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cu prilejul celei de-a XV-a 

aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist

1. Trăiască 23 August, ziua eliberării Rominiei de 
sub jugul fascist, cea mai mare sărbătoare națio
nală a poporului romîn!

2. Cinste și glorie forțelor patriotice populare, 
care, sub conducerea Partidului Comunist Romîn, 
au înfăptuit insurecția armată ți au doborît dicta
tura militară fascistă I

3. Slavă Armatei Sovietice eliberatoare, soldați- 
lor, ofițerilor și generalilor ei care și-au vărsat sîn- 
gele pentru eliberarea țării noastre de sub jugul 
fascist I

4. Glorie soldațiîor, ofițerilor și generalilor Arma
tei Romîne, care au luptat umăr la umăr cu vitejii 
ostași sovietici pentru zdrobirea hitlerismului, pen
tru eliberarea patriei noastre!
f Trăiască în veci frăția de arme romîno-sovietică !
3 S. Trăiască poporul romîn — constructor al socia
lismului !
î 6. Trăiască și să se întărească puternicul lagăr 
socialist în frunte cu Uniunea Sovietică — bastionul 
de neclintit al păcii și socialismului I Trăiască uni
tatea de nezdruncinat, colaborarea și întrajutorarea 
frățească dintre țările socialiste care merg în front 
comun spre înfăptuirea mărețului țel, comunismul I

7. Trăiască atotbiruitoarea învățătură marxist- 
leninistă, farul călăuzitor al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale I

8. Trăiască prietenia și colaborarea între toate 
popoarele pentru triumful politicii de coexistență 
pașnică între state, fără deosebire de sistem social, 
pentru înlăturarea războiului din viața internațio
nală 1

Trăiască pacea în întreaga lume !
9. Popoare din țările balcanice 1 Să ne unim efor

turile pentru ca Balcanii să devină o zonă fără arme 
atomice și arme rachetă, o zonă a pieii și priete
niei 1

10. Salut fierbinte și urări de noi victorii glorio
sului popor sovietic în opera măreață de construire 
a comunismului 1 Caldă recunoștință Uniunii Sovie
tice pentru ajutorul internaționalist frățesc acordat 
țării noastre în construirea socialismului !

Trăiască și să se întărească în veci prietenia in
destructibilă și colaborarea frățească între poporul 
romîn și popoarele Uniunii Sovietice 1

11. Slavă gloriosului Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, detașamentul de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale în lupta pentru 
pace, democrație și socialism !

12. Salut frățesc popoarelor din R. P. Chineză, 
R. P. Albania, R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R.P.D. Coreeană, R. D. Germană, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, R. D. Vietnam, care 
construiesc cu succes socialismul și luptă pentru 
apărarea păcii în întreaga lumel Trăiască și să se 
întărească prietenia și colaborarea între poporul ro
mîn și popoarele țărilor lagărului socialist!

13. Salut frățesc, oamenilor muncii din R.P.F. Iu
goslavia 1 Trăiască prietenia între poporul romîn ți 
popoarele Iugoslaviei 1

14. Oameni ai muncii din Republica Populară Ro- 
mînă ! Să întîmpinăm cea de-a XV-a aniversare a 
eliberării patriei — măreața sărbătoare a poporului 
romîn — cu noi succese în opera de construire a 
socialismului în patria noastră 1

15. Oameni ai muncii! Măsurile adoptate de re
centa plenară a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn cu privire la noua ridicare a 
nivelului de trai al poporului, sînt rodul muncii 
voastre eroice pentru construirea socialismului, 
înainte pe drumul dezvoltării economiei naționale ți 
al creșterii bunăstării poporului muncitor I

Munciți cu avînt pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor puse de plenară 1 Luptați pentru sporirea 
continuă a productivității muncii, reducerea prețului 
de cost și îmbunătățirea calității produselor ! Intro
duceți pe scară largă și folosiți tehnica avansată t

16. Muncitori siderurglști și metalurgiști I Dați 
patriei mai multă fontă, oțel, laminate, metale ne
feroase I Folosiți la maximum capacitatea agrega
telor I îmbunătățiți calitatea și ieftiniți costul pro
duselor !

17. Oameni al muncii din industria construcțigor 
de mașini șl din Industria energetică I Bonstruițî 
mașini de mare randament, la nivelul tehnicii celei 
mai avansate. Faceți economie de metal î Sporiți 
producția de energie electrică I

18. Muncitori, ingineri ți tehnicieni din industria 
minieră I Luptați pentru îndeplinirea ți depășirea 
planului de producție I Aplicați pe scară largă meto
dele de mare productivitate t Folosiți la maximum 
capacitatea utilajelor I Reduceți continuu costul pro
ducției I

19. Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria 
petroliferă 1 Valorificați cit mai bine țițeiul șl gazete 
extrase, dați produse de calitate superioară I Luptați 
pentru sporirea rezervelor de țiței și gaze I Reduceți 
cheltuielile de foraj, extracție și prelucrare I

20. Muncitori, ingineri șl tehnicieni de pe șantie
rele de construcții ale întreprinderilor industriei 
chimice I Munciți eu perseverență și elan pentru a 
asigura darea In funcțiune In termen și înainte de 
termen a noilor obiective industriale I

Oameni ai muncii din industria chimică I Datl 
cantități mai mari de produse necesare industriei, 
agriculturii ți consumului popular I Îmbunătățiți ca
litatea și lărgiți sortimentul produselor I

21. Muncitori, Ingineri șl tehnicieni din transpor
turi ți telecomunicații I Efectuați transporturile la 
timp și în bune condițiuni ! Reduceți costul trans
porturilor I Luptați pentru ieftinirea fiecărui km. de 
drum construit! Întăriți disciplina și îmbunătățiți or
ganizarea muncii!

22. Muncitori, ingineri și tehnicieni, arhitecți din 
construcții și industria materialelor de construcții! 
Dați patriei noi construcții industriale, mai multe lo
cuințe ieftine și confortabile 1 Luptați pentru redu
cerea prețului de cost și scurtarea termenului de 
dare în folosință a noilor construcții 1 Măriți produc
ția și îmbunătățiți calitatea materialelor de con
strucții I

23. Muncitori și muncitoare, ingineri și tehnicieni 
din industria bunurilor de consum I Oameni ai 
muncii din cooperația meșteșugărească și industria 
locală 1 Produceți tot mai multe și mai variate bu
nuri de larg consum I Îmbunătățiți necontenit cali
tatea ți reduceți costul produselor I

24. Oameni ai muncii din agricultură! Măriți pro
ducția agricolă I Toate forțele pentru strîngerea la 
timp și fără pierderi a recoltei 1 Efectuați arăturile 
de vară și pregătiți temeinic campania insămințări- 
lor de toamnă, pentru a obține anul viitor o recoltă 
bogată 1

25. Muncitori, ingineri și tehnicieni din gospodă
riile agricole de stat! Luptați pentru producții spo
rite la hectar, pentru a da statului mai multă carne, 
lapte și alte produse agro-alimentare! Reduceți pre
țul de cost al producției, asigurați creșterea continuă 
a rentabilității fiecărei gospodării de stat I

26. Muncitori, ingineri și tehnicieni din S.M.T.-uri I 
Folosiți întreaga capacitate a tractoarelor ți mașini
lor agricole 1 Luptați pentru reducerea continuă a 
prețului de cost I Efectuați lucrări de bună calitate I 
Sprijiniți gospodăriile agricole colective și întovără
șirile agricole dîndu-le ajutor tehnic și organizatoric 
să obțină recolte mereu sporite !

27. Țărani colectiviști și întovărășiți 1 Luptați pen
tru creșterea producției la hectar I Dezvoltați con
tinuu avutul obștesc, baza sigură a creșterii bună
stării voastre I Faceți din fiecare gospodărie agricolă 
colectivă ți întovărășire o unitate înfloritoare, exem
plu de urmat pentru țăranii muncitori I

28. Țărani muncitori cu gospodării individuale I 
Luptați pentru creșterea producției agricole 1 Urmați 
exemplul țăranilor muncitori care au pășit pe dru
mul agriculturii socialiste 1 Uniți-vă in întovărășiri 
și gospodării agricole colective în vederea ridicării 
bunăstării voastre ți a întregului popor muncitor 1

29. Oameni ai muncii de la sate ! Participați cu 
avînt la acțiunile patriotice de îndiguiri, desecări și 
irigații in scopul lărgirii suprafețelor arabile ți asi
gurării unor recolte bogate 1

30. Lucrători din comerțul de stat și cooperatist I 
îmbunătățiți necontenit schimbul de mărfuri dintre 
oraș și sat 1 îndepliniți la timp planul de achiziții 
și contractări 1 Reduceți cheltuielile de circulație 1 
Deserviți conștiincios și atent pe consumatori I

31. Lucrători din aparatul de stat! întăriți con
tinuu disciplina de stat, apărați cu hotărire proprie
tatea socialistă, vegheați cu strictețe la aplicarea le
gilor statului nostru democrat-popuiar I Toată grija și 
atenția față de cerințele și nevoile oamenilor 
muncii!

32. Deputați și lucrători ai sfaturilor populare I 
Mobilizați masele largi de cetățeni în acțiunea pa
triotică de gospodărire ți înfrumusețare a orașelor ți 
satelor patriei 1

33. Organizații sindicale 1 Mai sus steagul între
cerii socialiste in cinstea măreței aniversări I Dați 
un nou avint mișcării de inovații și raționalizări I 
Atrageți mai larg și tot mai activ muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii la organizarea și conducerea pro
ducției 1 lngrijiți-vă de imbunătățirea permanentă a 
condițiilor de muncă și de trai ale oamenilor muncii !

34. Oameni de știință din Republica Populară Ro- 
mină! Ridicați activitatea voastră științifică la ni
velul cerințelor actuale ale construcției socialiste! 
Puneți-vă toate cunoștințele in slujba dezvoltării 
economiei și culturii in patria noastră !

35. Oameni ai literaturii și artei! Creați opere care 
să oglindească profund și la nivel artistic mai înalt 
măreția epocii noastre, avîntul creator al poporului 
în opera de construire a socialismului 1

36. Lucrători din domeniul ocrotirii sănătății 1 
Toată atenția unei cit mai bune îngrijiri a sănătății 
oamenilor muneii! Folosiți cele mai noi realizări ale 
științei medicale 1

37. Profesori, învățători șl educatori! Munciți 
neobosit pentru educarea copiilor, elevilor și studen
ților in spiritul dragostei față de muncă și învăță
tură I Ajutați-i să devină buni specialiști, cetățeni 
conștienți, luptători activi pentru progresul patriei 
noastre socialiste, pentru progresul omenirii! Ridi- 
cați-vă necontenit nivelul pregătirii marxist-leniniste I

38. Pionieri, elevi ți studenți ! Invățați cu pa
siune, Insușiți-vă cuceririle științei și culturii I Pre
găti ți-vă temeinic spre a deveni harnici și pricepuți? 
constructori ai socialismului jn scumpa noastră 
patrie I

39. Trăiască Uniunea Tineretului Muncitor, ajutor 
de nădejde ai partidului in munca politică, organi
zatorică și educativă în rindurilc tineretului, forță ac
tivă în opera de construire a socialismului1

40. Utemiști ți utemiste ! Tineri ți tinere din pa
tria noastră I însuflețiți de tradițiile eroice de luptă 
ale comuniștilor ți uteciștilor, participați activ la 
măreața operă de construire a socialismului 1 Imbo- 
gățiți-vă necontenit cunoștințele politice și profesio
nale I

41. Femei din Republica Populară Romînă! Parti
cipați mai activ 1« opera de construire a socialismului 
ți la lupta pentru apărarea păcii I Educați copiii In 
spiritul dragostei înflăcărate și devotamentului fără 
margini față de poporul muncitor și patria noastră 
scumpă!

42. Membri șl candidați ai Partidului Muncito
resc Romîn I Fiți In primele rînduri ale luptei oame
nilor muncii pentru înflorirea economiei și culturii 
patriei, pentru continua întărire a orînduirii noastre 
democrat-populare !

43. Trăiască eroica noastră clasă muncitoare ! 
Trăiască harnica țărănime muncitoare care pășește 
cu încredere pe calea agriculturii socialiste I Trăiască 
intelectualitatea legată de popor !

44. Trăiască și să se întărească alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare, sub conducerea 
clasei muncitoare, temelia de neclintit a regimului 
democrat-popuiar I

45. Trăiască și să se întărească unitatea și frăția 
de nezdruncinat dintre poporul romîn ți minorită
țile naționale în opera de construire a socialismului 
în patria noastră I

46. Trăiască Forțele Armate ale Republicii Popu 
lare Romine, scut de nădejde al apărării patriei so
cialiste ! Ostași șj ofițeri, îmbunătățiți necontenit 
pregătirea voastră politică și militară!

47. Trăiască unitatea de nezdruncinat a întregului 
popor muncitor în jurul Partidului Muncitoresc Ro
mîn și al Guvernului Republicii Populare Romine 1

48. Slavă Partidului Muncitoresc Romîn, conducă
tor încercat al poporului, organizatorul și inspira
torul tuturor victoriilor noastre !

49. Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie 
— Republica Populară Romînă !

50. Sub steagul marxism-leninismului, înainte pe 
drumul bunăstării șl progresului poporului nostru, 
spre victoria socialismului în scumpa noastră patrie 1

Noutlți teiuiice
In industria minieri

In bazinul minier Vatra Dornei 
a intrat recent în funcțiune o sta
ție de preparare a minereului de 
mangan prin procedeul de zețaj 
și concentrare pe mese oscilante, 
prima instalație de acest fel din 
țara noastră.

Supus noului procedeu tehno
logic, minereul de mangan își 
sporește conținutul în mangan de 
la 20—22 la sută la 30—32 la 
sută. Extracția de metal din acest 
minereu este de 70—72 la sută.

Noua stație are o capacitate 
de 600 de tone în 24 de ora. Uti
lajele instalației sînt construite 
ir. țară de către întreprinderea mi
nieră Vatra Dornei și Uzinele me
talurgice „Independența"-Sibiu.

★
Recent a intrat în funcțiune la 

Ocna de Fier din regiunea Timi
șoara o instalație de separare e- 
lectromagnetică a minereurilor de 
fier.

Prin acest procedeu se mărește 
conținutul în metal al acestor mi
nereuri cu 80 la sută.

Procedeul tehnologic al instala
ției, prima de acest fel în țara 
noastră, a fost pus la punct de 
Institutul de cercetări miniere, iar 
instalația a fost proiectată în 
întregime de Institutul de proiec
tări miniere.

Majoritatea utilajului acested 
instalații este construit In țara 
noastră.

(Ager preș)

TELEGRAMA
Tovarășului PAUL DE GROOT,
secretar general al P.C. din Olanda

Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de la nașterea dv., Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn vă felicită călduros și vă 
urează ani mulți și noi succese 
în lupta pe care o duceți, în frun
tea Partidului Comunist din Olan
da. pentru continua întărire a uni
tății rîndurilor sale pe baza învă
țăturii marxist-leniniste, pentru 
apărarea intereselor vitale ale oa
menilor muncii, pentru pace, demo
crație și socialism.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

----- •-------

Comitetul Central
al Partidului Muncitoresc Romîn

. * Proletari din toate țările, uniți-vă!
1  .....................——"■    '

fScînteiaIneretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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însuflețiți de hotdrîrile Plenarei C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie

Tinerii se angajează să obțină

noi succese în sporirea producției

și scăderea prețului de cost
Vom spori indicele 

de utilizare a cuptoarelor
Oțelari! noștri au primit Ho- 

tărîrea plenarei Comitetului Cen
tral al P.M.R. din 13-14 iulie cu 
o deosebită satisfacție și bucurie. 
La noi, in atelierul cuptoare din 
turnătoria de oțel a uzinei „23 
August“ sînt trei schimburi din
tre care unul este format exclu
siv din tineri și-i spune pe drept 
cuvint „schimbul tineretului“.

Citind Hotărirea, tinerii oțe
lari au văzut din nou cit de în
țeleaptă este politica partidului 
nostru, datorită căreia se înfăp

tuiește cu consecvență industria
lizarea socialistă a țării, trans
formarea socialistă a agriculturii, 
dezvoltarea Întregii economii na
ționale, și pe această bază se 
asigură ridicarea continuă a ni
velului de trai al oamenilor mun
cii. Tinerii oțelari au văzut de 
asemenea cit de juste sînt în
demnurile adresate de partid oa
menilor muncii pentru descoperirea 
și folosirea rezervelor interne la 
flecare loc de muncă, pentru rea
lizarea de economii. Experiența 
construcției socialiste ne arată că 
sporind mereu acumulările din pro
ducție contribu’m ta dezvoltarea 
economiei noastre naționale și a- 
ceasta creează noi posibilități de 
creștere a nivelului de trai al po
porului muncitor, lată de ce in 
lupta pentru obținerea de econo
mii, pentru ridicarea productivită
ții muncii și reducerea prețului de

In numele schimbului tineretului,
Ing. VASILE OANCEA, 
GHEORGHE TUDOSE, 

ȘTEFAN PÎRVAN 
de la atelierul cuptoare din tur

nătoria de oțel a Uzinelor 
„23 August“ București

(Continuare in pag. 3-a)

Tinerii din brigada nr. 18 
din secția croit a Fabricii de 
încălțăminte „Kirov* din Ca
pitală îșl Iau noi angajamente 
privind reducerea consumurilor 
specifice. Lunar ei vor econo

misi peste 13.000 lei.

Foto: N. STELORIAN

„In condițiile economiei socialiste) in 
lupta pentru creșterea productivității 
muncii, pentru reducerea prețului de cost, 
pentru îmbunătățirea calității produselor, 
se imbină interesele individuale ale 
fiecărui om al muncif de a trăi mai bine, 
cu interesele statului socialist de a asigura 
progresul economic și sociakcultural al 
patriei și o viață civilizată, socialistă, 
poporului muncitor“.
(Din raportul prezentat de to varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 

la ședința plenară a C.C- al P.M.R. din 13—14 iulie 1959).

Recuperăm fifeiul 
din batale

Hotărirea Plenarei C.C. al P.M.R. 
din 13-14 iulie cu privire la mă
rirea salariilor tuturor categoriilor 
de salariați, reducerea impozitelor 
pe salarii, mărirea pensiilor pre
cum și scăderea prețurilor a găsit 
un puternic ecou și în rîndul 
membrilor brigăzii pe care 
o conduc.

Sporirea salariilor, reducerea im
pozitelor, precum și reducerea pre
țurilor de vînzare la peste 2.600 
sortimente de produse industriale 
ți alimentare despre care se vor
bește în raportul tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la recenta plenară 
a C.C. al P.M.R. oglindesc grija pe 
care o poartă partidul nostru ridi
cării continue a nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Sporul net de 
venituri ale oamenilor muncii în 
urma aplicării ansamblului de mă
suri propuse va fi de 4 miliarde 
700 milioane lei anual. Măsurile

luate ne umplu ininia de bucurie, 
arată trăinicia economiei noastre 
socialiste, dovedesc încă odată că 
politica partidului nostru este 
justă; înțeleaptă ți de aceea vom 
lupta întotdeauna, cu toate' forțele 
pentru înfăptuirea ei. Pînă acum eu 
primeam un salariu tarifar de 1.025 
lei lunar. Prin aplicarea hotărîrii 
partidului, salariul meu tarifar va 
crește cu 250—300 lei lunar. A- 
ceasta creștere a salariului tarifar 
paralel cu reducerea de prețuri ți 
scăderea impozitelor îmi vor aduce 
mie ți familiei mele o îmbunătățire 
și mai mare a nivelului de trai. 
Iată de ce pe mine, ca de altfel ți 
pe tovarășii mei de muncă, măsu-

D1NU IL1E 
maistru, 

responsabilul brigăzii l-a de pro
ducție, Schela de extrocție Valea 

Caselor

1.
To voi ruga, o mare, ■* teci pentru 

• clip*. Deasupra gurii tale să st*- 
rule un deget, șl valurile grele Iz
bească fără zgomot nisipul cald al pla
jei toropite.

Șl fie, vlnt molatec de Iulie, Iertare: 
to rog să nu-ml ecoperl, sufltnd din 
naluri, glasul, d st te-ntlnil la soare pe 
un cearșaf cit plaja șl să m-asculfl, 
vlsînd la ce-ți voi spune.

Această îndrăzneală de pot săml Iau 
o numai—pentru că sînt eu însumi un 
fiu al erei care v-a uluit cu taina gro
zavei sale forțe, voi neflind In stare 
s o cuprlndefi.

//.
Mal știți numărătoarea atîtor veri în

cinse de etnd spre țărmul galben 
rlzînd aleargă oameni ? Mai țineți oare 
seama ce trupuri despuiate ați răco
rit cu unda și cu suflarea voastră ?

A fost un timp etnd plaja înăbușea 
plictisul, purttnd o vreme lenea în- 
tr un mal nou peisaj. Cînd dunele de 
aur și crestele cu spumă se prosti
tuau la pieptul netrebnicilor lumii.

Ah, mal pleznea talazul vreun para
zit de-aceia, dar ciți știau că poate 
simboliza disprețul î Plăcuta briză can
did usca sudoarea celor ce doar pe 
malul mării mal nădușeau și dînșii.

Aici, lingă faleză, strident vopsite 
buze mimau săruturi caste peste un 
calcul hîd, Iar ptntecoșii granguri 11 
promiteau femeii o vară viitoare la 
Blaritx sau la Cannes.

Aici, In cazinouri, o mare grea de 
lacrimi, poporului furată, se prăbușea

i-----o-----
Ștefan Iureș

-----o—

In gestul — nepăsător șl leneș — cu 
care cruplerul strtngea cu lopățlca 
purcoiul nalt de fise.

Aici, după beția solară, prea cumin
te, Infierblntate țeste se Invlrteau pe 
axă, In triste Insolațll Iscate de-alceo- 
luri și numai somnul lînced punea un 
frlu orgiei.

111.
Mai țineți minte, valuri ? Tu, vtntule, 

ții minte? Ori ați fugit prin lume de 
sila amintirii ? Dar oamenii uniră In 
dreapta lor mtnie șl trtmbe mari fce 
ape și repezi, reci vfntoase.

O, cit îmi va fi dată această scumpă 
viață voi ridica In slavă superbul ura
gan ce a măturat din cale, neiertător, 
minciuna, și a spălat și țărmul do spu 
ma gunoită.

Furtuna creatoare, desfereclnd noro
dul, de-atunci ne dă știința totalei în
noiri. Pornind din mtini muncite se-n- 
toarce tot spre ele un fabulos tezaur. 
Și o fărtmă — lato!

Vreau aspra gravitate a orgiilor ma
rine, șl vreau ale lui Eol vil harfe să 
tnstrun, să pot etnia mulțimea de oa
meni In vacanță, și ralul co-l primește 
pe malul Mării Negre.

IV.
Din negre subterane s-a ridicat «ni- 

nerul. Zlmbind a dus lămpașul la raf
tul cuvenit, zlmbind șl a strtns lădlța 
de lemn, din cătănie, alături do valize 
cea mult încăpătoare.

Severa profesoară a mal citit odată, 
cu grav* concentrare lectura adtnclnd. 
Șl nu-l dectt o foaie cu prea puține rtn- 
durl: biletul ce-l dă dreptul la mare, 
asta-l totul.

S a descălțat de cisma-l înaltă beto- 
nlstul, piciorul odihnlndu-l In practica 
sandală, iar ol, obișnuitul să fie smuls 
aproape strfnsoarel de melasă, a țo
păit ușure.

Iar potolind bătaia din urmă a suvei
cii, spre ttmple țesătoarea și-a strtns 
frumosul păr, ba chiar fn ferestruica 
portarului. In treacăt, prlvlndu se tml 
pare că șl-a făcut cu ochiul.

V.
Șl trenul ti aduce pe toți. Ctmpla 

zboară. Coboară Bărăganul abia simțit 
spre fluviu. Și străjulnd fn urma xlg- 
zag-ului metalic, salută dorobanții de 
bronz Dobrogea nouă.

Ctmpia înfrățită a vălurit sub aur, se 
văd In lan combine rotind paiete mari, 
și-s la volanurl oameni cu încordate 
fețe. Sînt cei care spre Iarnă s-or odih
ni ta munte.

Fereastra e deschisă; ciorchini, toți 
— la fereastră. Șl țesătoarei care la 
mare n a mai fost, I aduce profesoara, 
din amintiri firave, peisajul Eforiei cu 
soare, colb șl iască.

Atunci minerul rtde îndelungat, cu 
poftă, ca unul care anul trecut a fost 
pe-ald, șl căruia Belona nu I se pare o 
perlă, acum, etnd mărginește com
plexul nou zidit.

(Continuare In pag. 3-a)

(Continuare în pag. 3-a)
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Creafii închinate celei de-a XV-a aniversări a eliberării patriei

ACTUL HI.

Cîteva »ăptămîrii rrîai tîrziu. Același dè
cer. In planul 1, la masa córeciurii, Né- 
culai citește. La ni..sa mare, Ileana și 
Doru fac corectura unui mă.erial. Ileana 
corectează șpaltul, Doru citește manuscri
sul cu voce tare. De partea cealaltă a ine- 
sèi, Ghtță scrie. Ușa de la balcon, des
chisă, se ciocnește din cînd în cind cu un 
zgomot sec. Noapte de primăvară timpurie.

Doru.- (citește de pe manuscris) ...Pen
tru plugul acela își dăduse ion Catrina și 
ultimul țol din casă. Èra un plug vechi, 
ruginit, cu lama cuțitului mîncată. Dar 
era plugul lui, tot așa cum al lui era 
pămintui, pe care trăgea acum prima braz- 
< i..._ Iși înhămase la plug feciorii cei 
mari, țoalele nu-i ajunseseră ca să-și cum
pere și boi și pășea miiidru, cu capul sus, 
printre brazde ; așa cum trebuie sa fi pățit 
de mult, primul... (se oprește, se duce la 
Neculai, căruia îi arată ceva pe manuscris). 
Ce-ai scris aici, Neculai ?

Neculai: (ia manuscrisul) ...desțeleni- 
tor al acestor păminturi... (îi dă înapoi 
manuscrisul și citește mai departe).

Doru: (se Întoarce la Ileana) ...desțele- 
nitor al acestor pămînturî... Mă (către 
Neculai). Tare frumos scrii Și vrei să te 
întorci în sat... Păcat... De acord ?

Ileana: De acord... dar hai să terminăm 
că și așa sîntern în întîrziere...

Ion: (de jos din tipografie) Cum stafi 
cu corectura ? începem să paginăm...

Doru: Unde am rămas Ileana? Aha 
...acestor pămînturî...- (continuă să citească 
mai încet — pauză — Ghiță își aprinde 
pipa alene (către Neculai).

Ghiță : Și zi-i Corceaghin... Iți pierzi 
nopțile... ca cucuveaua...

Neculai:. (fără să ridice capul de pe 
carte). Cînd ai pierdut ca mine o jumă
tate din viață, Ghiță, nu fi-o poți petrece 
pe cealaltă dormind... nici bînd...

Ghiță : (se școala, se întinde). Și ți-o 
petféci adimmd înțelepciunea lumii.. 1 la... 
na... ha... (trece spre masa la care stă 
NéculSÌ). Și în ce stă înțelepciunea lumii, 
Corceaghin ?... (umblă printre cărțile adu
nate pe masă). Geometria... „Așa s-a călit 
oțelul“,.. Coșbuc... Eminescu... Tot mai ci
tesc măiastra-ți carte... (In depărtare se 
aude o împușcătura. Ghiță svîfle car.ea 
pe rnasă). Eh, fleacuri Corceaghin... (o 
flótte impiișcătufă)

Doru : (atent) Cé-o fi ?
Ghiță: înțelepciunea lumii, băiețaș, adu

nată intr-un instrument care te poate con
vinge că viața merită trăită.

Ileana : (trece spre ascensor, pune șpal
tul și trage de suina obosită). Vorbe 
Ghiță, prea multe vorbe... (în ascensor) 
Gäta, Ion ! Mai e ceva ?

Moș Aron: (de jos) Așteaptă revizia 
la l-a...

Ileana: (în ascensor) Așteptăm... (trece 
spre masa la care stă Neculai) Mereu aș
teptăm...

Neculai: (ridică capul, cald). Ce-i cu 
dumneata, duducă ?

Ileana : Nimic, Neculai... Sînt obosită... 
și cînd sînt obosită mi se pare lungă aș
teptarea...

Neculai : Șl ce aștepți duducă ?
Ileana : Soarele. Neculai... și ziua de 

mîine,.. mai luminoasă... și oamenii mai 
fericiți... și bucuria...

Néculai : (convins și convingător). Nu 
mai e mult duducă... pămîntui e âcum 
aproape tot în mina oamenilor...

Ghiță: (întrerupe) Fără lege...
Neculai: (aspru) Nici o lege din lume 

n-0 să 11-1 poată lua înapoi...
Ileana: (zîmbește) Ce mîndru ești tu 

de țăranii tăi, Neculai...
Neculai : De țărani ? Nu știu... dé parti

dul meu sînt rnindru...
Ghiță : Partidul tău ? Și ce-i pentru 

tine partidul, Corceaghin ?
Neculai : Partidul ? Pentru mine ? (cau

tă) E fiecare slovă care mi-a luminat 
mintea... și flecare rfnd pe care-1 scriu e 
slova Iul... e fiecare plug care răstoarnă 
brazdele noastre, trecînd peste legile 
ciocoilor... și fiecare bucată de pîîne aibă 
și coaptă pe cate ttliine o va tăia pe masă, 
mama...

jleăha : (același ton). E flecare cintec, 
care pornește liber spre înălțimi și fiecare 
strung care va cìnta mîine în uzinele 
noastre... E fiecare om, liber să iubească, 
să se bucure, să rîdă...

Ion: (intră furios strtgind) Mai rîdeți 
nevolnică turmă, mai rîdeți că-i rîsul din 
urmă..,

Neculai: (neîrtțelegînd nimic) Ce-i cu 
tine, Ioane ?

Ileana : (in același tirnp, speriată) Ai 
înnebunit ? (în aceeași clipă, o piatră az- 
virliiă de jos, cade prin ușa întredeschisă 
a balconului, la picioarele Ilenei),

Ion: (ridică piatra, in timp ce Neculai 
se repede spre balcon) Ce-i ? Uite, 
asta-l... (o nouă piatră e cît pe aci să-l 
lovească pe Neculai, care a deschis ușa 
balconului, dind să 'asă, exact in momen
tul în care Ion e dintr-o săritură lingă el, 
și-l trage spre dreapta). Stai, Neculai, 
stai domol,., Nu-i obligatoriu să te cureți 
acum. Se poate și mai tîrziu...

Ion : Bine adusă din condei. Neculai... 
(o piatră sparge geamul și de undeva de 
departe răsună u împușcătură — apoi 
tumult. Ion ascultă încordat) Mi se pare 
că începe balul... Ileana, cheamă județeană 
de Partid... Hdria trebuie să fie și el aco
lo... Hai Neculai... Să baricadam totuși 
poarta.

Neculai: Hai Ioane... cu pietre om ști 
să dăm și noi. Și ce-a fost la Ivești nu 
s-o mai întîmpla.

.Ileana: (la telefon) Allo centrala!
Aallo I centrala! (către ceilalți) Nu răs
punde..

Ion: (lui Neculai) La Ivești, zici tu? în 
gît îi dăm pe toți, ca pe Buzaiu... (Ilenei 
mergind spre ieșire) Mai înceaică.. (ies 
— pauză scurtă).

Doru : Ghiță, de ce nu te duci și tu ? 
Eu termin asta (arată revizia la care 
lucrează) și..

Ghiță: Cununile de lauri nu se mai 
poartă, băiețaș...

Ileana: (încet, scîrbită) Ți-e frică Ghi
ță... Și nici măcar nu ți-e ruș ne că ți-e 
frică...

Andrei: (intră) Am dat o știre bombă 
„la închiderea ediției“... A fost eliberat 
Koenisbergul... (tumultul de afară se 
aude încă depărtat, dar mereu mai deslu
șit. Andrei devine atent) Ce se aude ?

Doru: (sentențios) N-ar strica iluslrissi- 
me să cobori uneori din lună pe pămînt... 
ai vedea mai bine... chiar și fără oche
lari... Da acord?

Andîei: Nu înțeleg... Ce vreți de la 
mine' f (O piatră îi zboară manuscrisul 
din mină) Ce-i asta ?

Ghițăl O piăfră ifustrissime... Se ex
trage din munți. în niște locuri numite ca
riere...

Ileana : Lăsați-1 în pace... Du-țe la tine 
Andrei... Nu e nimic... Huliganii, ca ■ de 
obicei. Doru, ești gata? (La un sțrnn 
afirmativ af Iui Doru, strîrtge p'eTfo — o 
pune în ascensor).

Andrei: Huliganii... Dacă e ceva... che- 
mați-mă,... nu vă temeți pentru ochelarii 
mei (vrea să iasă, întrșa se izbește de 
Sandu),

Sandu: ...au spart toate getrmurfle în 
tipografie.:. Ce facem? (se Pilde un tros
net de jos, din tipografie, ileana aleargă 
la ascensor).

Ileana Moș Aroane 1 Ce s-a întîmplat ?
Moș Ardfl : (de jos) Nimic... au izbit o 

casetă eu litere... iți trimit a doua !
Dotu : Sandule ,'iini stăm cu ziarul ?
Sandu: Paginează a treia...
Ion: (intră) Gata.., Dacă ar ști Ilie la 

ce servește casa lui de bani...
Andrei : (naiv) Lâ ținut banii, evident...
Ion. (scuturîndu-se de praf). Nu, că nu 

sînt... la baricadarea porții... Ileana, ai vor
bit cu județeană ?

Ileana : Nn... am uitat., am făcut re
vizia la întîia și am iritat... Vorbesc 
acum... (trece la telefon).

Doru : (lui Ion) ioane, au și arme?
Ion: S-ar putea să aibă,,, (în tumultul 

care se aude continuu se aude o împuș
cătură) Au... Da’ de ce ?

Doru : Zice Sandu că au spart geamu- . 
rile în tipografie... Atelierul ar putea fi 
o țintă grozavă...

ileana : Centra’a ! Allo 1 Centrala 1...
Sandu: (explică) Prin fiecare ochi de 

geam tin glonte..
Ileana: Centrala I Allo 1 De ce nu 

răspunzi?! Allo (privește speriată în jur) 
rtU răspunde... De ce nu răspunde ?

Ghiță: Pentru că un semn al civiliza
ției Omului e și foarfecă, domniță,..

Ileana: (lasă să-i cadă receptorul)
...Crezi că au tăiat firul...?

Ion. (o ia de umeri, o mîngîie) Liniș- 
tește-te Ileana... Probabil că l-au tăiat... 
la atîta îi duce capul...

Ileana: Ioane,'și ce facem ? Ne lăsăm 
prinși în cursă ? (Pe această replică intră 
Neculai).

Neculai r Pritlși în cursă? Nu, duducă... 
Ne apărăm... Orice noapte are un sfirșit...

Doru: (entuziasmat) De acord... (Tu
multul e acum foarte aproape. Se aud stri
găte : „Jos comuniștii“... etc.).

Ion: (încet, ca pentru sine) începe 
pregătirea de artilerie... Doru, Andrei, 
duceți-vă jos cu Sandu... Scoateți placa 
mesei mari... Cum oțl putea., e grea... 
Astupați cu ea fereastra... Cred că o aco
peră... spriJinițl-0 bine să nu cadă... (jos, 
în tipografie, o nouă bubuitură).

Ileana : (la ascensor) încă o casetă...
Sandu : Nu știu dacă o s-o putem urni...
Doru: Lasă mă... azi o să meargă... 

Mîine ne ctimpără llie o macara (ies toți 
trei).

Moș Aron : (de jos) A doua 1
Ileana: (scoate peria) Și a doua 1 (se 

uită spre ceilalți care ascultă atenți ce 
se petrece afară Neculai e lîngă fereas
tră). Ce facem băieți?

Neculai : Ziarul...
Ghită: Ne însușim tradiția lui Don 

Quijotte...
Ion: M-aș fi mirât să n-ai ceva de 

spus... *
Ghiță: Și eu... Dacă aveai ceva de 

spus... (Pe fereastră se aud acum deslu
șit zgomotele de jos, strigăte — o voce 
„pe aici 1 pe aici!“ o piatră țintește din 
nou lampa care se clatină — o împușcă
tură. Ghiță s-a tras spre colțul cel mai 
depărtat al încăperii, ion a rămas pe loc 
sub lampă Ileana la masa corecturii, Ne
culai lîngă fereastră)

Ion; (scoțînd liniștit un pistol din bu
zunar. ridietndu-f piedica). Așa... Ileana, 
ia lampa de masă din biroul lui. Horia... 
Pe asta tot o s-o spargă pînă la urmă...

Ileana ■ (trecînd spre stînga pe lîngă 
Ghiță) Ești laș! (Ion umblă la pistol, 
încearcă să țintească spre fereastră. Ilea
na se întoarce cu o lampă de birou — 
îl vede pe Ion cu pistolul).

ileana: Ioane, nu trebuie să tragi... 
(Ion nu răspunde — Ileana pune lampa 
ta priză) Auzi, tu ? Nu trebuie să răspun-

Fragmente din piesa cu același nume 
de Mariana Pîrvuiescu

Acțiunea piesei „Ediție specială'1 din care publicăm cîteva 
fragmente, se petrece în redacția ziarului unui comitet județean 
de partid, in preajma lui 6 Martie 1945. Redactorii ziarului „în 
zori" — în majoritate tineri, uteciști avîntați, cresc zi de zi sub 
îndrumarea comuniștilor în munca entuziastă pentru a duce cu- 
vîntul partidului in mase, pentru combaterea manevrelor partide- 
lor reacționare. Cu excepția lui Ghiță — un ihtelectual burghez, 
descompus, strecurat in redacție și pe care însăși viața îl va înlă
tura din mijlocul colectivului sănătos, tinerii redactori al căror 
număr sporește prin venirea alături de ei a lui Neculai, un ti- 
nar țăran muncitor talentat, se călesc in școala luptei pentru 
scoaterea la timp și în bune condițiuni a ziarului, in ciuda provo
cărilor puse la cale de uneltele reacțiunil-

In piesă este prezentată lupta plină de eroism a redactorilor 
pentru apariția unui număr de ziar, este demascată atitudinea 
partidelor reacționare, țărăniștii și liberalii, care, dorind să perpe 
tueze exploatarea poporului muncitor de către burghezie și mo- 
șierime, se opuneau oricăror măsuri menite să apere masele 
populare de lăcomia Claselor exploatatoare, se împotriveau cu 
înverșunare reformei agrare pentru care luptau forțele democra
tice țn frunte cu partidul comunist.

Iată mai jos < cîteva fragmente din ultimul act al piesei.

derrt la provocare. (Ion bagă cu părere de 
rău pistolul în buzunar. O nouă piatră 
sparge lampa din tavan , care se stinge 
exact în clipa în care Ileana o aprinde 
pe cealaltă).

Neculai: (zîmbește) Nu-s îrt toată lu
mea destule pietre să sfingă lumina noas
tră...

Horia : (Cu părul vîlvoi, cu haina pe 
umeri, foarte palid, [inîndu-și cu mina 
stingă brațul drept, intră susținut de

Doru — vorbește repede șl cu întreruperi) 
Ioane,., Fugi... De abia am răzbit... Sînt 
rnulți... N-o să rezistăm singuri... Fugi la 
ateliere... Sună slfefla... adună ceferiștii... 
în camioane., și aici., (toți s-au strîns 
alarmați in jurul lui) Eu... nu pot... (e 
gata să cadă. Doru îl ajută să se așeze 
îrt fotoliu).

Ion : Pe unde a intrat, Doru ?
Doru : Nu știu... M-am trezit cu el jos. 

E rănit. Pierde sînge. Ileana, n-ai ceva 
să-l legi ?,

Ileana : (își scoate eșarfa de la gît} 
Doru, trimite revizia la a doua jos. E 
gata... Horia dă-mi să văd... (îi ia mina) 
Aici ? (Doru a pus peria în ascensor și 
trage de frînghie)

Horia : La umăr., un glonte...
Doru: (în ascensor) Gata a doua I

(Ileana îi dă deoparte haina lui Horia 
și-l leagă la umăr).

Horia : Ioane, pivnița noastră dă în 
subsolul casei alăturate..,. De acolo tre
buie să ieși printr-un geam... e spart... 
l-am spart cînd am intrat... Altfel n-ai 
să poți trece... și așa, nu știu... Trag... 
(se uită spre mîna lui bandajată)

Ion: Lasă Horia, trec eu și nimeresc, 
într-o jumătate de oră am încheiat balul... 
Neculai, ai grijă aici... .

Moș Aron : (de jos) Revizia la a treia I 
(Ileana scoate peria din ascensor, îî tre
mură mîinile — Ion se apropie de ea),

Ion: Ileana, fetița mea... (ea îl ia de 
gît, în timp ce Neculai îi urmărește cu 
atenție). Rămîi cu bine Ileană... Poate...

Ileana : Nu, Ioane, nu pleca. Mi-e frică...
Ion: (o mingîie pe cap) Iar? Fetiței 

mele îi e frică (rîde) Nu ți-am spus ? Am 
prea multă treabă ca să mor... (Ii înde
părtează încet brațele). Ei, gata... Mă în
torc imediat... (se duce spre ușă).

Ileana: (se repede după el). Nu, Ioane, 
nu I (el se întoarce spre ea — ea lăsă 
să-i cadă , mîinile de-a lungul corpului, 
spune încet cu lacrimi în voce, încercînd 
să se stăpînească) Du-te... Trebuie...

Ion Trebuie (își ia fularul din cui, 
cînd să-și ia și haina, îl oprește Neculai, 
cu o hotărîre de nestrămutat în voce).

Necuîai: Stai Ioane... Mă duc eu (cu o 
mînă îl ține pe Ion, cu cealaltă își smul
ge cojocul din cuier).

Ion : (se eliberează din mîna lui) Tu? 
Dar nu-i cunoști... E greu să răzbești acum 
Intr-acolo...

Neculai: (punîndu-și cojocul) Facem 
cunoștință,, ce-i mare lucru... Dar tu tre
buie să stai aici... Cine să apere ziarul?

Duduca ? Doru și Andrei ? Niște copii... 
Horia-i rănit... Ghiță?

Ghiță? Eu nu mă tem de moarte, ci 
de veșnicia ei...

Ion : Tocmai de aceea e păcat să ți se 
ofere veșnicia.. (Iși ia haina). Tu, Neculai, 
rămîi... Acolo-i primejdie...

Neculai: Primejdie zici ? Și pentru tine 
nu-i primejdie? Pe mine n-are Cine mă 
plînge... (cu o privire spre Ileana). Pe 
tine, da... (îl dă deoparte pe Ion cu mina 
pe clanța ușii). Și apoi, asta nu uita Ioa
ne că și eu îs acuma comunist... Iar lupi 
am mai vînat... și nu odată! (iese).

Ion: Neculai! Stai (vrea să se,repeadă 
după el — se oprește în ușă la vocea lui 
Horia).

Horia: Ioane! Lasă-1... e mai puternic 
decit tine... și mai agil... o să răzbească...

Ion : (trist, venina spre mijlocul came
rei). Sau o să cadă... nu e dintre acei 
care se întorc cu mîinile goale... (Pauză, 
fiecare se gîndește parcă la cele spuse de 
Ion în timp,ce, afară, vuietul crește și des
crește).

Ileana: (ridicînd capul de pe foaia pe 
care o corectează, exprima neliniștea tu
turor). O fi trecut ? (Nimeni nu răspunde, 
pauză).

Doru: (nu mai are răbdare) Mă duc 
jos... (aceeași tăcere — iese).

Moș Aron: (de jos) A patra!
Ileana : (către Ion, care s-a așezat lîn

gă ea) Ioane... ța-o tu— Eu n-am termi
nat încă a treia... (fon ia foaia din ascen
sor și începe să citească9. O nouă' pauză 
în timpul căreia de jos se aud bufnituri 
răsunătoare ca și cum ceva greu s-ar 
izbi într-o placă).

Ion: (ridică capul — ascultă) încearcă 
să spargă poarta... (citește mai departe 
— bufniturile se aud continuu — încor
darea crește).
• • • • • • . • s

Andrei: (intră) Doru... a plecat.
Horia: (se ridică) A plecat. Cum a 

plecat ?
Andrei; Pe jos Prin pivniță...
Ghiță: (radios) Spiritele mari se în- 

tîlnesc...
ileana: Și cele mici consemnează... 
Horia: (greu, parcă s-ar teme de”ceva) 

Andrei, unde a plecat Doru ? Pentru ce ?
Andrei: Încearcă să răzbească la jude

țeană de partid... după ajutoare. In stradă 
se îngroașă gluma...

Horia: (se așeză din nou hi fotoliu, 
eu un oftat de ușurare) Copil prost și în
căpățînat... nu trebuia... 11 pot prinde... 
eroism gratuit...

Ghiță: Eroismul e întotdeauna gratuit... 
Iar eroii inutili în economia umană.

Horia: (îl privește) Am început să te 
înțeleg Ghiță... Ceea ce înseamnă că tiu 
ne mai înțelegem.
• • • • • » ■ « •

Moș Aron: (de jos) Ce faceți cu revi
ziile ? Nu mai scoatem ziarul ?

Ileana ■ (zăpăcită, trezită din încorda
rea așteptării) Reviziile? (începe să caute 
pe masă). Reviziile... A patra... Dar a 
treia ? Unde e a treia ?

Horia : (i-o arată) Uite-o... (ea îl pri
vește zăpăcită — el o mîngîie cu mîna 
sănătoasă pe cap) Revino-ți în fire 
Ileana... Scoatem ziarul... Ziarul la zi— 
Peste trei ore trebuie să fie în mîinile 
oamenilor.

Moș Aron : (intră enervat) Mă faceți 
să urc pînă aici... Unde sînt periile ? 
Vreți să-i așteptăm pe ăștia (semn cu 
capul spre ușă) să ne facă revizia? Aștep
tați-! că nu mâi e mult și ne opresc mași
nile...

_ Ileana : Moș Aron, uite-le sînt gata, 
(îl dă periile — Moș Aron se îndreaptă 
spre ușă).

Horia: Moș Aroane, ce-i în< tipografie ?
Moș Aron : Ce Să fie ? Nu-i aer... Am 

astupat geamul...
Horia : Ce spun tovarășii ?
Moș Aron. Ce să spună ? Că de mîine 

nu mai merge așa...
Ileana : Ce să meargă ?
Moș Aron: (simplu) Lucrul... că lucrați 

prost, neorganizat, întîrziați ziarul... ca 
într-o redacție burgheză, (un moment de 
destindere. Horia începe să rîdă).

Horia : (rîzînd) Ca într-o redacție bur
gheză ? (încet, serios,) Iți mulțumesc, 
moșule. (Moș Aron iese — pauză).

Horia : Ileana, cît e ceasul ?
Ileana: Aproape trei... Neculai trebuie 

să sune sirena...
Ghiță : Dacă a ajuns...
Ion: (intră cu pistolul în mînă, urmat 

de Andrei). Gata. Cel nuțin un ceas mai 
au de lucru... (de jos se aude căzînd ceva, 
apoi un „ura“ victorios — un moment de 
liniște — apoi înjurături și gălăgie).

Ion: (vorbește în timpul acesta Urmă
rind în cuvinte ce se întîmplă jos) Au in
trat în holul mare... încearcă să pătrundă 
spre scară... (ascultă cînd izbucnesc înju
răturile, rîzînd) au descoperit că și ușa 
scării e baricadată...

Ileana : Dar ce ați făcut ?
Ion: Mai nimic... Am așezat în ușă claie 

peste grămadă, birouri, scaune, ba chiar și 
un butoi de metal, plin cu var...

Andrei: Și l-am așezat așa, că dacă se 
descliide ușa să le cadă în cap...

Ion : Tot Uittblă el tu cioară vopsită... 
(Cîteva pietre sparg ș: ultimele geâmuri, 
apoi cîteva împușcături repetate).

Andrei: S-au înfuriat că nu le merge 
cum ar fi dorit.

Horia: (îngrijorat) Mă tem că dacă nu 
ne vin ceferiștii mai repede... Pînă la ate
liere faci norma] patruzeci și cinci de 
minute.

Ion ; Au trecut... (împușcăturile continuă, 
d n cînd în cînd o piatră izbește ba masa, 
ba un scaun, (intuind vizibil lampa).

Ileana. Dacă n-a putut răzbi?
Andrei: Dacă n-a găsit oameni ?
Ion i Ar Ii trebuii sa mă duc eu... în

cepe să se lumineze...
Huria . O nouă zi... Ce zt Andrei ?
Andrei: (rupe o filă din calendarul din 

perete) 6 Martie 1945.
Ion - 6 Martie?... Eu trebuia să mă 

duc... (împușcăturile se întețesc, gloanțe 
zboară in stînga și în dreapta, de jos se 
aud mai apropiate bufniturile de la ușa 
scării. Ghiță e lingă ușă — colțul cel mai 
îndepărtat de geam).

Iloria : Cît e de oînd a plecat Neculai ?
Ileana: Mult, și sirena nu suna,..
Moș Aron: (de jos) Am pornit plana I 

(bufniturile de jos cresc în intensitate, 
împușcăturile devin mai răsunătoare și 
în acest Vacarm se aude întii mai încet 
apoi mereu mai tare, pînă acoperă fotul, 
sirena).

fon: (se luminează la față șl slobo- 
zește un foc de pistol) Trageți I Trageți 1 
Avem și noi armele noâstre.

Horia : (pentru sine). Și sînt de nebi
ruit..

Ileana: (lăsîndu-se intr-un scaun
epuizată) A răzbit... (sare în picioare, a- 
leargă de la unul la altul). A răzbit.. A 
răzbit, Neculai... Sirena... auzi... Ioane, 
sirena... (cade la pieptul lui Ion plîngînd 
îrt hohote în timp ce sirena continuă să 
sune, iar jbs s-a făcut un moment de li
niște — apoi bufniturile încep iar și voci 
„mai repede, mai repede“).

Ion : (stringînd-o pe Ileana la piept, că
reia i se zguduie umerii de plîns). Nu-i 
de mirare Ileana, nu-i mirare.... Auzi ? Au 
cam băgait-o pe mînecă „băieții“....

Horia: O parte din procesele verbale 
și din scrisorile pe care le publicăm azi, 
se referă la pozițiile organizației locale a 
țărăniștilor în reforma agrară... Există 
cliiiar și o hotărîre pentru organizarea 
unor „acțiuni“ de fefuJ celeia de acum 
trei luni' de la Ivești...

Ileana: (despriiizîndu-se din brațele lui 
Ion și ștergindu-și ochii). Deci, atacul, 
avea o țintă... ■

Andrei: Evident... Tn politică totul are 
o țintă (sună telefonul).

fon: Telefonul! (se repede lâ telefon, 
dar Andrei a și ridicat receptorul, în timp 
ce bufniturile sint mereu mai slabe — sînt 
evident mai puțini care lovesc — împuș

caturile mai rare).
Andrei: (în receptor) Allo I Oi ne e? 

Doru? (sipre ceilalți, ca și cum n-ar fi 
auzit). E Doru... (in receptor). Da, aud. 
Să repet pentru toți ce spui tu ? Bine... 
Repet. Să-ți respect textul ? Doru, nu fii 
caraghios... (la gestul de nerăbdare al lui 
Horia, se lasă convins). Bine... Bine... 
Spune odată 1 (transmite) Tuturor 1 Tutu
ror 1 Vorbește Doru... Am restabilit cu 
ajutorul celulei uteciste de la uzina elec
trică legăitura telefonică. Au tăiat-o de la 
căsuța telefonică și au pus doi huligani 
de pază. Acum sînt la uzină cu cîte un 
căluș în gură... Tuturor I Tutufor I Tutu
ror 1 Am vorbit chiar acum cu județeană... 
Neculai. a plecat de la ateliere cu primul 
camion de ceferiști... Țineți-vă bine 1 Ve
nim 1

Horia: (H ia receptorul din mînă lui An
drei) Bravo Doru! Acum vino la redacție ! 
Dar imediat! Avem treabă... (pune 
receptorul In furcă). Vasăzică, ziarul va 

ajunge și în dimineața asta, unde trebuie 
(se apropie de ascensor). Cum stai Moș 
Aron ?

Moș Aron: (de jos) Tn cîteva minute 
sîntern gata...

(afară se luminează mereu mai tare — 
cîteva împușcături răzlețe — o piatră — 
bufnituri).

Ion: Ușa nu mai ține mult... Neculai, ar 
fi trebuit să fie aici.

Andrei: Eu mă duc dincolo... începe 
misiunea...

Horia: Du-te Andrei... e timpul să ne 
gîndim la ziarul de mîine (Andrei iese — 
pauză).

Moș Aron: (cu cîteva sute de fol în 
brațe) Gata (în același timp se aude ușa 
de la scară troznind, ceva greu căzînd, 
scrișnetul unui camion care oprește, o 
chiuitură lungă și vocea lui Neculai,„.Venim 
tovarăși“ busculadă, tumult).

Ghiță î Ușa... Au spart ușa...
Ileana: (în același timp) Neculai...
Horia: (in același timp) Ceferiștii...

Ion : (în același timp) Urrà! Moșule, 
d.i ziarele... (Îiîș.acâ un pachet de ziart 

fose alergmd priit, fuiid)
ila»itâ : Hat Gliiță, ia Mareiè...' -
Ghiță : EU nu... Mi s-a urît -de tîrgul 

ăsfo... ■
Moș Aron lil privește dintr-o parte) 

Ț: s-.a urît... Atunci de ce nu pleci in 
li.uhe ?...

Gaiță : Fiindcă lumea e tot un tîrg.
l.eaua : (furioasă ia un teanc de ziare) 

Unde suflete ca tine se cauta din ce în 
ce mai rar.,; Mă duc eu, Horia.

Ghiță: Și eu mă duc... (se duce spr« 
ușa).

Boriai (aspru) Du-te și să nu mai vă 
niciodată.

Ghiță ! Bine, dar eu...
Horia: Tu n-ai cVCăuta, alci. Tu vìi din 

alta Iunie,.. Si te întorci ui ea.,. Și nu vei 
muri decit odata cu ea... (îi întoarce spa
tele cu dispreț). Dealtfel asta e tot ce era 
de înțeles la tine... (Ghița da din umeri, 
se duce spre ieșire în timp ce Ileana se fe
rește ditt calea lui, îâcîndu-i loc. Liniște
— !a ușă, Ghiță se întoarce).

Ghiță: Salvei (Nimeni nu-i răsipunde
— iese).

Ileana: (trece S(xe stînga) Moș Ardane, 
hai dincolo... să facem, macheta de mîine..j 
(iese cu Moș Aron în timp ce Ion reintră 
prjn fund cu ziarele în mină).

fon : (se ciocnește cu Ileana, oafe Vrea 
sa lăsă. Gifîind...) Sfăi, nu se poate trece... 
Se bat la poarta rtoastră... Piață e plină 
de ceferiști, l-au încercuit... Dar încă nu 
se poate ieși...

Ileana: Neculai e acolo?
fon : (trintește ziarele pe rnasă) Nu 1-atn 

văzut... E imposibil să recunoști pe cineva 
în încăerare... Odată numai 1-aiin auzit 
chiuind... (umblă de colo pînă-colo preo
cupat) Ce facem cu ziarul? Pe unde să-l 
scot ? .

Ileana : (gînditoa?e, pune teancuî ei de 
Ziare pe masă) Daca în piață ai noștri 
ar vedea ziarul... le-ar fi mai ușor...

Ion: (se frămîntă) Ce facem? Ziarele 
trebuie să ajungă în piață.... Pe urmă a- 
jung ele mai departe... Pe jos nu se. poate 
trece.« .

Ileana : $i atunci ?
Ion : Atunci., atunci... ce-ar fi să ies 

prin pivniță ? (o piatră zboară pe ușa 
balconului, la picioarele lui) Bă nul Stai I 
Am găsit (ia din nou ziarele pe care le 
trlntise pe masă cînd intrase și lese în 
fuga pe balcon, exact în momentul în care 
prin fund întră Neculai fără cojoc, cu pu
lovărul rupt, cu mîneca cămășii atîrnl-n- 
du-i, cu părul vîlvoi).

Neculai: (gifîind) Am răzbit... Ziarul 
a... (se oprește, auzind strigătul lui Ion).

fon: (în balcon zvîrlind cu amîndouă 
mîinile, ziarele) „In. zori“ I „In zori“!,Or
gan al comitetului județean ăl Partidului 
Comunist I

Neculai: (se reazimă de ușorul ușii din 
stînga și pi’ivește spre'balcon) Gă niște pă
sări călătoare ce duc vestea primăverii...- 

fon: (în balcon) „în zori"! Tovarăși, a 
apărut „Iri Zori“ (o împușcătură izolată. 
Ion cade, șoptește Cu uîtirtieîe puteri) 
zori...

Ileana: (se repede spre balcon, strigînd 
sfișietor) .Ion l -Jca.rte-sfirșiU 'da puteri, în 
genunchi, la ușa balconului)..

Neculai : (traversează cu pași rparî sce
na, o dă încet pe Ileana la o parte, ies® 
în bâlcon și îl ridică pe Ion, încet, so
lemn, fără un cuvînt. Duce cadavrul Iul 
lort în brațe, spre sală, în timp ce- tu
multul de pînă attirici scade treptat. Spune 
tar, simplu cu lacrimi în voce) Era comu
nist... (hohote de plîns). Peijtru viața 
noastră și-a dat viața lui... Nu-j plângeți... 
Nu-i uitați... Era comunist... (se întoarce., 
îl întinde pe Ion pe masă, printre hirtij și 
șpalle, se duce spre Ileana, o ridică).

Neculai : Iartă-mă duducă... N-am ștțpt 
să ți-! apăr... .,
. ... . . s . s

Andrei; (fără să observe ce se îtrtttn- 
plă) Horia, s-a format guvernul de sub 
președinția doctorului Petru Groza..: S-a 
anunțat că se legiferează reforma agrară.« 
(își dă seama că s-a întîmplat ceva, e 
prea multă liniște) Ce-i? (11 vede pe fon) 
Ce-i asta ?

Dese;!« de A CA LI STRAT

Horia: (care-1 ascultase ne Andrei vede 
și el de abia acum) Idn (duce invdluhtar 
mina la cap să scoată o pălărie care nu 
există) Ion... Unul, dintre cei mai bunj._ 
Șl tocmai acum... acum cînd am învins...

Dorn: (intră) Ați auzit? Am învins... 
Neculai, unde-i Neculai... se legiferează... 
(îl vede pe Ion, se ■ repede intr-acolo) 
Ioane, Ce-i. cu tine ? (se întoarce dispe
rat spre ceilalți — Iasă nîîinlle în tos, În
cet).

Horia : (își revine primul și spune fără 
tranziție, brusc, ca un duș rece, cu are 
intră în cotidian) Nu avem decit trei ore 
să scoatem ediția specială... Cine scrie fon
dul despre venirea la putere a guvernului 
nostru și despre reforma agrară ? (pauză. 
Ileana la pieptul Iu: Moș Aron pornește să 
plîngă tn hohote).

Neculai: (ridică căpul, o plivește cu 
milă — apoi simplu) Eu... Dacă trăia, l-ar 
fi scris el... Legiferarea reformei agrare 
(se aruncă plîngînd asupra cadavrului lui 
Ion) Ioane, auzi Ioane... mijesc zorile... și 
e primăvară, Ioane...

(Oortina)



însuflețiți de hotărîrile
Plenarei C.C. al P.M.R. 

din 13-14 iulie
Recuperăm 

țițeiul 
din batale
(Urmare din pag. l-a)

luate de plenara partidu- 
ne îndeamnă să ne înze- 

eforturile pentru obținerea de 
Succese în îndeplinirea pla- 

mărirea prO- 
și reducerea 

tona de (iței, 
ziua cînd se

rile 
lui 
eim 
noi
nulul de producție, 
ductivitățîi muncii 
prețului de cost pe 
Pină Ia 23 August
împlinesc 15 ani de la eliberarea 
patriei de sub jugul fascist, noi 
ne luăm angajamentul de a depăși 
planul lunar de producție cu 2,5 
la sută. De asemenea ne luăm an
gajamentul să mărim productivi
tatea muncii cu 0,5 la sută față 
de cea planificată, să reducem 
prețul de cosț pe tona de țiței cu 
0,40 lei. De asemenea în cinstea 
zilei de 23 August sîntem hotăriți 
să contribuim din toate puterile 
noastre la recuperarea 
țiței din batale.

Economiile realizate 
cinstea lui 23 August
■uma de 30.000 lei. In felul acesta 
brigada noastră își va aduce și ea 
contribuția la realizarea 
lor de 1 miliard de lei 
sfîrșitul anului.

de noi în 
vor depăși
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pînă la

>..:i

&

iâ
;■

*

Voi pregati oameni harnici 
și buni patrioti

Nu de multă vreme mă aflu 
împreună cu numeroși colegi și 
colege — învățători și profesori — 
în pitorescul orășel Sighișoara la 
cursurile de perfecționare ă cadre
lor didactice. Aici am aflat vestea 
care ne-a umplut inima de bucu
rie atît mie cît și tovarășilor mei, 
despre recenta Hotărîre a plenarei 
C.C. al P.M.R din 13-14 iulie.

Prin noile măsuri luate de par
tid, salariile tarifare ale cadrelor 
didactice din învățămîntul general, 
profesional și tehnic se majorează 
în medie cu 24 la sută, la unele 
categorii procentul de creștere ajun- 
gînd la peste 35 la sută. Ținînd 
seama și de reducerea impozitului 
pe salarii, învățătorii și profesorii 
obțin o creștere a veniturilor din 
salarii de 30 la sută în medie, iar 
pentru unele categorii de peste 40 
la sută. Pentru mine ca și pentru 
toți ceilalți învățători și profesori 
această sporire a salariului pre
cum și reducerea prețurilor la un 
număr de 2600 sortimente înseam
nă o importantă sporire a' nivelu
lui de trai.

In ceea ce mă privește, după 
calculele pe care le-am făcut voi 
avea un spor de salariu care depă
șește 200 
du-se și 
seama de 
salariu și

Sînt o 
de puțină vrem^e mi-am 
munca de dascăl. Eu n-am auzit 
decît din spusele colegilor bătrîni,

lei lunar, acesta ridietn- 
mai mult dacă ținem 

reducerea impozitelor pe 
a prețurilor.
învățătoare care deabia 

început

Vom spori indicele 
de utilizare a cuptoarelor

(Urmare din pag. l-a)

să depunem toatecost trebuie 
eforturile.

Ce vom face noi, tinerii de la 
atelierul cuptoare, alături de ce
lelalte două schimburi 4ale vârst
nicilor, în această direcție? Pa
tria are nevoie de oțel mult, de 
calitate și la un preț de cost scă
zut; Pentru aceasta planul pe opt , 
luni la oțel lichid Siemens Martin 
îl vom reăliza cu zece zile înainte 
de termen, iar la oțel lichid elec
tric-cu o Tună înainte de termen. ( 
Îndeplinirea acestor angajamente 
este posibilă deoarece vom acorda 
o măre atenție reducerii timpului 
de elaborare al șarjelor. Pe 1 
lunjle iulie și august atelierul 
cuptoare se angajase să realizeze 
economii în valoare de aproximativ 
650.000 lei. După ce au citit Hotă-- 
rîrea plenarei, muncitorii și-au 
mărit acest angajament cu încă 
200.000 lei. Toată suma de econo
mii se va realiza pină la 23 Au
gust.

O mare parte din această sumă 
va proveni din recuperarea la ma
ximum a aliajelor din deșeurtle de 
oțel aliate, precum și din reduce
rea maselotelor la lingouri.

Sîntem totodată conștienți că 
în atelierul cuptoare mai sînt re
zerve interne care trebuie desco
perite și folosite. Noi putem face 
încă multe economii înlocuind ma
terialele deficitare cu 
mai ieftine, produse în 
tră și care au același

nornic. Economii se mai pot face 
utilizînd rațional oțelul lichid, re- 
ducînd printr-o mai mare atenție 
pierderile care se produc cînd se 
scoate oțelul din cuptor ori cînd 
se toarnă în forme.

O rezervă importantă este 
asemenea jnărirea indicelui de . 
tillzare a cuptoarelor pentru a 
produce în aceeași unitate dă timp 
oțel mai mult. Muncitorti atelieru
lui nostru și-au luat angajamen
tul să mărească astfel indicele de 
utilizare a cuptoarelor de la 
tone pe m.p. vatră cuptor și 
calendaristică la 3,80 tone.

Sîntem hotăriți să nu ne pre
cupețim nici un efort pentru a 
ne aduce o contribuție sporită la 
realizarea acumulărilor necesare 
dezvoltării economiei naționale.

din spusele părinților mei, despre 
anii negri, de mizerie, de țomaj, 
despre curbdle de sacrificiu, de 
salariile proaste, din timpul regi
mului burghezo-moșieresc. Sînt 
fericită că mi-am început cariera 
de dascăl în anii luminoși de 
după 23 August 1944.

Mulțumirea mea pentru grija pe 
care partidul nc-o poartă neconte
nit o voi manifesta mai departe 
prin străduința cu care voi munci 
în vederea perfecționării mele pe
dagogice. In acest sens voi urmări 
și studia cu regularitate nu numai 
cărțile și revistele de specialitate, 
dar și operele clasicilor marxism- 
leninismului. Nu voi precupeți 
nici un efort nici de acum înainte 
pentru a da elevilor mei o educa
ție multilaterală în spiritul dra
gostei față de muncă, în spiritul 
patriotismului socialist. Voi or
ganiza cît mai multe activități 
practice cu elevii mei în cadrul 
cercurilor „micilor naturaliști“ în 
cadrul concursului „să ne cunoaș
tem ținutul natal“, voi ajuta bri
găzile de muncă patriotică ale ele
vilor pentru ca aceștia să aducă 
un aport mai mare la muncile 
agricole, la strinsul spicelor, la cu
lesul diferitelor zarzavaturi de pe 
ogoarele G.A.C. și G.A,S.-urilor 
din împrejurimile orașului nostru, 
la înfrumusețarea orașului, la 
strîngerea fierului vechi. In lec
țiile de istorie și geografie, limba 
romînă și științele naturii mă voi 
strădui să sădesc în inimile elevi
lor mei dragostea față de patria 
noastră Republica Populară Ro
mînă, față de Partidul Muncitoresc 
Romîn conducătorul și îndrumă
torul poporului nostru pe drumul 
construcției Unei vieți noi, sen
timentul de mîndrie față de rea
lizările regimului 
Iar.

Mulțumirea mea 
ne-o poartă
o voi manifesta mai departe 
munca și mai entuziastă pe 
o voi depune în pregătirea

democrat popu-
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In parcul de pe 

strada Peci nea

ga, din raionul 

Lenin al Capi

talei.

materiale 
țara noas- 
efect eco-

In cinstea marii sărbători na
ționale a poporului nostru — 23 
August — zilele acestea a intrat în 
funcțiune la Ploești o fabrică de 
pasteurizate a laptelui și de pro
duse lactate. Fabrica are o capa
citate de pasteurizare de 20.000 
litri lapte pe zi și poate prelucra o 
cantitate de 5.000 litri lapte pentru 
brinzeturi, unt și iaurt. Noua uni
tate industrială de prelucrare a 
laptelui este dotată cu utilaje mo
derne, printre care o instalație de 
pasteurizare automată. O parte din 
acestea, ca de pildă instalația fri
gorifică și alte utilaje, sînt produ
se la noi în țară.

(Agerpres)
-----------•-----------

» „.S

Tinerele Ida Baghi și Aure
lia Stanciu de la Fabrica de 
medicamente „Fiola“ din Bucu
rești sînt fruntașe în muncă. 
Ele se străduiesc ca prin înde
plinirea și depășirea zilnică a 
sarcinilor de plan să sprijine 
înfăptuirea măsurilor luate de 
partid prin recenta hotărîre.

lată-le. în fotografia noastră 
la locul de muncă.

Foto : S. N1CULESCU
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TELEGRAME
Cu prilejul sărbătorii naționale 
Republicii Argentina, tov. Ion

pentru grija pe 
necontenit par-

a

Gh. Maurer, Președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne a trimis 
Președintelui Argentinei următoa
rea telegramă :

Excelenței sale
Domnului ARTURO FRONDIZl, 

Președintele Republicii Argentina
' ' Buenos Aires

Cit prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Argentina, vă rog să 
primiți, Domnule Președinte, cele 
mai bune urări pentru poporul ar
gentinian și pentru dv. personal.

ION GHEORGHE MAURER
Preș-dstifele Prezidiului Mării 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne

La această telegramă Președin
tele Frondizi â trimis următorul 
răspuns :

Cu toate forțele 
pentru strîngerea 
la timp a recoltei!

care 
tidul 
prin 
care
și educarea copiilor pentru Ca a- 
ceștia să devină pricepuți, destoi
nici și entuziaști constructori ai 
socialismului în scumpa noastră 
patrie — Republica Populară Ro 
mină.

D-lui Președinte al. Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a llepu 

blicii Populate Ktmîne,
ION GHEOKGHE MAUKER

Iu nuinale poporului și guvernu- 
ui argcui.'ujair și al meu personal 

: călduros Excelenței

ANELISE KRAMER 
învățătoare

Școala de 4 ani' cu limba 
de predare germană 

Bistrița

,L.
tiuiifitmesc
Voastre pentru felfcifărife tt.'rfrl'sè 
cu ocazia aniversarii irldepetiden- 
ței naționale.

ARTURO FRO'iDlZl
Președirftele Répciblich' Argentina

în această săptâmînă vremea a-a 
menținut în general prielnica exe
cutării lucrărilor agricole de vară, 
în majoritatea regiunilor, în aceas
tă perioada s-a lucrat intens la re
coltări, folosindu-Se mai bine mij
loacele mecanizate ți celelalte for
țe de lucru. Astfel, piua la 16 iu
lie, potrivit informărilor primite 
de Ministerul Agriculturii și Silvi- 
culturii, cerealele paioase au fost 
recoltate de pe 2.670.500 ha, ceea 
ce reprezintă 72 la sută din supra
fața cultivată. Grîul și secara au 
fost secerate de pe 2.408.000 ha., 
adică de pe 77 la suta din supra
fața cultivată.

în regiunea București, recolta
rea paioasclor a fost terminata iar 
în regiunile Galați, Pitești, Craio- 
va, Oradea, Constanța și Ploești, 
Se apropie de sfîrșit.

91nt însă unele regiuni — 
Suceava, Bacau și Baia Mare 
care deși în; ultimele zile «au 
crat cu întreaga viteza zilnica 
recoltare, sînt totuși ramase 
urmă cu strîngerea cerealelor.

Și în aceasta saptamînâ, aproa
pe în toate regiunile, și îndeosebi 
în regiunile București, Craiova, 
Timișoara, Pitești. Ploești și lași 
a existat încă un mare decalaj în
tre recoltare și treieriș din cauza

ca

Iu- 
la 
îri

(Urmare din pag. l-a)

Și cînd se hotărăște să ie descrie 
teiul tovarășilor caro s or bucura de 
toi, Dobregea 11 ascirftă și freamătă 
în sine, păstrînd cu greu surpriza și 
pentru el păstrată.

bastru, cu rîsete gonită din loc In loc 
pe valuri, și caraghioasa rață de cau
ciuc, colacul, restitui« de-odată, fru
mos, copilăria.

șl-apar mărunte zgrunțurl : un centime 
tru, altul, do-a lungul balustradei des
fășurate, omul betonului dă față.

VI.
S a oferit minerul să fie călăuză, dar 

încă de la gară sa rătăcit de tot: 
minunile știute de el c un an în urmă 
fuseseră mutate cumva ? Dar nu-s ace
leași I

In pajiștea cu Iarbă subțire blocul 
doarme, colos cu ochi o sută, acum tn- 
tredeschlși, pe cînd pleoape anume, 
avînd culoarea mării, abia îți suge
rează reala lor mărime.

Apoi te mbie cortul fragil, cu umbră 
dulce, și glasul blînd al mării îți cîntă 
la ureche. Rezerve mari de soare adu- 
nă-n el minerul, și strînge țeaătoarea 
o liniște imensă.

Migala omagiază eroii mei de atfăzB 
în cinstea lor ciocanul 
trainic. Faleza înverzită 
cîntec — tot: schela, 
boaiele, catedra...

durează lucru 
să legene în 
abatajul, răz-

întîrzierii căratului snopilor la 
arii, neorganizării tutui or ariilor 
și folosirii la treier a numai 50 la 
sută din capacitatea de lucru a 
batozelor.

Căldurile excesive din ultimele 
zile au dus la rascoacerea culturi
lor. întîrzierea recoltărilor în
seamnă pierderi de recolta. De a- 
Ccea în aceste zile trebuie folo
site toate mijloacele și forțele de 
lucru pentru terminarea secerișu
lui. Sa se urgenteze transportul 
snopilor pe arii și să înceapă din 
plin treierișul cu toate batozele. 
Pentru intensificarea treierișului 
să se folosească și combinele pen
tru a treiera pe loc sau din clăi. 
Trebuie terminate în cîteva zile re
coltarea și treierișul mazarii, lu
crări mult întîrziate în toate re
giunile.

Odată cu terminarea recoltări
lor se eliberează multe din mijloa
cele mecanizate și atelajele exis
tente în regiuni.

In aceste zile, în plină campa
nie, uteaiiștii și tinerii de la sate 
trebuie sa-și aducă un aport mult 
sporit pentru ca recolta buna din 
anul acesta sa fie strînsa la timp 
și fără pierderi. Organizațiile 
U.T.M. din G.A.S., S.M.T. și 
G.A.C. trebuie să-i mobilizeze pe 
toți tinerii în lupta pentru folosi
rea tuturor mijloacelor și forțelor 
de lucru pentru ca secerișul și 
treierișul sa fie grabnic terminat. 
Tineretul poate sa-și aduca un 
aport serios la terminarea la timp 
a campaniei, ajutînd la caratul 
rapid al snopilor la arii, la buna 
organizare a treierișului. Tinerii 
mecanizatori din G.A.S. și S.M.T. 
au datoria ca imediat după termi
narea strìngerli păioaselor să în
ceapă sa execute arături adinei de 
vara, care, așa cum a dovedit ex
periența anilor trecuți, aduc spo
ruri serioase de recolta.

Tineri de pe ogoarele patriei 
noastre, luptați cu toate forțele 
voastre pentru a strìnge la timp 
și fără pierderi pîinea poporului 
muncitor !

Atunci cînd fi-Vor Iarăși la muncă, 
energia va alerga prin nervii cu grijă 
bobinați, Iar pentru sentimentul numit 
recunoștință în grafice orare vor fi 
măsuri exacte.

VIII.

X.
Ah, seara I Ah, tu cale lactee nou 

Ivită, spre care, fermecate, mareele 
revin I La douăzeci de metri o nouă 
lună plină se-ascunde-n lampadarul cu 
flăcări reci — neonul I

Filimon Sîrbu - 
erou al clasei 
muncitoare

Printre figurile luminoase de 
eroi ai clasei noastre muncitoare, 
ai mișcării revoluționare de tine
ret din țara noastră se numără și 
Filimon Sîrbu, de la asasinarea.că
ruia se împlinesc astăzi 18 ani.

Fiu de muncitor ceferist, Fili- 
mon Sîrbu a cunoscut încă din 
copilărie mizeria, suferințele pe 
care exploatatorii le hărăzeau oa
menilor muncii; el a învățat să 
urască din străfundul inimii ne
dreapta și putreda orînduire bur- 
ghezo-moșierească. Intrînd de tim
puriu ca ucenic la Direcția Portu
rilor Maritime din ©onstanța el a 
prins a desluși tot mai clar măre
ția cauzei pentru care lupta clasa 

", , . . 1 
comuniștii. Gitea 
nifestul Parti
dului Comunist* 
de Marx și En- 
gels și „Mama“ 
ae Gorki și alte 
cărți pentru ca
re dacă erai 
prins, luai ani 
grej de temniță, 
fnțelegînd nece
sitatea luptei 
Organizate, re
voluționare, sub 
conducerea par
tidului, Filimon 
s-a înrolat în 
rîndurile Uniu
nii Tineretului 
Comunist.

Utecistul Fiii- 
mon Sîrbu a organizat acțiuni 
revendicative ale ucenicilor de 
la Direcția Porturilor Mariti
me, a dus o muncă perseverentă 
de lămurire printre tinerii din 
Constanța, demascîrtd pe ex
ploatatorii care fascizau țara și 
pregăteau războiul criminal ariti- 
sovTetic.

Nici arestările și „reținerile* la . 
Siguranță, nici schingiuirile și bă
tăile sălbatice în beciurile poliției 
nu l-au clintit din lupta lui dîrză.

După ce a făcut armata și a fost 
desconeentrat, Filimon — care de
venise membru de partid — a re
venit în aprilie 1911 la Constanța. 
El a fost sufletul a numeroase ac
țiuni de sabotaj împotriva pregăti
rilor febrile de război antlsovctic 
din. acea perioadă. Curînd după 
sosirea sa în oraș, la Constanța 
s-au petrecut unele „întîmpbări“ 
care făceau mult sînge rău auto
rităților antonesciene. Pe pereții 
caselor, pe garduri și chiar pe clă
dirile ocupate de trupele germane 
au apărut manifeste care demas- 
cau rolul criminal al armatelor 
hitleriste în Romînia. Plicuri cu 
manifeste ilegale treceau din mină 
în mină. O magazie militară a 
sărit în aer. 2.000 de paturi de 
pușcă lucrate în întreprinderea 
G.E.T.A. au fost in așa fel fabri
cate încît erau cu totul de nefo
losit.

La 22 iunie 1941, în duminica

muncitoare, pentru care luptau 
t cu nesaț „Ma-

aceea îngrozitoare cînd, împotrivă 
voinței poporului nostru, țara a fost 
tîrîtă în criminala agresiune anti- 
sovietică, un grup de uteciști In 
frunte, cu Filimon Sîrbu s-au înttl- 
nit pe malul mării, U un loc ferit 
pentru a stabili o seamă de acțiuni 
de sabotaj împotriva războiului. 
Un grup de polițiști, înștiințați de 
un trădător, i-a înconjurat, aree- 
tându-i.

Patru tineri au foet condamnați 
la închisoare între 15—20 de am. 
Filimon Sîrbu a fost condamnat 
la moarte. Magistrații i-au propus 
să facă cerere de grațiere. Dar el 
nu s-a plecat în 
refuzat plin de 
grațiere.

întemnițat la

petrecut unele „întjmpMri“ 
făceau mult sînge râu auto-

> grațiere. Dar el 
fața călăilor d a 
mîndrie să ceară

i Jilava, Filimon ă 
luat parte piuă 
în ultima zi a 
vieții sale la 
munca politică 
conspirativă, la 
cercurile kivM- 
ță-mîniulul de 
partid ce func
ționau ilegal in 
închisoare.

Cu cuvintele 
„Internaționalei* 
pe buze, Fiii’ 
mon Sîrbu a pă
șit la 19 iulie 
1941, în fața 
plutonului de e- 
xecuție. Atunci 
cînd călăii au 
vrut să-l lege la 
ochi el a refuzat 

moartea cu ochii 
doar pentru o cau-

Pnmesc 
deschiși I Mor 
ză dreaptă I

$i mai puternic, mult mai pu
ternic decît șuieratul gloanțelor 
care-i străpungeau pieptul tfnăr, 
au ră$Unat ultimele Cuvinte aie lui 
Filimon Sîrbu:

— Trăiască Romînia liberă. 
Aloarte fasciștilor I

Romînia liberă, Romînia «oame
nilor muncii eliberați din lanțurile 
exploatării, pentru care s-a jertfit 
acum 18 am, tinărul comunist Fi
limon. Sîrbu, a devenit realitate. 
Noi nu știm astăzi unde odihnesc 
osemintele tînărului erou comu
nist. dar poporul nostru, tineretul 
nostru, i-au durat un monument 
minunat, nespus de trainic: făuri
rea idealului pentru care și-a dat 
viața.

Muncind cu înflăcărare pe șan
tierele construcției socialiste, tine
retul patriei noastre are mereu în 
față, ca un imbold luminos spre ' 
fapte mari, figura lui Filimon 
Sîrbu, figurile eroilor comuniști 
și uteciști. A ține mereu trează în 
inimi amintirea eroilor comuniști 
și uteciști, a învăța mereu din 
exemplul combativității lor revolu
ționare, al spiritului lor de sacri
ficiu în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid — 
iată o îndatorire de frunte a fiecă
rui utemist, a fiecărui tînăr patriot.

Azi: meciul de foiósi R.P.R. ~ ILR.S.S«

Aleea asfaltată îl ocolește. Altul. Și 
altul. Numeri încă: în partea asta, 
cinci. Le vezi, îngemănate ca degețel« 
mîinli, deosebite totuși ca degetele, 
iarăși.

Iar în căușul palmei deschise astfel: 
soare. Și raza lui dezmiardă etaj după 
etaj, agilă se strecoară prin grile în 
balcoane și se curbează-n pînza zmăl- 
țată, de șezlong.

„In care-ai stat ? In blocul acesta ? 
Sau în care ? Minerule, ce nalba, doar 
nu vei fi uitat". Și ele nu pot crede că 
în cealaltă vară aici a fost cîmp ne 
ted, unde o scurtai spre gară.

Dar betonistul crede, căci el cunoaș
te ritmul cel nou, triumfătorul, partini
cul ritm nou, ce face să răsară „ca din 
pămînt" orașe; e brațul lui, voința -I» 
acest „ca din pămînt“...

Intens albastru cerul se sprijină pe 
mare, bat valuri între diguri cărăușind 
nisip, albi pescăruși colindă văzduhul 
libertății și omul muncii merge să-șl 
ia n primire cheia...

„Poftiți la masă". Scara îmbietor îl 
cheamă spre încăperi de sticlă cu co
rul pastelat: azur sau verde palid, sau 
ruginiul frunzei atinse, în septembrie, 
de cei dintîi fiori.

Ecouri vizuale în mobilă : culoarea 
s-a răspîndit, flux unic, în scaun« șl 
mese. Speteaza străvezie, din suple 
corzi de nylon, e-un instrument la care 
lumina însăși cîntă.

Cei patru se așează îmbujorați la 
gîndul că tot ce văd al lor e, anume 
pentru ei; și simt transfigurarea ma
teriei știute — cărbunele, betonul, 
bumbacul sau cerneala.

Sfiala lasă locul destinderii. Minerul: 
„Măi, nu lucrez nimica, dar poftă am, 
de lup". Prin porii pîinii alba, felii pri- 
vite-n zare, o ceață albăstruie se în
trevede. Marea.

IX.

VII.

Și ceasul de plimbare cu pași ușori, 
elastici, în lungi după-amieze sub nori 
crestați fantastic, prin aie căror goluri 
torentul viu de raze pecetlui« sărutul 
pămîntuiui cu marea.

Se îniîlnese pe plajă apel. Sărmane 
vorbe I Tot „minunattot „strașnic", 
tot „nemaipomenit1, cînd ochii sînt lu
ceferi, cînd pasul este dansul, cînd 
inima e scoica în care zeii cîntă.

cu
rie 

___ ___ _________  ___ rO 
tund gîndite, dar pentru vechi icoane, 
nu pentru noua viață.

încearcă profesoara In sinea ei 
vinte, frumoasele expresii lansate 
maeștri, iar ele cad ca piatra, deși

Alb: e cămașa albă, cu gulere răs 
frînte, ce-o poartă muncitorii și este 
albă bluza din care iese brațul de. cio
colată — al fetei, și este albă piatra 
pe care lumea calcă.

Priviți, se mai lucrează. Pe trepiede, 
iată, ciclopul șantierelor noastre — 
topometrul — înaintează iarăși: în
seamnă că la anul minunile clădite vor 
fi mai numeroase.

Șerpi fascinanți, lumină prlzonieră-n 
tuburi, lovind clin răsputere, lăuntric, 
sticla mată; coloane uimitoare ce ră 
săriți din iarbă spre a susține cerul 
întunecat de pismă I

Mai neagră n jurul vostru e catifeaua 
nopți!, mai sclipitor surîsul frumoaselor 
femei, mai piin de straniu farmec che
marea grea a mării... Lumini, lumini 
lunare pe țărmul Mării Negre !

XI.

Peste 12 milioane 
manuale școlare

Considerabila dezvoltare a 1 
vățămîntului din țara noastră 
atras după sine nectb ta tea tipă
ririi unui număr tot mai mare de 
manuale școlare în tiraje cores
punzătoare.

Pentru noul an școlar, Editura 
de stat didactică și pedagogică 
pregătește 374 de titluri de ma
nuale destinate elevilor din școli
le elementare și medii, care vor 
fi editate într-un tiraj de peste 12 
milioane excimplare. Dintre aces
tea, 84 de manuale sînt originale, 
67' traduceri din limba romînă în 
limbile naționalităților conlocu
itoare, iar 223 sînt manuale revi
zuite și reeditate. Pină in prezent, 
circa 200 de titluri de manuale au 
și apărut, cea mai mare parte din
tre ele aflîndu-se la centrele de 
difuzare. (Agerpres)

în- 
a

Astăzi pe stadionul „Lujniki“ 
din Moscova echipa selecționată 
de fotbal a R. P. Romîne susține 
primul joc din cadrul prelimina
riilor turneului olimpic, întîlnirtd 
redutabila formație a Uniunii Șo- 
vietice. Cu această ocazie echipa 
țării noastre susține cea de-a 
150-a întîlnire din palmaresul său 
general. Evoluția fotbaliștilor ro- 
mîni în capitala sovietică a stîrnit 
întotdeauna un mare interes în 
rîndul amatorilor de sport mosco- 
viți care au apreciat jocul echipei 
romînești. Și de data aceasta par
tida este așteptată cu un viu in
teres justificat și de faptul că de 
cîteva zile biletele de intrare au

fost epuizate. După antrenamentul 
susținut vineri, antrenorii echipei 
noastre au stabilit ca astăzi să 
joace următoarea formație: Todor, 
Popa, Călinoiu, Macri, AI. Vasi.le, 
Nunweiller, V. Anghel, Constantin, 
Ene, Mesaroș, Babone.

Echipa U.R.S.S. va avea urmă
toarea componență: Razinaki, Ale- 
șin, Ermolaev, Bagrici, L.iniaev, 
Zșvidonov, Urin, Korolenkov, Ka- 
loev, Gogoberidze, Metreveli.

Meciul se va transmite în între
gime pe stațiile noastre de radio 
cu începere de la ora 17, pe pro
gramul I.

(Agerpres)

Finalele campionatelor republicane de box
Peste 10.000 de spectatori au 

urmărit sîmbătă seara pe stadio
nul Republicii întilnirlle finale ale 
campionatelor republicanei indivi
duale de box. Iată rezultatele teh
nice înregistrate în ordinea cate
goriilor : M. Dobrescu (C.C.A.) 
învinge la puncte pe Puiu Niel
lale (C.S.M. Reșița) ; Toma Con
stantin (Dinamo) învinge la 
puncte pe A. Olteanu (Aletalul), 
E. Cismaș (C.C.A.) învinge prin 
descalificare pe A. Farcaș (Dina
mo); I. Mihalic (Dinamo) în
vinge la puncte pe V. Czekeli

Vin de la dans, cu pașii încă ritmați. 
Se-așează. Sclipește n cupe vinul, 
se neacă-n spumă berea. Sosind stră
inii oaspeți se strîng alături mese și, 
simplu ca o punte, discuția începe.

In cît timp a prins viață tot ce-mpre 
jur se vede ? O iarnă și-ncă una. Ade
vărat ? Posibil ? Tovarășă profesor, 
tradu-i te rog, că-i musai aici să ți
nem seama de următorul calcul.

Doi ani au fost da. Insă — luptarăm 
cincisprezece. Fundațiile acestor splen
dori le-am pus de mult: cînd am go 
nit moșierii, cînd am gonit burghezii, 
cînd trîntorul cel mare, cu sceptru, 
l-am gonit.

De atunci, pe locul liber, ne am apu
cat de treabă. Cu mîneci suflecate, 
muneitorește, scurt. Puterea populară 
la noi a scris pe scuturi: și muncă, și 
odihnă. Cuvîntul ea și-l ține!

Nisipul fin se prinde de pielea udă. 
Briză. innotătorli taie peretele de apă, 
Iar celorlalți le-ajunge să salte In răs 
timpuri, cînd valul ștrengărește îi ia 
de subțioară.

Și mingea colorată în roșu, alb, al-

Priviți, peste taluzuri se mai plan
tează iarbă, furtunul zi și noapte în
viorează brazde, ca sevele secrete 
să-nlănțuie pămîntui adus din depăr 
tare pe nisipoasa coastă.

Nici n ar putea fi altfel, căci noi 
avem partidul. Știți oare dumneavoas 
tră ce este el ? Lumina, Și de privești 
în ochii mulțimilor, în Irîșl, cu seînte 
Ieri de aur veți regăsi lumina.

Priviți, în balustrada de colo se lo
vește cu un ciocan — bucearda —

...Uitați-vă, Spun alții că sîntem oa 
meni harnici. Prieteni, se prea poate, 
doar pentru noi muscim. Aici la marea 
noastră, aici pe țărmul nostru. Vă pla
ce ? Ssst, o taină: de-abia e începu
tul...

(C.C.A.) ; C. Durhitrescu (Dna- 
mo) întrece la puncte pe Fr. Paz- 
mani (DinamO); Al. Stoian (Ști
ința) învingei la puncte pe I. 
Dragnea (Dinamo); Șerbu Neacșu 
(C.C.A.) învinge prin k.o. pe M. 
Balaș (Dinamo) ; M. Nicolau 
(Energia) învinge la puncte pe 
D. Gheorghiu (Dinamo)'; P. Za- 
haria (Steagul Roșu Orașul Sta- 
lin) învinge la puncte pe Ghețu 
Velicu (D'namo) ; V. Mariuțan 
(Dinamo) învinge la puncte pe 
I. Petrov (Voința).

(Agerpres)
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Conferirea titlului de cetățean 
de onoare al orașului Szczecin 

lui N. S.
SZCZECIN 18 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 17. iulie, în 
cadrul unei sesiuni festive a Con
siliului popular orășenesc, la care 
au participat reprezentanți ai vie
ții publice din oraș, a avut ioc ce
remonia conferirii lui N. S. Hruș
ciov a titlului de cetățean de onoa
re al orașului Szczecin. Cu acest 
prilej i s-a inmînat lui N. S. Hruș
ciov medalia 
Szczecin.

Deschizînd ! 
Consiliului 
Szczecin, E. 
printre altele:

— Vă salutăm, dragi oaspeți 
sovietici, aici pe Oder — frontiera 
păcii, a cărei stabilitate o apără 
marea Uniune Sovietică, marea 
comunitate a țărilor socialiste.

Pentru aportul uriaș adus cauzei 
adîncirii prieteniei polono-sovietice, 
a declarat președintele Consiliului 
popular orășenesc, și pentru grija 
permanentă pentru apărarea fron
tierelor noastre de pe Oder-Neisse, 
pentru lupta devotată în apărarea 
păcii, care asigură dezvoltarea te
ritoriului nostru și construirea so
cialismului, Consiliul popular oră
șenesc conferă tovarășului N. S. 
Hrușciov titlul de cetățean de o- 
noare al orașului Szczecin.

După ce s-a dat citire hotărîrii 
sesiunii festive a Consiliului popu
lar orășenesc, E. Zelinski a înmî- 
nat tovarășului N. S. Hrușciov di
ploma de onoare. întreaga asisten-

Hrușciov
ță a salutat în picioare pe cetă
țeanul de onoare 
Szczecin.

Apoi

al orașului

de aur a teritoriului

sesiunea, președintele 
popular orășenesc 
Zelinski, a declarat

președintele Consiliului 
popular voievodal, 
inmînat tovarășului N. S. "Hruș- 
ciov medalia de onoare a teritoriu
lui Szczecin.

In continuare a luat cuvlntul 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care a spus că este deosebit de 
bucuros și recunoscător Consiliului 
popular orășenesc pentru înalta 
onoare ce i s-a făcut prin confe
rirea titlului de cetățean de onoa
re al gloriosului oraș Szczecin și 
prin decorarea sa cu medalia teri
toriului Szczecin.

N. S. Hrușciov a declarat că va 
purta cu cinste titlul de cetățean' 
de onoare al orașului Szczecin.

în cursul aceleiași zile, curînd 
după sosirea la Szczecin, N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.O. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., membrii 
delegației de partid și guverna
mentale sovietice, precum și tova
rășii W. Gomulka și J. Cyrankie
wicz, însoțiți de comandantul for
țelor’maritime militare ale Polo
niei, au vizitat portul Szczecin pe 
bordul unei nave militare. Navele 
aflate în port au salutat cu sunete 
de sirene pe conducătorul guver
nului sovietic și pe ceilalți oaspeți 
sovietici, precum și pe conducăto
rii statului polonez.

W. Migon .a

Cuvîntarea lui J. Cyrankiewicz 
la mitingul de la Szczecin

SZCZECIN 18 (Agerpres). - 
TASS transmite: Luînd cuvîntul 
în cadrul mitingului de la Szczecin, 
J. Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polo
ne a spus printre altele:

Vă salut, dragi oaspeți, în acest 
străvechi oraș, pe legendarul 
Piast, pe pămînțul pe care s-a 
vărsat atîta sînge slav, pe pămîn- 
tul scăldat în sîngele vărsat în 
comun de ostașii sovietici și po
lonezi, singe ce a consfințit priete
nia de nezdruncinat dintre po
poarele noastre.

Ne amintim, a spus J. Cyran
kiewicz, — și această amintire ne 
învață ce înseamnă internaționa
lismul proletar—că ne aflăm aici 
unde muncim și întărim caracterul 
polon al acestei regiuni, in. primul 
rînd datorită faptului că sintem 
legați prin alianța și prietenia, prin 
toate interesele fundamentale, prin 
scopurile comune și prin idealul 
socialist comun, de popoarele Uni
unii Sovietice, de Uniunea Sovieti
că — forța hotăritoare a socialis
mului. de întreg lagărul socialist 
a cărui forță crescîndă este și forța 
noastră.
,După ce a subliniat că sistemul 
mondial socialist va întrece în 
decurs de cîțiva ani sistemul mon
dial' capitalist In ce privește pro
ducția globală, iar peste cîțiva ani 
— în ce privește producția pe cap 
j . .. i Cyrankiewicz a

★

(Agerpres). — 
La 18 iulie de- 

de partid și gu
vernamentală condusă de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
sosit la Poznan.

In piața din fața gării a avut 
loc un mare miting.

de locuitor — J.

POZNAN 18
TASS transmite: 
legația sovietică

arătat că acest fapt are o mare în
semnătate atît pentru ridicarea 
continuă a bunăstării maselor 
populare cît și pentru a reduce la 
minimum primejdia de război. Lu
mea va intra definitiv în perioada 
coexistenței pașnice și a întrecerii 
dintre sistemele socialist și capita
list, întrecere în care victoria va 
aparține, fără îndoială, socialis
mului.

Uniunea Sovietică, Polonia și 
toate țările lagărului socialist, a 
spus J. Cyrankiewicz, luptă cu 
fermitate pentru pace, pentru li
chidarea primejdiei dc război. Tin
dem spre slăbirea și lichidarea în
cordării internaționale, lărgirea și 
întărirea colaborării internaționale.

Numai datorită faptului ca exis
tă sistemul mondial al socialismu
lui, că există lagărul socialist, că 
există Uniunea Sovietică, a decla
rat J. Cyrankiewicz, noi putem 
vorbi astăzi despre o pace trainică 
ca despre o posibilitate reală.

In încheiere J. Cyrankiewicz a 
spus : Poporul polonez construiește 
socialismul convins fiind că prin 
aceasta contribuie la victoria 
cauzei păcii. El va păstra ca lumi
na ochilor și va întări prietenia 
polono-sovietică și unitatea între
gului lagăr al socialismului, care 
a fost și va fi pentru, munca și 
lupta noastră ceea ce este aerul și 
apa pentru minele, fabricile și uzi
nele noastre.

★

N. S. Hrușciov a plecat direct 
de la gară în voievodatul Poznan 
pentru a lua cunoștință de agri
cultura regiunii. Ceilalți membri 
ai delegației de partid și guverna
mentale sovietice s-au dus la Uzi
na „G. Cegelski“, cea mai mare 
uzină constructoare de mașini din 
Poznan.

în vizită la cooperativa 
agricolă de producție 

.Plawce"
POZNAN 18 (Ager preș). — 

TASS transmite: La 18 iulie, 
N. S. Hrușciov și W. Gomulka, în
soțiți de Al. Spychalski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., de Z. Nowak, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri «1 
R. P. Polone, P. Abrasimov, am
basadorul U.R.S.S. în Polonia,
T. Gede, ambasadorul Poloniei în
U. R.S.S., și de Kras, prim-secretar 
al Comitetului voievodal Poznan 
al P.M.U.P., au vizitat cooperati
va agricolă de producție „Plawce“ 
din raionul Sroda.

Țăranii au oferit lui N. S. Hruș
ciov și lui W. Gomulka pîine Și 
sare. Președintele cooperativei l-a 
invitat pe oaspeți să viziteze gos
podăria. La colțul roșu al coope
rativei s-a legat o convorbire prie
tenească.

N. S. Hrușciov și W. Gomulka 
au luat parte la mitingul țăranilor, 
din cooperativă.

Luînd cuvîntul, N. S. Hrușciov 
a vorbit țăranilor polonezi des
pre succesele agriculturii sovie
tice în realizarea mărețului 
program al construirii comunismu
lui in U.R.S.S. și a declarat că 
Uniunea Sovietică va ajunge și va 
depăși Statele Unite ale Americii 
în ce privește producția pe cap de 
locuitor.

N. S. Hrușciov a subliniat .că 
drumul socialist de dezvoltare a 
s atului este singurul drum spre 
abundență, spre creșterea bunăstă
rii oamenilor muncii.

A luat apoi cuvîntul W. Gomul
ka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. El a vorbit despre pro
blemele dezvoltării agriculturii po
loneze.

N. S. Hrușciov, W. Gomulka și 
persoanele care îi însoțesc, au vi
zitat apoi crescătoria de cai „Ra- 
cot“. Direcția crescătoriei a ofe
rit, un prînz în cinstea lui N. -S. 
Hrușciov, a lui W. Gomulka și a 
persoanelor care-i însoțesc.

In vizită 
uzină de 
de mașini „Cegelski

POZNAN 18

la marea 
construcții

«

f Agerpres). — 
TASS transmite : La 18 iulie 
membrii delegației de partid fi 
guvernamentale sovietice A. Gae 
voi, T. Kiselev, L- Efremova, M. 
Șumauskas, N. Firiubin, E. Gara- 
lik, l. Andropov au vizitat marea 
uzină de construcții de mașini 
„Cegelski“ din Poznan. Ei au 
fost salutați cordial de tf. Kos- 
toj, directorul uzinei fi de repre
zentanți ai muncitorilor.

După vizitarea uzinei, la clubul 
mare unde s-au adunat peste 3.000 
de muncitori, a avut loc un miting. 

Oaspeții au fost salutați in nu
mele colectivului de W, Szczymc- 
zak, secretar al Comitetului de 
uzină al P-M.U.P. Noi, a spus el, 
sintem mulțumiți de făptui ci 
puterea mereu crescindi fi impor
tanța statului sovietic asigură 
munca liniștită a poporului polo
nez.

In numele delegației sovietice a 
luat cuvîntul A. Gaevoi, care a 
subliniat că popoarele polonez fi 
sovietic sini unite prin comunita
tea intereselor fundamentale și 
unitatea țelului propus — constru
irea socialismului și comunismu
lui.

In aceeași zi conducătorii Co
mitetului voievodal al P.M.UP. și 
ai Consiliului popular au oferit un 
prinz in cinstea membrilor dele
gației sovietice. In seara aceleiași 
zile oaspeții au vizitat monumen
tele de artă și istorice ale orașului.

GENEVA 18. — Trimisul «pe- 
<d*l Ageipret C. Rădncanu, trans
mit«

Conferința de la Genera a în
cheiat astăzi prima săptămină a 
lucrărilor tale, intrate după o în
trerupere de trei aăptămîni în eta
pa a doua, etapa hotăritoare. Bi
lanțul aritmetic este simplu : trei 
ședințe plenare și o serie de în
trevederi neoficiale, dintre care 
cea mai importantă eote conside
rată cea de vineri, „dejunul de lu
cru“ al miniștrilor celor patru pu
teri.

Dacă la capătul aceetei perioade 
este încă dificil un pronostic asu
pra duratei și reaultatelor dezbate
rilor de la Geneva, aceasta se da- 
torește excluaiv poziției miniștrilor 
occidentali : ei au făcut încă prea 
ppțin pe linia abordării în fond a 
propunerilor sovietice și ale R. D. 
Germane, oare reprezintă un an
samblu de posibilități maxime de 
acord. Ceea ce a apărut clar în
tregii opinii publice din momentul 
prezentării propunerii sovietice eu 
privire la termenii unui acord pro
vizoriu asupra Berlinului occiden
tal și sarcinile rezervate unui Co
mitet pe întreaga Germanie a re
prezentanților celor două state ger
mane, a cauzat „nedumeriri“ mi
niștrilor occidentali, care au trecut 
mai multe zile la o serie nesfîr- 
șită de întrebări.

Primindu-se toate răspunsurile 
și clarificările dorite, delegații oc
cidentali au ajuns însă acum în si
tuația de a trebui să-și exprime în 
sfîrșit poziția și să dea ei înșiși 
.răspunsuri precise unor probleme 
ce își așteaptă rezolvarea. Acest 
lucru insă intîrzie, iar sume infor
mate confirmă că „lipsa de unitate 
occidentală și presiunile vestgerma- 
ne sini cele care determină încă 
amînarea“. Corespondentul ziarului 
„New York Herald Tribune“ este 
silit să recunoască astăzi că „pu
terile occidentale nu pot fi absol
vite de responsabilitatea evoluției 
sinuoase a conferinței“, cu atit mai 
mult cu cît „domnul Gromîko a a- 
rătat continuu la cc dorește el să 
ajungă conferința“.
Cu tot secretul care învăluie con

ținutul convorbirilor de vineri și 
lipsa aparentă de rezultate concre
te, se afirmă totuși că discuția ce
lor patru miniștri „a fost substan
țială și au apărut noi limpeziri ale 
punctelor de vedere“ („Gazette de 
Lausanne“) și că „nota pesimistă, 
evident inspirată de unele delegații 
occidentale, nu trebuie luată decît 
ca o. tactică de moment“ („Daijy 
Exprese“).

Intr-adevăr, nu se poate contes
ta faptul că dezbaterea diferitelor 
aspecte ale unui acord provizoriu 
asupra Berlinului occidental (du
rata acordului, stabilirea efective
lor militare occidentale, neinîtala- 
rea de arme atomice și baze pen
tru rachete, încetarea activității sub
versive, constituirea unui Comitet

pe întreaga Germanie) eontumă aă 
re desfășoare. „New York Herald 
Tribune“, admițînd că eate greu să 
M susțină .Repararea chestiunii 
Berlinului de aceea a comitetului 
intergerman“, afirmă că „ideea 
reuniunii în aceeași cameră de 
discuții a reprezentanților celor 
două Germanii, cel puțin pentru 
a încerca înlăturarea divergențe
lor, are o influență magică și un 
bun ecou în opinia publică“. Zia
rul trage concluzia că „puterile 
occidentale trebuie să facă con
trapropuneri asupra problemei re
lațiilor intergermane, dacă nu do
resc un impas al conferinței în 
această chestiune“. Deși crede a 
ști că o astfel de soluție este în 
pregătire, autorul articolului se 
întreabă totuși „cînd oare va fi 
depus un astfel de plan în mod 
formal“.

Surse din preajma delegațiilor 
occidentale sînt de acord a vedea 
în repetatele presiuni și manevre 
vest-germane una din cauzele ac
tualei situații. „Tonul acerb și po
lemic al d-lui Grewe este ușor 
de interpretat ca un relua de * 
trata", scrie „Le Monde“, iar 
„încercarea de a îngropa inciden
tul cu nota germană după primi
rea rece manifestată de occiden
tali, confirmă de fapt lipsa unei 
consultări eficace între Germania 
oocidentală și partenerii săi“. Cu 
tot eșecul înregistrat de diploma
ția de la Bonn in încercarea de a 
scoate problema Berlinului din 
discuția conferinței, se asistă în 
continuare la noi manevre de sa
botare a lucrărilor, căci, subli
niază astăzi „Le Monde“, „cance
larul Adenauer ar vrea nu numai 
deberlinizarea conferinței dar și 
totala degermanizare a tratative
lor Est-Vest". Astfel, „șantajul lui 
Adenauer planează asupra occi
dentalilor’ și aceștia nu au reușit 
încă să se elibereze“ („La Voix 
Ouvriere“).

Unele surse atribuie întrevederii 
de vineri scara dintre Selwyn 
Lloyd și von Brentano, ca și în- 
tilnirii de simbătă dimineața a 
miniștrilor de externe occidentali, 
scopul unei noi încercări de fi
xare a unei atitudini capabile să 
asigure progresul lucrărilor con
ferinței. Rămine de văzut, dacă în 
schimbul de vederi al dip loma- 
ților occidentali va învinge pozi
ția realistă a , folosirii deplinelor 
posibilități de înțelegere pe care 
le oferă propunerile sovietice și 
ale R.D. Germane și vor fi înlă
turate presiunile celor care încearcă 
in fel și chip să saboteze lucră
rile conferinței.

Simbătă A. A. Gromîko a oferit 
un dejun lui Christian Ilerter. 
Luni va avea loc la reședința lui 
Selwyn Lloyd un nou dejun de 
„lucru“ al miniștrilor de externe 
ai celor patru puteri, iar pentru 
inarți după-amiază este progra
mată 6 ședință plenară la Pala
tul Națiunilor.

EREVAN. — La 18 iulie, K. E. 
Voroșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
inmînat reprezentanților partidu
lui șj guvernului dm R.S.S. Ar
meană Ordinul Lenin, cu care a 
fost distinsă această republică 
pentru marile succese obținute In 
sporirea producției agricole, pen
tru Îndeplinirea și depășirea pla
nului de vinzare a produselor a- 
gricole către stat.

DAMASC.—La Alep, in provincia 
siriană a R.A.U., s-a deschis o ex
poziție permanentă de produse in
dustriale romineșli.

BAGDAD. •— După cum anunță 
postul de radio Bagdad, guvernul

Marocului a publicat o nouă lege 
privind lichidarea drepturilor de 
proprietate funciară ale francezi
lor pe teritoriul Marocului.

MOSCOVA. — In cadrul 
conferinței de presă din 17 iu
lie, consacrată relațiilor inter
naționale ale Uniunii Compozi
torilor sovietici, Serghei Ak- 
siuk, unul din conducătorii 
Uniunii compozitorilor sovie
tici, a anunțat că în septembrie 
ac. compozitorul Dmitri Șos- 
takovici va vizita S.U.A.

Împreună cu Șostakovici vor 
pleca in S.U.A. compozitorii 
Dmitri Kabalevski și Tihon 
Hrennikov și muzicianul esto- 
nian E. Kapp.

America descrisă 
de americani „Totul se scumpește...“

In Cehoslovacia democrat-popula ră se acordă o grijă deosebită construcției de locuințe, pentru 
oamenii muncii. In fotografie: noile blocuri din unul din cartierele orașului Kosice

Libertate lui Manolis Glezos 
și celorlalți patrioți greci!

Noi dovezi ale nevinovăției acuzaților
ATENA 18 (Agerpres).— TASS 

transmite:
Deși desfășurarea procesului lui 

Manolis Glezos a dovedit deplina 
lui nevinovăție, procurorul regal 
Skordas, pronunțînd rechizitoriul 
în ședința din dimineața zilei de 
18 iulie, a cerut condamnarea lui 
Glezos la 5 ani închisoare urma
tă de 3 ani deportare și apoi pri
varea de drepturi politice pe ter
men de 7 ani. Țelul urmărit de 
procuror era clar: de a exclude 
pe timp de 15 ani din viața po
litică a țării pe unul dintre cei 
mai activi luptători din Grecia 
pentru independență, democrație 
și pace. Această cerere arată cît 
de departe pot merge autoritățile 
grecești în persecutarea oamenilor 
greci care luptă pentru drepturile 
poporului.

Procurorul regal nu

spionaj. Avocatul a protestat îm
potriva afirmației că Partidul 
Comunist din Grecia ar fi o or
ganizație de spionaj.

Mandilaras a combătut de aser 
menea afirmația că Collanis s-ar 
fi aflat în casa soților Dolianitis 
și s-ar fi întîlnit cu Glezos. Se 
știe că în ședința de dimineață 
a tribunalului, procurorul și-a în
temeiat cererea de a-1 condamna 
pe Glezos tocmai pe această afir
mație. Procurorul nu are nici cel 
mai elementar respect față de de
pozițiile martorilor apărării, care

au dezmințit faptul că «r fi avut 
loc această întîlnire. Avocatul • 
subliniat că, chiar în depozițiile a- 
genților de poliție cu privire la 
această întîlnire există numeroase 
contradicții care dovedesc că aceâs- 
tă acuzație a fost ticluită. In fața 
instanței, a subliniat avocatul 
Mandilaras, a fost prezentat un 
număr atît de mare de variante 
în legătură cu întîlnirea dintre 
Colianis și Glezos, îneît este clar 
pentru oricine că Asfalia a fost 
aceea care a ticluit mitul despre 
această întîlnire. Procesul con
tinuă.

Cursa înarmărilor își pune tot 
mai puternic amprenta pe nivelul 
de trai al oamenilor muncii ame
ricani. Militarizarea economiei, 
eforturile la care sînt supuși con
tribuabilii americani, solicitarea 
tot mai accentuată și mai brutală 
a cetățeanului să contribuie la 
bugetele militare enorme, au lă
sat urme adînci în economia 
S.U.A., mareînd o creștere con
tinuă a m'zeriei.

De lucrul acesta sînt siliți să 
la act economiști și gazetari, oa
meni politici și publiciști. Nume
roase persoane și publicații încep 
să se intereseze de aceste feno
mene și să constate scăderea 
continuă a nivelului de trai in 
S.U.A. O astfel de concluzie o 
trage și revista americană „Uni- 
ted States News and World Re
port“. Văzînd că în America „se 
întîrnplă ceva“ revista s-a hotă- 
rît să facă o anchetă. Și-a îm
prăștiat pe teritoriul american 
colaboratorii care au interogat 
numeroși cetățeni de ocupații și 
din categorii sociale felurite Re
zultatele anchetei au fost publi
cate in mai multe numere ale 
revistei Realitățile sînt atît de 
tragice încit nici această revistă 
nu a putut să le ocolească

lată ce scrie revista „Unîted 
States News and World Report“ :

....Vorbiți cu oamenii, chiar și 
cu perechea căsătorită ce trăieș
te In colțul vecin și veți dcscope 
ri că în nrimăvara anului 1959 
se întîrnplă ceva serios în modul 
american de viață. Oamenii sînt 
preocupați într-o măsură din ce 
in ce mai mare de treburile lor 
personale, impnzhe, datorii, cum

să lege capetele, ce se va 
Întîrnplă dacă soția va fi nevoită 
să plece de la lucru, cum să-și 
crească copiii, ce să facă cu pă
rinții îmbătrîniți ?

Fermierii sînt nemulțumiți de 
prețurile pentru porci și de scum
pirea mașinilor agricole.

S-a dovedit că pretutindeni im
pozitele sînt problema cea mai 
dureroasă. Impozitele locale și 
impozitele de stat se pare că irită 
pe americani într o măsură mai 
mare decît impozitul federal pe 
venit. Un locuitor dintr-un orășel 
din statul lowa a exprimat o pă
rere larg răspîndită : „Aș vrea să 
văd pe omul care, candidînd la 
vreun post — indiferent care — 
ar propune ca platformă preelec
torală să-și ia obligația să nu 
majoreze impozitele nici măcar 
cu un cent“.

Deși redactorul lui „Uniled 
States News“ se ferește să spună 
lucrurilor pe nume, deși despre 
vinovat nu se face nici cea mai 
palidă aluzie, din articol se de
gajă îngrijorarea americanului de 
rind pentru situația sa materială 
care se înrăutățește necontenit, 
neliniștea față de un viitor neclar. 
Această impresie se întărește 
cînd cercetezi răspunsurile date 
revistei de diferiți cetățeni

Un tinăr inginer care are un 
post bun in orașul Cedar — Ra- 
o'ds. statul lowa. și-a arătat ne
mulțumirea față de starea sa. ne- 
uulțumire caracteristică majori
tății oamenilor mun<'ii americani 
,,Cind am primit postul acesta 
m-am gîndit că o să-mi rezolv

toate problemele. Dar credeți-mM, 
puterea mea de cumpărare este 
cu mult mal coborită decit cre
deam...“

Jolm P. Willer, șofer de taxi la 
San Francisco, întărește ideea su
gerată de inginerul din lowa : 
„Totul se scumpește. Chiar dacă 
smulgi o majorare, în curînd se 
mărește chiria, prețurile la pro
dusele alimentare și la toate ce
lelalte“.

Fred Stittsinger, din orașul Ha- 
milton, statul Ohio, plînge>a soar
ta grea a bătrînilor din S.U.A. : 
„Ei au de suferit mai mult decit 
toți. Lor le este într adevăr greu. 
Pensiile stau pe loc. Același lucru 
se poate spune și despre donațiile 
pentru ajutorarea bătrînilor. Dar 
costul vieții crește necontenit".

Deci în S. U. A. e greu să fii 
tinăr că salariul e neîndestulător 
și viața scumpă, e greu să fii bă- 
trîn pentru că pensiile sînt foarte 
mici și nu poți face față la scum- 
petea crescindă și este extrem de 
greu să fii bolnav, pentru că o 
boală e un lux. Așa atestează 
farmacistul Oliver H F.utis din 
Lanchaster. statul Pennsvlvania : 
„Aud multe plîngeri cu privire 
la prețul doctoriilor. Nici nu este 
de mirare. Un prieten de al meu 
a avut endocardită și a fost obli
gat să stea 21 de zile la spital. 
I s-au luai 684 de dolari numai 
pentru doctorii. Să primești o ast 
fel de factură este o adevărată 
lovitură. Acum, un flacon mic de 
picături pentru ureche costă 3,75 
dolari Doctoriile acestea costă o 
groază de bani“. ,

Prietenul farmacistului s-a pu
tut considera fericit pentru că a 
avut cei 684 dolari. Dar ce se în- 
tîmplă cu zeci de mii de munci
tori și mici funcționari care nu 
pot avea strînși atîția bani nici 
dacă ar munci două vieți?'Mor 
cu zile. Pentru că altă solu
ție nu au acolo unde oamenii 
muncii nu se bucură de asistența 
medicală gratuită.

Așadar, costul vieții crește, 
salariatul de rînd face față din 
ce în ce mai greu prețurilor ur
cate......Wall-Street Journal“ recu
noștea acum cîtăva vreme, într-un 
acces de sinceritate, că în raport 
cu perioada antebelică costul vie
ții s-a dublat în vreme ce sala
riile n-au crescut decît cu 20 de 
procente. Aceasta este realitatea 
concretă din imperiul dolarului, 
în care, monopolurile obțin benefi
cii fabuloase iar mil'oane de oa
meni muncitori duc un trai chinuit.

La aceasta se adaugă plaga 
impozitelor locale, statale și fe
derale cărora trebuie să i se supu
nă contribuabilul, cel mărunt fiind 
cel care suferă. Toți oâmen'i inte- 
rogațj de reporterii Iul „LJnited 
States News“ s-au plîns de im
pozitele duble și triple ce le apa
să grumazul. Un mic funcționar 
din , Massachussetts spuhea : „A- 
ceasta scoate pur și simplu din 
fire pe oameni. Pe lingă toate 
celelalte, anul acesta au fost in
troduse impuneri retroactive. In 
felul acesta oamenii trebuie să-și 
plătească impozitele pentru anul 
trecut și în același timp să sufere

din cauza acestor Impozite retro 
active".

Felul cum sînt percepute impo
zitele, lovește în primul rînd în 
cetățeanul simplu, ocolind și ocro
tind pe oamenii de afaceri. Un 
frizer d.intr-un orășel din Pehn- 
sylva.nia era de-a dreptul indignat. 
„Nemulțumirea ar fi mai mică 
dacă impozitele s-ar lua pe drep
tate. Noul impozit pentru cifra de 
afaceri nu atinge băuturile alcoo
lice, în schimb se percepe impozit 
la lapte. Ce rost are aceasta ?"

S.C. Slaymaker, din Lancaster 
statul Pennsylvania, adăuga: 
„Impozitele fac pe oameni să-și 
piardă firea : nu numai pe mine, 
pe fiecare“.

Cele câteva declarații spicuite 
din „United States News and 
World Report“ dovedesc că po
litica dusă de monopoluri și de 
guvernul american în interesul 
acestora, lovește tot mal mult 
în nivelul de viață al oame
nilor muncii. Ele dovedesc că 
militarizarea econom'ej,, cursa 
nebunească a înarmărilor, po
litica imperialistă dusă de gu
vernul S.U.A. în diferite părți 
ale lumii,, goana monopoluri
lor după venituri fabuloase lovesc 
în standardul de viață al ame
ricanului de rînd, duc la sărăcirea 
unor pături largi de americani. A- 
cestea sînt efectele „războiului 
rece“, ale încăpățînatei polit’ci de 
forță, sînt urmări ale orînduirii 
capitaliste.

AL. GIRNEAȚA
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„ a putut
cita nici un fapt care să întărească 
acuzația de „complicitate la spio
naj“ adusă lui Manolis Glezos. El 
a repetat doar afirmațiile unui a- 
gent de poliție care a vorbit des
pre o pretinsă întîlnire între Co- 
lianis și Glezos, afirmație care a 
fost demascată în cursul procesu
lui.

Nu putem să nu dăm crezare 
unui agent experimentat al Asfa- 
liei, a declarat procurorul.

întregul rechizitoriu a sunat la- 
fel: în loc de fapte — invenții, în 
loc de dovezi — fantezii. Țoale 
acuzațiile sale se bazau pe presu
puneri vagi.

„Ml se pare", „s-ar putea să 
fie“, „nu exclud“, denunțuri și 
zvonuri, presupuneri calomnioase 
cu privire la „spionajul țărilor co
muniste“ împotriva Greciei.

Din argumentele procurorului a 
devenit clar că Glez.os este perse
cutat în realitate pentru că este 
unul din conducătorii E.D.A.

In pofida eșecului total al acu
zațiilor, procurorul regal a cerut 
pedeapsa cu moartea pentru doi 
acuzați — E. Vutsas și G. Trika- 
linos, închisoare pe viață pentru 
alți doi acuzați — A. Singelaris 
și Karkaiannis, în sfîrșit închisoa
re pe termen lung pentru alți doi 
acuzați.

După rechizitoriul procurorului 
au început pledoariile avocaților.

★

ATENA 18 (Agerpres). — In 
ședința din după-amiaza de 18 
iulie a tribunalului militar de la 
Atena care judecă procesul Iul 
Glezos șj al celorlalți patrioți 
greci, au continuat pledoariile a- 
vocaților.

Avocatul Atandilaras a arătat 
că acuzația de „spionaj“ este atît 
de arbitrară îneît autorii ei nu 
au putut arăta nici locul, nici 
data la care s-au produs acțiunile 
de spionaj, și nici nu au putut 
spune în favoarea cărei țări 

așa-zisele acte de

Adunări in Capitală 
și in țară

Indignați de înscenarea pusă 
la cale de autoritățile grecești 
împotriva lui Manolis Glezos și a 
celorlalți patrioți greci, muncito- 
r i, tehnicienii și inginerii de la 
întreprinderea de utilaj chimic 
din Capitală au cerut să înceteze 
procesul da la Atena și să f e 
redați libertății cei mai iubiți fii 
ai poporului grec.

„Urmăresc cu emoție dezbate
rile procesului de la Atena, a spus 
sudorul Constantin Adam. Fiecare 
zi ce trece dovedește tot mai mult 
falsitatea acuzațiilor aduse lui 
Manolis Glezos și celorlalți luptă
tori pentru libertatea și Indepen
dența națională a Greciei. Eu, 
alături de milioanele de oameni 
cinstiți din lumea întreagă care 
s-au ridicat în apărarea Iui Ma
nolis Glezos, prețuind cauza no
bilă pentru care el a militat și 
militează, cer să înceteze acțiunea 
judiciară îndreptată împotriva sa.

Au mai luat cuvîntul în apăra
rea eroului național al Greciei

ing. Tralan Olteianu și turnătorul 
Zaharia Ungureanu.

• *
In orașul și regiunea CON

STANȚA, au continuat să aibă loc 
adunări ale oamenilor muncii care 
cer elibetarea lui Manolis Glezos 
și a celorlalți patrioți greci și 
stingerea procesului înscenat de 
autoritățile grecești.

S-au prăbușit una după alta fal
sele acuzații aduse lui Manolis 
Glezos — a spus Agop Aianian, 
lucrător în comerț, la adunarea 
care a avut loc la Casa de cultu
ră a minorităților naționale din 
Constanța. De la o zi la alta re
iese tot mai clar că totul nu este 
decît o înscenare polițistă îm
potriva luptătorilor democrați 
greci.

Au mai luat cuvîntul Dumitru 
Stamatiade, Al. Gherman și alții.

Numeroși oameni ai muncii au 
trimis scrisori ambasadorului Gre
ciei la București, cerînd punerea 
în libertate a lui Manolis Glezos 
și a celorlalți luptători democrați,

Cuvîntul compozitorilor noștri
rîndul oamenilor 
noastră care în

au

In 
țara 
cer cu insistență eliberarea lui 
Manolis Glezos și a celorlalți pa
trioți greci, aflați în judecata Tri
bunalului militar de la Atena, se 
găsesc și numeroși compozitori.

„Mă alătur glasurilor colegilor 
mei compozitori șj muzicologi, 
membri ai Uniunii Compozitorilor 
din R.P. Romînă, cerînd elibera
rea patriotului grec Manolis Gle
zos, luptător antifascist pentru 
pace și progres“ — a declarat ar
tistul poporului Tiberiu Bredi- 
ceanu.

„Protestez cu energie și cer, 
alături de oamenii cinstiți din 
lumea întreagă, imediata eliberare 
a lui Manolis Glezos, eroul de pe 
Acropole, fiu devotat al patriei

muncii din 
aceste zile

sale, luptător neînfricat pentru 
pace, libertate și prietenie între 
popoare“ —• semnează artistul 
poporului Ion Chirescu.

„Nu poate fi spion și trădător 
de patrie un om care a zmuls de 
pe Acropole steagul murdar al 
barbariei fasciste — scrie compo
zitorul Alfred Mendelsohn, mae
stru emerit al artei.

Compozitorul Marțian Negrea, 
maestru emerit al artei, scrie : 
„Manolis Glezos, bun patriot și 
înflăcărat luptător pentru liberta
tea patriei sale, nu trebuie lăsat 
să cadă victimă unei măsuri de
testabile care se urzește împotriva 
lui. Ne alăturăm cu toată con
vingerea la vocile acelora care 
cer liberiate ru Manolis 
Glezos".

comise

(Agerpres)Canaveral, a eșuat o nouă ten- 
unei rachete de tipul „Atlas

De curînd, la Cap 
tativă de

fost

lansare a

Un proiect perfecționat pentru rachetele americane intercontinental« 
Desen de V. CRIVĂȚ
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Nevăzut... necunoscut — Patria, 
București, Grădina 13 Septembrie; 
Patima — Republica, Central. Gră
dina Dinamo ; Simfonia dragostei
— V. Alecsandri ; Ani înflăcărați
— Magheru, Elena Pavel : Esca
drila ,,Liliacul" — I. C. Frimti, 
Miorița (sală), Moșilor (grădină), 
N. Bălcescu , Fete de aceeași virstă
— Lumina. înfrățirea între po
poare. Olga Bancic : Ivan Brovkin 
se Însoară - Victoria. Aurel Vl.af- 
cu ; Minăstirea din Parma — 13 
Septembrie ; Sufletul mării — 
Maxim Gorki Do'ioa Simo, G. 
Coșbuc ; Casa liniștită - Gh. 
Do.fa, 1 Mai : Săgeata albastră — 
Arta, 16 Februarie: Program de 
filme documentare și de desene 
animate — Timouri Noi. Alex. Po- 
pov: Frunze roșii — Tineretului, 
C. David ; Fata tn 
Martie, Munca. B.
Rîsete tn paradis 
Porte de Lilas — V.

negru — 8 
Delavrancea ;

— Grivița ; 
Robită. Alex.

Sahia. Libertății ; Articolul 420 — 
Cultural ; Un nou număr de atrac
ție — 8 Ma’ ; Alarmă la graniță — 
Unirea ; Vrăjitoarea — Volga, Ilie 
Plritilie; Taina l«l Zemskov — 
Flacăra : Ctntărețul mexican —
23 August ; Născuți tn furtună — 
Popular ; Grădinarul spaniol — 
M. Eminescu ; Umbrela sfîntului 
Petru — G Bacovla : Melba — 
Drumul Serii; Tosca — 30 De
cembrie.
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