tivitate febrilă, acum în preajma 
Festivalului. în întreaga țară se

(in conferințe despre îmemnititea 
Festivalului, despre viața tineretu
lui din diferite țări, despre istoria 
Festivalurilor Mondiale ete. Tutu
ror participanților la aceste con
ferințe li se înmînează insigna ce
lui do al Vll-lea Festival.

Pentru a cunoaște mai bine țara 
gazdă a Festivalului, au avut loc 
două întîlniri ale tineretului ma
ghiar din Gyor ți Szombathely cu

Corespondentă 
specială din Budapesta

pleca la Viena 
„Felkabadulăs“ ți

300 de tineri din Austria, invitați 
să viziteze R. P. Ungară. Tinerii 
muncitori de la multe uzine din 
Budapesta au invitat tineri mun
citori austriaci, pentru a petrece 
împreună o săptămină de conce
diu.

In vederea Festivalului de la 
Viena, atît la orașe cît și la sate, 
au loc numeroase acțiuni tinerești, 
menite să popularizeze ideile no
bile ale Festivalului. Astfel, în 
luna mai, tineretul din Gyor a or
ganizat numeroase serbări, mani
festări culturale și sportive, tu 
regiunea Hajdu, se va organiza o 
trecere în revistă a tinerilor ar
tiști amatori, la care vor partici
pa 2.500 de tineri talentați. De 
asemenea și în regiunea Pest va 
avea loc un concurs al celor mai 
bune echipe de teatru, muzică, cor 
și de dans. In cinci orașe din re
giunea Bâcs se va desfășura o Zi 
a păcii și prieteniei între popoare. 
Tinerii din regiunea Pest vor or- 
f;aniza excursii la locurile istorice. 
n ajunul deschiderii Festivalului, 

organizațiile Uniunii Tineretului 
Comunist din R. P. Ungară vor 
organiza focuri de tabără, însoți
te de bogate programe cultural».

Tineretul din R. P. Ungară des
fășoară în același timp o bogată

activitate tu direcția ereării fon
dului Festivalului. în uzine, Între
prinderi, instituții sau unități agri
cole, tinerii maghiari l-au angajat 
ca prin muncă voluntară sau prin 
organizarea diferitelor manifestări 
culturale, să sprijine Festivalul ți 
din punct de vedere material. Nu 
de mult au apărut ți o serie de 
timbre consacrate Festivalului prin 
cumpărarea cărora tineretul con
tribuie de asemenea la mărirea 
fondului.

Printre acțiunile patriotice În
chinate Festivalului amintim între
cerile între brigăzile de tineret 
din industrie ți agricultură.

întregul tineret maghiar—mun
citori, țărani, elevi, atudenți — 
obțin succese însemnate în produc
ție ți la învățătură, succese pe care 
le închină festivalului.

Delegația maghiară la Festival 
sa veni la Viena ți cu numeroa
se cadouri făcute do tinerii din 
R. P. Ungară pentru prietenii lor 
de pretutindeni. Pregătirea daruri
lor este în toi. Școala medie de la 
Solnok pregătețte un album cu fo
tografii despre regiunea ți orațul 
lor, cu explicații în limba rusă, 
franceză, germană ți engleză. Ti
nerii muncitori de la uzinele tex
tile „Kistex" țes 400 de baticuri 
de mătase, cei din industria de 
pielărie din Răkospatak pregătesc 
200 de portmonee. Tinerii uzinei 
de textile din GyOr vor trimite la 
Viena 400 de batiste pe care vor 
fi pictate frumoasele clădiri ale 
orațului lor. Fabricile de porțelan 
de la Pece ți Herend trimit prie
tenilor lor de peste hotare nu
meroase bibelouri interesante.

Astfel se pregătește tineretul 
maghiar în vederea apropiatei săr
bători a tineretului lumii i Festi
valul de Ia Viena. Prin succesele 
obținute în muncă, sport ți viața 
culturală, tineretul din R. P. Un
gară îți arată din nou atașamen
tul la cauza păcii și prieteniei în
tre popoare.

trei polițiști, printre care șl mar* 
torul acuzării, Sakelariu... Am 
fost readus și închis în beciurile 
Asfallei. Nu doresc, domnule pre
ședinte, nici clinelui dv. să ajungă 
în aceste beciuri.

Președintele tribunalului l-a în
trerupt, ceea ce a determinat a-, 
părarea să protesteze din nou îm
potriva felului în care se desfășoa
ră procesul.

Vasilikia Dolianitis, mamă a 
unui copil de doi ani, a declarat 
în instanță că polițiștii au forțat-o 
să spună ce i-au dictat el, ame- 
nințînd-o că dacă dorește să-și re
vadă copilul și soțul și să fie 
scutită de chinuri, trebuie „să-și 
reamintească“ că Glezos s-a în- 
tîlnit cu Colianis. Interogatoriu! 
a trebuit să fie întrerupt, deoarece 
acuzata a avut o criză.

Procesul continuă,
★

In Grecia valul telegramelor de , 
protest împotriva judecării lui 
Glezos fi a celorlalți pairioți, 
crește continuu. Au trimis noi te
legrame 122 de locuitori din fo- 
nina, 86 de locuitori din Salonic, 
70 de locuitori din Creta, 272 de 
locuitori din Elefsina, un grup de 
79 de meseriași din Atena. Ape
lul Comitetului grec pentru apă
rarea fi promovarea instituțiilor 
democratice a fost semnat de alte 
sute fi sute de cetățeni din toate 
regiunile Greciei.

Comentînd desfășurarea proce
sului, ziarul „Livadia“ scrie ei 
„este timpul ca guvernul grec aă 
reflecteze serios asupra acestui 
proces și să hotărască eel puțin 
în ultima clipă ca procesul să fie 
deferit unui tribunal civil. A- 
ceasta este o cerință imperioasă a 
întregii națiuni și servește intere
selor poporului grec“,

★
BUDAPESTA 16 (Agerpres). —> 

Federația Mondială « Tineretului 
Democrat a emis o carte poștală 
cu un tiraj de cîteva mii de exem
plare, pe care este imprimat por
tretul lui Manolis Glezos fi scrie 
în limbile engleză fi franceză t 
„Noi îl cunoaștem pe Manolis 
Glezos ca pe un erou al luptei îm
potriva fascismului, ea pe un parti
cipant activ la lupta împotriva pe
ricolului unui nou război, ca pe 
un luptător pentru prietenia intre 
toate popoarele. Respingem cu ho- 
târîre * învinuirea absolut neînte
meiată ce i se aduce și cerem eli
berarea imediată a lui Manolis 
Glezos. Libertate lui Manolis Gle
zos — eroul de pe Acropole“.

_ Tinerii și tinerele din diferite 
țări ale lumii trimit această carte 
poștală pe adresa autorităților din 
Grecia care pregătesc condamnarea 
patriotului grec.

■—

0 noua dezamăgire 
la Washington

WASHINGTON 16 (Agerpres), 
Intr-un comunicat oficial repro

dus de agențiile de presă, se anun
ță că o rachetă lansată la 16 iulie 
de serviciile de resort ale armatei 
americane cu scopul de a plasa pe 
orbită un satelit al Pămîntului a 
explodat în aer imediat după lan
sare. Explozia extrem de puterni
că produsă la mică înălțime a zgu
duit din temelii clădirea în care 
se aflau diferiți conducători mili
tari americani veniți să urmăreas
că evoluția rachetei.

Acest eșec, al treilea in 24 de 
ore, după cum arată agenția Fran
ce Presse, a produs o adinei de
cepție la Washington unde „se 
puseseră mari speranțe“ în expe
riența de la 16 iulie menită si 
furnizeze date științifice importan
te.

America descrisă Mn o.SlUmSUnle(< * ”Noi nu trăim> ci existăm numai“ * BiMre- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 - ieftini DO eiistă • Oomeni fără speranță.. . 17.000.000
oameni In cocioabede americani IVeio-Yorkului

Un ziarist american — trans
format într-un Columb modern 
— a pornit să descopere Ameri
ca, dar nu cea din vitrinele ex
pozițiilor și de pe cărțile poștale 
ilustrate, ci America mizeriei, 
America sărăciei, America ce se 
ascunde dincolo de fastuoșii 
zgîrie-nori. Și-a pus într-un bu
zunar ferit legitimația de repor
ter, a Îmbrăcat un costum uzat 
cu mînecile roase pe la coate și 
s-a prezentat tuturor drept un 
artist șomer. Ziaristul — Klein 
de la „New York World Tele
gramm and Sun" — a crezut 
poate că va sfîșia monotonia co
tidiană ce-1 apăsa, că va pe
trece un divertisment într-un pei
saj inedit. Peisajul social pe 
care l-a descoperit, l-a înfricoșat 
însă. A întîlnit atîta mizerie și 
suferință îneît îngrozit a vrut să 
bată în retragere. Dar trebuia să 
procure redacției ziarului repor
tajele.

In „slumsurile“ — cocioabele 
de la periferia New Yorkului — 
trăiesc 1.132.000 oameni. In fie
care an, numărul lor se îngroașă. 
In fiecare an, cresc victimile mi
zeriei. 1.132.000 oameni trăiesc 
în cocioabele New Yorkului. Cu
vîntul „trăiesc“ pare o cruntă 
ironie. „Noi nu trăim — i-a spus 
ziaristului o femeie — ci existăm 
numai...“. Cuvintele acestea Klein 
le-a pus în fruntea unuia din ar
ticolele sale. Să ascultăm descrie
rea ziaristului american:

„Noroc că bătrînul Sam nu 
poate vedea camera întunecoasă 
și sărăcăcioasă în care locuiește 
împreună cu soția lui în cartierul 
Wiliamsberg din Brooklin. Bătrî-

nul Sam este orb. Era o cameră 
de 1,8/3 m. în care se afla un 
cuptor, o chiuvetă, o masă și-o 
ladă veche. Camera era plină ds 
maldăre de hîrtii și diferite ve
chituri. Am fost uluit. „Dar unde 
dormiți î" — am întrebat-o pe 
soția bătrînului Sam. Ea mi-a 
arătat o cămară întunecoasă la 
capătul camerii spunîndu-mi că 
acolo doarme soțul ei. Povestea 
vieții acestor doi negri bătrîni 
care locuiesc în cocioabele Brook- 
iinului era groaznică. „NOI NU 
TRĂIM, mi-a spus femeia — 
slabă, infirmă, avînd o înfățișa
re jalnică —- CI EXISTĂM NU
MAI... Îmi pare bine că el nu 
poate vedea viața pe care o du
cem... Cînd soțul meu s-a îmbol
năvit m-am adresat serviciului 
asigurărilor sociale și-am obținut 
cîte 28 dolari la două săptămîni. 
Chiria ne costă 15 dolari pe lună. 
Acest ajutor este insuficient pen
tru noi doi. Avem datorii mari I? 
băcănie. Trebuie să plătim lumi
na și cărbunii. Ni se cere în- 
tr-uria să plătim aceste datorii".

Ziaristul a părăsit cutremurat 
cămăruța celor doi bătrîni. A 
privit in jur : aceeași priveliște 
lugubră. Cocioabe coșcovite, oa
meni în mizerie, suferința uma
nă la limitele ei maxime. Aceasta 
nu departe de eleganții zgîrie- 
nori. Klein și-a continuat investi
gațiile sociale. A cunoscut pe 
mulți din locatarii cartierului. 
Oameni disperați care nu știu ce 
le aduce ziua de mîine, care za
darnic caută un loc de muncă, 
care demult au pierdut orice 
speranță. Despre o mamă a patru 
copii a scris o frază ce cuprinde 
întreaga ei durere : „Ea nu are

bani pentru a cumpăra haine co
piilor, iarna ei lipsesc de la școa
lă deoarece n-au nici palton, nici 
încălțăminte“.

Intr-o zi reporterul a bătut la

ușa unei locuințe. Era o zi lumi
noasă, însorită, o zi ce invita la 
bucuria vieții. La bătăile repeta
te și-a făcut apariția o femeie 
slabă, scofîlcită.

— Scuzați — a spus reporte
rul. Sînt nou aici. Puteți să-mi 
spuneți unde pot cumpăra ceva 
mai ieftin de mîncare ?

— Mîncare ieftină nu există — 
a răspuns ea.

Klein notează: „Am aruncat 
o privire în fundul camerei. Trei 
copii goi, murdari, stăteau pe un

O imagine reprodusă din revista „Saturday Evening Post": mizeria dintr-un cartier al New Yorkului.

pat nestrîns. In cameră mirosea 
insuportabil“.

După cîteva zile, Klein s-a mu
tat într-un alt cartier, în East- 
Side. Clădirea în care s-a stabi
lit „reprezintă o adevărată ladă 
cu gunoi: pe culoare grămezi 
de gunoi acoperite de muște și în 
cele patru toalete comune o mur
dărie de nedescris. O putoare 
insuportabilă din sobele de bu
cătărie acoperite de gîndaci, a- 
țezate într-un coridor comun. O 
căldură înăbușitoare“.

Gîndva onorabilul ziarist bur
ghez credea că cocioabele sînt 
un decor indispensabil oricărui 
mare oraș. „Dar cînd am nime
rit eu însumi în mijlocul acestor 
cocioabe, alături de oamenii ne- 
voiți să trăiască în clădiri neigie
nice, dărăpănate, am înțeles cu 
adevărat tragedia locuințelor mi
zere“.

Cocioabele pot fi întîlnite nu 
numai în cartierele pe care le-a 
vizitat Klein. Un redactor al re
vistei americane „Fortune" rela
ta în urmă cu un an că aproxi
mativ 17.000.000 de oameni lo
cuiesc în cocioabele aflate în ma
rile orașe din S.U.A. „case dără
pănate, murdare, infectate de 
șobolani, fără încălzire adecuată, 
lumină sau canalizare“. Despre 
perspectivele pe care acești oa
meni le au, grăiește limpede o 
declarație pe care a făcut-o Al- 
bert M. Cole, ce recent conducea 
Agenția financiară de case și lo
cuințe a guvernului S.U.A.: „Nu 
există și nu vor exista niciodată 
sume suficiente de bani în viste- 
ria federală pentru a pune capăt 
tuturor cocioabelor din țară“.

Recensăminte! din 1958 a do
vedit. că o treime din familiile 
americane au un venit anual sub 
3.000 dolari. Minimul necesar 
pentru „un trai decent“ — con
form datelor cunoscutului birou 
Heller — este de 6.086 dolari. 
Comparați cifrele și trageți con
cluziile necesare.

Nu știu exact din cine a fost 
compusă asistența ce l-a ascul
tat pe senatorul Robert Byrd din 
statul Virginia de vest. Probabil 
că doamnele din lumea bună as
cultau plictisite relatarea senato
rului. Dar ceea ce spune Robert 
Byrd dezvăluie proporțiile mize
riei din spatele zgîrie-norilor: 
„Regret profund dar cu un sim- 
țămînt de amărăciune sînt silit 
să vă informez că primesc zilnic 
scrisori în care se vorbește des
pre suferințele oamenilor". Acea
sta-) America mizeriei.

Ziaristul de la „New York 
World Telegramm and Sun“ a 
stat de vorbă cu unul din locui
torii cocioabelor East-Side-ului 
care i-a spus :

— Pretutindeni unde am lo
cuit a fost foarte rău... Oare co
piii mei vor rămine aici pină la 
sfirșitul vieții ?

Ziaristul burghez era dezarmat. • 
El mărturisește sincer :

— Aș fi dorit să am un 
răspuns la întrebarea sa. Dar 
n-am avut ce să-i spun...

Nu a avut ce să-i spună pentru 
că faptele sînt necruțătoare. Ele 
dezvăluie zguduitoarea tragedie a 
oamenilor nevoiași în temea ca
pitalului.

M. RAMURĂ
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