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Imbold însuflețitor 
spre noi realizări

Yom economisi zilnic 
100-150 kg. fontă

Plenara C.C. al P.M.R. a sub
liniat cît de importantă este re
ducerea continuă a consumurilor 
specifice pentru reducerea prețului 
de cost al,produselor, cale sigură 
de ridicare continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

La turnătoria întreprinderii „Lu
dovic Minski“ din Tg. Mureș s-au 
obținut în ultimele trei luni indici 
superiori — față de perioada an
terioară — în ceea ce privește ca
litatea pieselor turnate, reducerea 
procentului de rebuturi și a con
sumului specific de fontă și cocs. 
Consumul specific la o tonă de 
piese turnate a fost în cel de al 
treilea trimestru la fontă de 1,067 
tone în loc de 1,202 tone planifi
cat iar la cocs de 0,245 tone în 
loc de 0,249 planificat. In luna iu
nie rebuturile au reprezentat doar 
5,9 procente față de 8—9 procente 
realizate în februarie, martie a.c.

Hotărîrile' plenarei au dat un 
nou imbold în muncă colectivului 
nostru. In atelierul nostru de tur
nătorie mai sînt încă mari rezer
ve pentru obținerea de economii 
pe care ne vom strădui să le pu
nem în valoare. Ne vom strădui 
astfel să reducem la maximum 
adausurile de prelucrare. In pre
zent am revizuit problema adau
surilor. La diferite tipuri de roți 
d'nțate pentru războaie am avut

BABOȘ FERENC
maistru principal la turnătoria 
întreprinderii „Ludovic Minski" 

Tg- Mureș.
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Populara Romînă! Să întîmpinăm cea 
de-a XV - a aniversare a eliberăm 
patriei—măreața sărbătoare a poporului 
romîn — cu noi succese în opera de 
construire a socialismului în patria 
noastră !

(Din Chemările C.C. al P.M.R. cu prilejui celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul 
fascist).

Vom reduce prețul de cost 
cu 3 la suta

întreprinderii privind acțiunea de 
economisire a materiei prime- 

Deseori utemiștii de aici au dis
cutat în cadrul adunărilor genera
le ale organizațiilor de bază 
U.T.M. posibilitățile pe care le au 
pentru economisirea lemnului, 
pentru valorificarea deșeurilor re
zultate în cadrul diferitelor secții. 
Strădania utemiștilor, a tinerilor 
a dat rezultate bune. La secția 
croit, bunăoară, numai în primul 
trimestru al acestui an prin redu
cerea consumurilor specifice la 
nvaterii prime tinerii au realizat 
economii în valoare de 69.606 lei. 
La cherestea pentru butoaie con
sumul specific mediu a fost redus 
cu mult față de cel planificat- 

Documentele Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie a.c.rsînt 
un imbold însuflețitor spre noi 
realizări. Noi vom da mare atenție 
reducerii continue a consumurilor 
specifice și valorificării complexe 
a materialului lemnos. Ne propu
nem să contribuim la economisi
rea miliardului de lei realizînd

Inginer ENE VIRGINIA 
șef sector produse finite 

U.l.La — Stîlpeni

(Continuare în pag. 3-a)

tn cadrul lectorului de produse 
'inite pe care il conduc da la 
J.l.L. Stîlpeni lucrează peste 150 
de tineri. In secțiile lăzi fi par
chete lucrează de asemenea 2 bri
găzi de tineret. Tinerii de aici s-au 
remarcat întotdeauna prin rezul
tatele bune pe care le-au obținut 
in producție.

De la începutul anului fi pînă 
acum, tinerii au valorificat deșeu- 
rile rezultate la secția lăzi, con- 
fecționînd din acestea 238 m3 ca
lupuri a căror valoare depășește 
76.000 lei. De asemenea tinerii de 
la secția lăzi au confecționat din 
deșeuri rezultate în urma reduce
rii consumurilor specifice 6830 
bucăți lăzi pentru fructe, în va
loare de peste 75.000 lei.

Demn de subliniat e aportul 
unor tineri ca Badea Oprica, Un- 
gureanti Gheorghe fi alții care în
totdeauna se află printre fruntașii

Pe Dunăre,
în drum spre Festival

Prin telefon de la trimisul nostru special-

Fanfara tinerilor 
metalurgîștî

...Bagheta a coborît. In sală se 
revarsă notele maiestoase ale 
„Marșului lui Octombrie“. Nici o 
disonanță, nici o abatere de la 
linia melodică. Micul toboșar, cît 
o șchioapă, pătruns de importanța 
misiunii lui, ține ritmul cu aten
ție încordată. Ultimele acorduri, 
deși puternice, sînt acoperite de fur
tuna aplauzelor. Urmează apoi 
ritmul vioi al „Sîrbei oțelarilor“ și 
programul se încheie cu un potpu
riu de melodii ucrainiene.

...Cine sînt membrii acestei 
formații? Sînt elevi ai școlii pro
fesionale de ucenici de pe lîngă 
Uzinele metalurgice „Progresul“ 
din Brăila, schimbul de mîine al 
muncitorilor vîrstnici, viitorii metâ- 
lurgiști, cei care astăzi învață cu 
sîrguință strungăria, oțelăria, ca- 
zan^eria pentru ca mîine să poată 
fi destoinici și pricepuți munci
tori. In urmă cu un an Ungureanu 
Mihai, Sacheta Dante, Dobrotă Va
sile, Ciuciu Ghițâ, Andrei Ion și 
ceilalți văzuseră sau auzisetă de 
fanfară, dar nici nu se gîndeau că 
ar putea cînta chiar ei la aceste 
instrumente. Conducerea uzinei a 
procurat instrumentele necesare, 
iar conducerea școlii- a organizat 
fanfara. Tinerii aveau nevoie de o 
cultură muzicală, trebuiau să prin
dă „secretul“ notelor și al parti
turilor. Timpul liber era consacra! 
acestei frumoase preocupări. Și 
într-o bună zi, dirijorul a anunțat 
cu fața îmbujorată de bucurie :

„Putem prezenta primul pro
gram“. De atunci și pînă azi s-au 
succedat 50 de spectacole la care 
att asistat peste 7.000 de specta
tori. Un palmares meritoriu cu 
care se pot rr.îndri pe drept cuvînt 
inițiatorii și membrii acestei fan
fare.

V. STOIU
funcționar

Cu fiecare zi se înalță marile construcții ale Capitalei. Blocul 
acesta, de pildă, din strada Brezoianu 25, era proiectat să fie gata 
la 30 decembrie a.c. Muncitorii șantierului însă îl vor preda în 
cinstea zilei de 23 August. La succesul acesta își dau concursul și 
tinerii absolvenți ai școlii profesionale de construcții din București. 
Doi din ei, Alexandru Duna și Eugen Neagu lucrează acum la eta- 
, , jul XI al blocului, împreună cu zidarul Peche Traian.

| Foto : N. STELORIAN

TELEGRAMĂ.
Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA 

Prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

Tovarășului ALEKSANDER ZAWADZKI 
Președintele Consiliului de stat 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Varșovia

Ne aflăm in a 5-a zi de cînd 
am părăsit Bucureștiul iubit. 
Din momentul îmbarcării la 
Orșova și pînă astăzi navele 
au urmat firul Dunării spre 
Viena, trecind prin RP.F. Iu
goslavia, iar acum prin R.P. 
Ungaria. In tot acest timp, pe 
cele două nave „Filimon Sirbu" 
și „Olga Bancic", cu care călă
torește delegația noastră, a e- 
xistat o atmosferă entuziastă, 
de bucurie și optimism.

Încă din prima zi delegații 
citeau cu înflăcărare impor
tantele hotărîri ale Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 
a.e. Cu fiecare rînd ce-l par
curgeam simțeam fi mai puter
nică mîndria de a trăi într-o 
furi ca a noastră, unde sub 
conducerea partidului, poporul 
muncilor obține succese strălu
cite tn construcția socialistă, 
unde tinăra generație este în
conjurată în permanență de 
grija partidului fi guvernului.

ffotirîrea de a lua fi înde
plini noi angajamente era ex
primată de toți. Am stat de 
vorbă eu Dumitru Firu de la 
„Oțelul Roșu", regiunea Timi
șoara, Ion Gușa de la „Indus
tria Sirmei“-Cîmpia Turzii, 
sile Pricop de la fabrica 
rulmenți din Bîrlad.

— Vom munci eu ftrg,
devotament, pentru înflorirea 
patriei, pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale, pentru reali
zarea de economii fi creșterea 
productivității muncii

Ei miau spui aceste cuvinte, 
asigurîndu-mi că ele vor fi în
tărite de fapte deîndoti ce ie 
vor întoarce de la Festival.

Va- 
de

eu

...Zilele treceau- Nu însă 
monoton. Pe fiecare navă — 
activitate intensă. Corul dirijat 
de Marin Constantin nu și-a 
întrerupt repetițiile. Nici Ionel 
Budișteanu cu orchestra, nici 
dansatorii. Și aceasta în ciuda 
vremii, de multe ori umedă, 
ploioasă.

Ceilalți delegați s-au pregă
tit fi ei în vederea întîlnirilor 
amicale pe profesii și interese 
ce vor avea loc la 
Duminică, „locuitorii“ 
„Olga Bancic“ au avut 
peți pe cei de pe „Filimon 
Sîrbu“. Cîntecul, dansul au fă
cut să treacă pe neobservate 
orele. Nimeni nu se poate plin- 
ge de plictiseală, aci la noi pe 
Dunăre.

La Mohacs, punct de fron
tieră ungar o-iugoslavă am avut 
o primire entuziastă. ~ 
ploua, tinerii muncitori din 
port, locuitorii orașului, mulți 
cu umbrele, au venit să ne 
întîmpine. „Trăiască cea de a 
Vll-a întîlnire a tineretului 
lumii", „Salut solilor tinerctu- 
lui romîn în drum spre cel de 
al Vll-lea Festival“ — iată 
lozincile pe care le puteam citi 
în limbile romînă fi maghiară 
în port. Aci, în primul port 
ungar de pe Dunăre, în care 
am poposit ne-au ieșit în intîm- 
pinara reprezentanți ai organe
lor de stat din județul Bara- 
nya, reprezentanți ai U.T.C. 
ungar, in fața monumentului 
ostașilor sovietici cizuți pentru 
eliberarea orașului, a avut loc 
un miting. După aceasta o

Viena. 
navei 

ca oas-

Deși

DUMITRU M1HA1L

, (Continuare tn pag. 3-a)

Plutașii și-au îndeplinit 
angajamentul

In tnttmpinarea celei de-a XV-a 
aniversări a eliberării patriei noa
stre de sub jugul fasoist, destoi-

Coboară plutele pe Dorna
joțo; AGERPREȘ

nicii plutași de pe Bistrița rapor
tează cu mîndrie partidului și gu
vernului că și-au îndeplinit anga
jamentul luat de a transporta pe 
calea apei în vara acestui an 
420.000 m.c. de bușteni.

Această însemnată cantitate de 
material lemnos depășește cu cî- 
teva mii de metri cubi volumul de 
bușteni plutăriți în tot cursul a- 
nuiui trecut. întreaga cantitate de 
bușteni a fost scoasă din masivele 
pădtiroase Neagra, Broșteni, Bis
trița Mijlocie și Bistricioara, care 
vor intra în zona viitorului lac de 
acumulare al hidrocentralei elec
trice de i» Bistrița.

In zilele acestea întrecerea plu
tașilor de pe bâtrlnul rin se des
fășoară într-un ritm nemaiîntilnit. 
In unele zile cantitatea de bușteni 
sosită pe Bistrița la fabricile de 
cherestea din Piatra Neamț depă
șește 12.000 m.c. Peste cîteva 
zile, în regiunea Bicazului p'iit;.- 
ritul de pe Bistrița va f, întrerupt 
pentru totdeauna de marele baraj 
al hidrocentralei „V. I. benin“, ale 
cărui lucrări de construcție se află 
într-o fază înaintată. După închi
derea apelor Bistriței plutăritul va 
continua pe cursul superior al rîu- 
lui, pînă la un anumit punct din 
zona lacului de acumulare.

___! {Agerpre»)

Un nou agregat la Reșița
In curînd îa Combinatul meta

lurgic din Reșița va intra în func
țiune un nou agregat pentru de
servirea oțelăriei Martin : melan- 
jorul de alimentare a cuptoarelor 
cu fontă lichidă. Noul agregat are 
o capacitate de 6C0 tone. Intrarea 
în funcțiune a acestui agregat 
vine în sprijinul muncii oțelarilor

care luptă pentru scurtarea duratei 
de elaborare a știrjelor și pen.ru 
mai buna folosire a capacității 
cuptoarelor. Astfel, cu ajutorul tne- 
lanjoriilui, fonia produsă de fur
nale și folosită în fabricația oțelu
lui va fi menținută la o tempera
tură ridicată satisfăcind în orice 
moment nevoile oțelăriei.

(Agerpres)

In regiunea Pitești—280 sate 
electrificate

Membrii postului utemist de control, de fa fabrica de amoniac a 
Combinatului chimic „I. V. Stal in“ din orașul Victoria schimbă arti

colele gazetei. 1

în anii puterii populare, sa
tele regiunii Pitești au căpătat 
o noua înfățișare. Construcțiile 
de noi școli, cămine culturale, 
dispensare și case de naștere 
sînt tot mai des întîlnite pe 
meleagurile regiunii. în nume
roase comune și sate, locul 
lămpii cu petrol l-a luat becul 
electric. Dacă în anul 1947 în 
regiunea Pitești erau numai 45 
de sate electrificate, la sfîrșitul 
acestui an, numărul lor va fi 
de aproximativ 280.

în cinstea celei de a XV-a 
aniversari a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist, în 
regiunea Pitești vor fi electri
ficate alte noi sate. Curînd, în

Un fapt obișnuit 
al zilelor noastre

Sînt, cred, mai bine de zece 
ani de atunci. Toamna aosise în 
Maramureș, mahmură și cu toa
ne; aici ploua mărunt și mono
ton, aici sufla vîntul de rupea co
pacii.

Exploatările forestiere și fa
bricile de cherestea de pe văile 
Tzei, Vișeului și Marei, devenite 
bunuri ale poporului, cereau 
cadre de specialiști, gospodari 
pricepuți. La Sighet s-au înfiin
țat trei școli deodată: o școală 
silvică, o școală medie tehnică și 
o școală profesională pentru ex
ploatarea și industrializarea lem
nului. Fiii butinarilor, oierilor 
și foștilor pălmași pe domeniile 
lui Grddel, Papp Simion și altor 
de teapa lor, se îndreaptă acum 
cu . nădejde spre învățătură.

Școala I.R.E.I.L. se inaugurase 
în localul fostei siguranțe, în a- 
ceiași clădire în care fuseseră 
țchingiuiți de fasciști, comuniști 
încercați.

îmi amintesc că printre elevi 
sosise un tinerel slăbuț și cu 
veșminte oșenești, încins cu tisău 
și pe umăr cu o trăistuță multi
coloră de lînă, ee-i atîrna în dia
gonală. Cursurile începuseră de 
o Jună, dar el... că nu se întoarce 
nici mort acasă ! Timpul se ră
cise, ploile se țineau lanț și dru
murile de munte se desfundaseră. 
Cum se mai putea duce pînă la 
Tireanu, peste Huța, în inima 
Țării Oașului ? Obielele din o- 
pinci îi erau rupte și-l pătrundea 
apa. în jurul lui se adunase 
toata școala..,.

Vremea se scurgea repede. 
Mîna stîngace care în primele 
zile abia putea să rotunjească li
terele, devenea tot mai sigură, 
mai dibace. La fabrica de che
restea, ca și în munți, în exploa
tările forestiere unde făceau 
practica, nu uita să-și ia și trusa 
de cruce roșie, care, într-un fel, 
ne amintea de trăistuța lui de 
mic oșean. Băieții fugeau la el 
cu cea mai mică zgîrietură, că 
doar îl aleseseră sanitar. Unii, 
ca să-l necăjească, îi spuneau 
„doctore“.

în cei trei ani de școală „puiul 
de oșean“ a devenit un muncitor 
forestier cu o înaltă calificare. 
Apoi a fost repartizat în pro
ducție și n-am mai aflat nimic 
despre el. în 1953, vara, l-am în- 
tîlnit la Oradea. Era student al 
unei facultăți muncitorești. Cres
cuse și ochii săi negri, frumoși, 
străluceau fericiți. Am deschis 
sacul amintirilor și am vorbit 
despre școală, despre profesori 
și pedagogi, despre colegii răs- 
pîndiți în întreaga țară.. „Ce știi 
despre ceilalți ?“ s-a interesat el. 
Cojocarii și Cristea sînt studenți 
la București, Murgoi a ajuns di
rector la o fabrică de cherestea, 
Pankovici, maistru de producție, 
Moravăț e ofițer tehnic și se pre
gătește pentru Academia Mili
tară... și am continuat să-i înșir 
tot ce știam despre foștii colegi. 
A devenit ți mai vesel și m-a în
trebat la ureche, ea și cum ar fi

vrut să-mi comunice o taină : 
„Scrii ? Romanul pe care l-ai 
promis ?“... A rămas dezamăgit 
cînd a aflat că încă nu m-am a- 
pucat de lucru. încă n-am sufi
cientă experiență. Un roman nu-i 
un articol de gazetă „m-am scu
zat eu“.

Aceasta s-a întîmplat în 1953. 
Dar cine poate ține în loc năvala 
anilor?... Sîntem în 1959 1 Zi
lele trecute, în fața bibliotecii u- 
niversitare din Cluj, m-am întîl- 
nit cu... Dar să amintesc ceva 
despre înfățișarea Iui: e înalt, 
bine îmbrăcat, cu un păr casta
niu închis, bogat, cu trăsăturile 
feței fine, trădînd îngîndurare, 
cu ochii... Numai ochii, da numai 
ochii au rămas aceiași. Deși era 
înconjurat de studenți, l-am stri
gat : „Pop ! Vasile Pop!“. M-a 
recunoscut. „Ce faci ?... Cum o 
duci...“ Curiozitatea ml*a era și 
mai mare. „Dar tu ? Tu ce faci? !“ 
Mi-a spus simplu, ca și cum nici 
nu putea fi altfel : „Bine, mă 
pregătesc pentru examenul de 
stat...“ „Vasăzică... în curînd doc
tor 1“. Desigur, ce te miri ? mi-a 
răspuns rîzînd și mi s-a părut 
în clipa aceea că medicul din 
fața mea n-a fost niciodată „puiul 
de oșean“.

Un suiș neabătut; acesta-i gra
ficul unei vieți tinere căreia pu
terea populară i-a deschis larg 
toate orizonturile.

LUDOVIC ROMAN

comuna Rîurenl din raionul 
Rimnicu Vilcea, va fi gata ra
cordul și postul de transforma
re. A fost de asemenea insta
lată o rețea de joasă tensiune 
pe o distanță de 4 km. La fel 
și în comunele Suseni, Aninoa- 
sa, Colibași etc., lucrările de 
electrificare vor fi gata în 
cinstea marii sărbători.

Un aport prețios la aceste 
lucrări, care se găsesc într-un 
stadiu înaintat, l-au dat și bri
găzile utemiste de muncă pa
triotica. Peste 80 Ia suta din 
volumul lucrărilor ce s-au exe
cutat pînă în prezent, s-a rea
lizat prin muncă voluntară. Mo
bilizați de organizațiile U.T.M., 
tinerii își aduc din plin contri
buția, alaiuri de vîrstnici, la 
executarea lucrărilor de elec
trificare.

NICOLAE APOSTOL 
corespondent

I
Cu ocazia sărbătorii naționale — cea de-a XV-a aniversare a eli

berării Poloniei — vă transmitem, dragi tovarăși, dv. și întregului 
popor polonez sincere și cordiale felicitări din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, a Prezidiului Manii Adunări 
Naționale, a Consiliului de Miniștri și a întregului popor romîn.

Poporul nostru participă din toată inima la această sărbătoare și 
6e bucură Împreună cu poporul polonez de succesele obținute în întă
rirea orinduirii democrai-populare și dezvoltarea economiei și culturii 
naționale, în activitatea de apărare a păcii și colaborării interna
ționale.

Toate aces-te succese reprezintă rodul eforturilor entuziaste ale cla
sei muncitoare și ale tuturor oamenilor muncii din R. P. Polonă, care, 
sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Pdonez, pășesc cu hotă- 
rîre pe calea socialismului.

Prietenia romîno-polonă, întemeiată pe principiile leniniste ale in
ternaționalismului proletar, pe comunitatea intereselor fundamentale 
și a țelurilor socialiste ale popoarelor noastre, se adîncaște și se dez
voltă pe zi ce trece. Se traduc in viață cu succes hotărîrile luate cu 
prilejul vizitei în R. P. Romînă a delegației de partid și guvernamen
tale a R. P. Polone, sporește continuu contribuția pe care relațiile 
frățești romîno-pdone o aduc Ia progresul ambelor țări, la întărirea 
colaborării între toate statele socialiste, a căror solidaritate și 
coeziune constituie o garanție fundamentală a păoii, securității și 
prosperității popoarelor noastre.

De ziua marii sărbători a poporului polonez, vă urăm dv. și tutu
ror oamenilor muncii din Polonia populară, noi succese pe drumul 
construcției socialiste, al asigurării păciigh.gheorghiu-dej

Prim-secretar al Comi
tetului Central al 

Partidului Muncitoresc 
Romîn

în lumea întreagă.

ION GH. MAURER 
Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționa
le a Republicii Popu

lare Romine

STOICACH1VU
Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republi
cii Populare Romine

> t

la Timișoara
Orașul Timișoara, renumit prin 

numeroasele sale parcuri și îm
prejurimi pitorești, devine pe zi ce 
trece tot mai frumos. Sub îndru
marea organizațiilor de partid și 
mobilizate de organizațiile U.T.M., 
brigăzile utemiste de muncă patrio
tică îngrijesc și întrețin cele 16 
parcuri timișorene și participă cu 
entuziasm la amenajarea a încă 
două noi parcuri.

Un larg ecou a avut in rindul 
tinerilor timișoreni chemarea co
mitetului orășenesc U.T.M. de a 
participa la construirea noului 
ștrand din „Pădurea verde". Orga
nizațiile U.T.M. au explicat tine
rilor cît da necesară este pentru oa
menii muncii din oraș și mai ales 
pentru tineret, construirea acestui 
ștrand. Ca 
fapt, sute de tineri, încadrați 
în brigăzi utemiste de muncă 
patriotică, 
struirea lui.
pentru lacul artificial care va a- 
vea o adîncime de peste doi metri

urmare a acestui

participă la con- 
Se fac săpături

șl se construiește bazinul de înot 
care va fi de circa 1500 metri 
patrați. In mijloc, lacul artificial 
va avea o insulă cu o plajă fru
moasă, trambuline etc. Alături de 
bazinul mare se construiește și un 
bazin mai mic pentru copii. Cabi
nele ștrandului vor avea de ase
menea o capacitate de 15.000 
locuri.

Cele 248 de brigăzi utemiste de 
muncă patriotică care participă 
la lucrările de Înfrumusețare a 
orașului au prestat pînă acum mii 
de ore de muncă voluntară, rea
lizînd economii în valoare de pes
te 1.000.000 lei.

Particlpînd la numeroase alte 
acțiuni de folos obștesc, tinerii 
tim șoreni fac ca orașul lor să de
vină, în cinstea celei de a 15-a 
aniversări a eliberării patriei, din 
ce în ce mai frumos.

DOMNICA DUMITRU 
instructor nl Comitetului orițenese 

U.T.M- Timișoara

Cartea a devenit un prieten drag aț oamenilor muncii. Acum, fn zilele de vară, cercul de citit 
condus de Beatrice Damianaiu, din orașul muncitoresc Hunedoara, își duce activitatea și in aer

pen.ru


îmbunătățiri funciare din Săcele,

în colectiva

regiunea

Pe șantierul

Stalin

ÀI zecelea seceriș

Prin lanul întins și bogat de 
grîu înaintau combinele. Pe o 
tarla de 22 de hectare secerăto- 
rile-legători lăsau în urmă snop 
lingă snop. O echipă de fete ve
sele îi adunau și-i făceau clăi. 
Pe lotul experimental de 8 hec
tare un grup de tineri secerau 
cu îndemînare paiele cu spice 
mari. Bătălia recoltării începuse 
simultan pe toate cele 160 de 
hectare cu grîu ale colectivei. 
Cit era ziua de lungă, cintec.ele 
fetelor și flăcăilor umpleau văz
duhul. în toată gospodăria era 
adevărată sărbătoare. Colecti
viștii au strîns împreună în a- 
ceasta vară cea de a zecea recol
tă de grîu. La urmă, harnicii 
gospodari au făcut socoteli. Față 
de recolba din primul an, cea 
de a zecea recoltă de grîu, a co
lectiviștilor dirt Livedea e de 
trei ori mai mare- Prima recoltă
— 800 kg. griu în medie la hec
tar. A zecea recoltă — 2.400 
kg. grîu la hectar. Urcușul acesta 
spre recolte bogate își are istoria 
lui. Fiecare succes, fiecare an de 
muncă, închide în el o continuă 
activitate a oamen’lor de a ri
dica gospodăria lor pe o treaptă 
din" ce în ce mai înaltă. Urmînd 
cu încredere neclintită cuvintul 
luminos al partidului, colecti
viștii au biruit greutățile înce
putului.

In primii ani, colectiviștii nu 
aveau atelaje suficiente, nu aveau 
semințe de soi, iar despre me
tode agricole științifice 
vorbă Unii colectiviști nu
neau cu regularitate la muncă, 
făceau lucrări de slabă calitate. 
Zi de zi comuniștii au desfășurat 
cu răbdare o muncă susținută 
de lămurire a oamenilor. Le-au 
arătat că tot ce vor face în
lectivă va fi numai în folosul 
lor, în folosul întregului popor. 
Oamenii au înțeles 
tot toate acestea.
mereu mai bine și 
seceriș au obținut 
grîu la hectar mai 
la pri mul. seceriș.

Lucrările agricole 
timp și în bune 
mașinile moderne
ului, îngrășămintele chimice foJo- 
site, creditele primite de la sbit
— toate acestea 
care colectiviștii 
jinul concret al

nici
ve-

toare și al partidului său, spriji
nul .statului democrat-popular. 
Gospodăria și-a cumpărat anima
le de rasă, și-a construit grajduri 
și magazii spațioase, un sediu 
nou. Oamenii din afara colectivei 
au văzut toate acestea și s-au 
convins de superioritatea muncii 
în comun, de faptul că drumul 
gospodăriei colective este singu
rul care le asigură o viață cu a 
devorat nouă, îmbelșugată. Alte 
familii s-au înscris și alte noi 
pămînturi s-au adăugat la ave
rea gospodăriei. Tarlalele s-au 
mărit. Posibilitățile de a aplica 
metodele agricole științifice au 
sporit, munca a fost mai bine or
ganizată.

Pe măsură ce anii au trecut, 
setea colectiviștilor de a pătrun
de în tainele, științei agricole, de 
a obține de pe pământurile lor 
roade cit mai b igate, a crescut- 
Organizația de partid, conduce
rea gospodăriei au înțeles această 
dorință firească a oamenilor. în 
fiecare an au fost trimiști la di
ferite școli colectiviști tineri și 
vîrstnici. Sică Tache, Tudor 
Rusu, Ene Soc rate, Tudor Edu 
și alții au absolvit diferite școli 
agricole. întorși în gospodărie, 
aceștia au ajutat pe ceilalți ti
neri la cursurile agro-zootehnice, 
la casa laborator etc. Cunoștin
țele căpătate și puse în practică 
de colectiviști au făcut ca pă
mântul să rodească și 
în ultimii ani.

Al cincilea
hambarele noi 
1.600 kg. grîu la 
șaptelea 1-900 kg. 
culturi au fost și
an mai frumoase, mai bogate.

Anul, acesta, colectiviștii din 
Livedea au strîns pentru a zecea 
oară recolta de jfîu. Cel de al 
zecelea seceriș în colet ti vă a de
venit o 
pentru 
acilm 
selie 
toată 
2.400

vreo 18 ani, era parcă mai iute 
ca toți. De alături, maică sa, Sfe
rica Ifrim, îl privea cu ochii 
calzi. In acel moment prin min
tea ei poate se perindau amin
tirile. Cu ochii minții parcă îl 
vedea pe Gheorghiță, prunc de 
un an, în țarină lîngă o claie cu 
snopi, pe moșia boierului la care 
ea trudea. Vedea fetițele ei, 
Mita și Maria, copile de cîțiva 
ani, flăminde, cu piciorușele sîn- 
gerate- Apoi, gîndurile se opriră 
la primul an din colectivă și anii 
din urmă din ce în ce mai lu
minoși, mai îmbelșugați. Casa ei 
nouă, lingă alte atîtea case care 
sau ridicat în sat, creșa, cămi
nul cultural, cinematograful... 
Mobila din casa ei, hambarele 
pline, masa încărcată. Apoi feti
țele, a-șa cum sînt ele acum, 
frumoase, voinice, și harnice, 
colectiviste de nădejde...

Cit a descărcat Gheorghiță sa
cii, Sterica Ifrim a străbătut cu 
gîndul toți anii de urcuș din 
viața familiei ei : 15 la număr 
dintre care 10 în gospodăria co
lectivă. Este urcușul luminat de 
partid pe oare l-au străbătut toți 
țăranii muncitori din Livedea, 
reg. București

B. CORNEANU

mai bine

LA STR INSUL
RECOL TEI

Păstrînd tradiția anilor trecuți, 
tinerii din comuna Smîrdioasa, ra
ionul Zimnicea, au hotărîl ca în 
acest an să organizeze pe ogoarele 
din apropierea comunei o arie a 
tineretului, care să fie model pe 
raion. îndrumați îndeaproape de 
organizația U.T.M-, ei au reușit ca 
intr-un timp scurt să amenajeze 
această arie în cele mai bune con
dițiuni.

Aria fiind electrificată, le per
mite tinerilor să lucreze pînă 
noaptea tîrziu.

Zilele trecute, a fost o adevă
rată sărbătoare pe arie. Intr-o 
atmosferă plină de voioșie, s-a 
deschis aria tineretului. Primii 
snopi au fost treierați de mem
brii întovărășirii „7 Noiembrie“ 
din comună, în frunte cu preșe
dintele întovărășirii, tînărul Boja 

Tinerii au 'asigurat de la

Aria fineretului
H

început și o activitate culturală 
bogată pe arie: bibliotecă volantă, 
ziare, programe ale brigăzii ar
tistice a căminului* cultural- Zilele 
acestea '‘brigada' artistică va pre
zenta pe arie coti certul de muzică 
populară intitulat „Cu cîntecul 
pe arie“ unde își aduc aportul cei 
mai talentuți tineri. în curînd, 
brigada artistică va prezenta pe 
arie un program artistic de scene
te și cuplete printre care și „Bo- 
bul .de griu“, „Lelea Stanca u* 
cuvîntid“, și altele, care vorbesc 
despre transformarea socialistă a 
agriculturii. Tinerii Stelică Vărsa* 
ru, Aurică Mitroi, Rehica Isac, 
Popescu Costică și mulți alții par
ticipă intens la 'acțiunile ce se 
desfășoară pe „Aria tineretului“«

IONEL TRIFU
profesor

Pe ogoarele gospodăriei 
experimentale a școlii

Viitoare cadre de specialiști pen
tru agricultura noastră socialistă, 
elevii Centrului școlar agricol din 
orașul Mizil, regiunea Ploești, par
ticipă intens la campania de recol
tare a cerealelor păioase de pe 
ogoarele gospodăriei experimentale 
a școlii. Aplicînd metode agroteh
nice avansate, organizați și însu
flețiți în muncă de organizația 
U.T.M. și cu sprijinul profesorilor 
respectivi, anul acesta ei obțin 
producții mari de cereale, atît în

Spic cu spic,

seceriș 
ale 
hectar, iar al 
grîu. Celelalte 
ele din an în

CO-

treptat, trep- 
Au muncit 
la al treilea 
cu 400 kg. 

mult decît

efectuate la 
condiții cu 
ale S.MT.-

sînt lucruri în 
au văzut s pri
ci a sei munci-

a dus în 
colectivei

Ce înfăptuiesc brigăzile utemiste
de muncă patriotică

5.000.000 lei economii la lucrările

cultura griului oît și a celorlalte 
culturi.

Astfel, la cultura de grîu de 
toamnă, soiul „A 15“, ei au obținut 
o recoltă medie de peste 2.500 kg. 
la hectar, iar la orzul din soiul 
Cenad 196, au obținut o recoltă 
medie de peste 2.800 leg. la hectar. 
Recoltele mari obținute prin munca 
sîrguinoioasă a elevilor dovedesc 
că aceștia și-au însușit temeinic 
cunoștințele teoretice și practice 
pe care le vor aplica după absol
virea școlii acolo unde vor fi re
partizați. Datorită mecanizării lu
crărilor și a unei bune organizări 
a muncii, tinerii djn brigada ute
mistă de muncă patriotică nr. 1 a 
școlii, care a lucrat intens pe o- 
goarele gospodăriei experimentale^ 
au obținut reducerea prețului de 
cost pe kilogram de cereale sub 
0,50 lei. Tinerii și-au propus ca de 
pe terenul didactic al școlii să 
scoată în acest an două recolte^ 
De aceea, imediat după recoltare^ 
ei au însămînțat în a doua recoltă 
porumb furajer necesar hrănirij 
animalelor din gospodăria didactic 
că a școlii.

In acțiunea de recoltare a păt 
joaselor s-atl. evidențiat tinerii Ba
cii: Aurelia, secretara organizației 
U.T.M., Pîrvu Maria, Grefa 
Și alții.

CALIN OGTAVIAN
secretar al Comitetului 

nai U.T M. Mizil

Comitetul raional U.T.M. 
Fetești, sub îndrumarea comi
tetului raional de partid, a luat 
din timp o seamă de măsuri 
organizatorice menite să mobi
lizeze întregul tineret din raion 
pentru strîngerea la timp a re
coltei. în urma indicațiilor 
primite, comitetele organiza
țiilor de bază U.T.M. au orga
nizat adunări generale deschise 
unde s-a discutat despre apor
tul pe care-1 pot aduce tinerii 
din G.A.S. și G.A.C. la seceriș 
și treieriș. Cu acest prilej au 
fost selecționați ca batozari cei 
mai destoinici utemiști. Din 
cei 283 batozari pe întreg raio
nul, 190 sînt tineri.

Pentru ca transportul griu
lui de la batoze la baza de re
cepție să se facă în cele rifai 
bune condițiuni, au fost aleși 
numeroși 
convoaie, 
s-a dat și 
neretului. 
neretului, 
raion, au

Tinerii 
cel Mare“ 
timpul liber să strîngă paiele 
rămase în urma combinelor.

Sub lozinca „Spic cu spic 
patriei snop“ tinerii și pionie
rii s-au angajat ca în cinstea 
celei de a XV-a aniversări a 
eliberării patriei noastre să 
strîngă 52.000 kg. grîu din spi
cele rămase pe cîmp.

Tractoriștii din S.M.T. și 
G.A.S. și-au propus ca în cam
pania de recoltare și treierat, 
pe lîngă lucrările de calitate ce 
Ie vor executa, să economi
sească 30 tone carburanți și 
lubrifianți.

0 școală 
și un cămin 

cultural

Ioail

de îmbunătățiri funciare raioi
sărbătoare a belșugului 

colectivizat 
în sat e 
bucură 
recolta

în
și

• ve
di n 
de 

care 
ave-

tot satul 
întregime.
oamenii se 

inima pentru
kg. grîu la hectar pe 

au obținut-o, care va spori 
rea colectivei lor m lionare, bu
năstarea lor personală.

.-..Camionul gospodăriei, plin 
cu saci grei, era tras în fața ma
gaziei enorme. Cîțiva flăcăi ro- 
buști îl descărcau cu iuțeală. 
Gheorghe Ifrim, un băiat de

Comitetul regional U.T.M. Bucu
rești a deschis in acest an 9 șan
tiere de îmbunătățiri funciare ale 
tineretului prip care s-a angajat să 
redea agriculturii 6500 hectare de 
teren și să scoată de sub pericolul 
inundațiilor 11.218 hectare, ceea ce 
înseamnă economii aduse statului 
în valoare de peste 5.000.000 lei.

Cei aproape 20.000 de tineri de 
la sate cuprinși în brigăzile ute
miste de muncă patriotică au de
pus o muncă însuflețită, și au reu
șit ca pină la jumătatea acestui

Dimineața, înainte de plecarea la cîmp, cîteva lucruri trebuie discutate în brigadă. în primul rind, 
economii, pe toate căile... carbur anți, piese de schimb... Brigada lui Mihai Dumitru de la G.A.S. Stu- 

pini, raionul Godlea, e în plină campanie de recoltat.
Foto: M. 6ARANFIL

an să disloce peste 160.000 metri 
cubi de pămint, adică mai mult de 
jumătate din cei apro;.pe 300.000 
metri cubi planificați pe tot anul 
pe cele 9 șantiere ale tineretu ui. 
De exemplu, îndeplinindu-și anga
jamentul cu o lună jumătate îna
inte de termen, tinerii de pe șan
tierul de hidroameliorații Buturu- 
geni — Mihăilești — Novaci, din 
raionul Domnești au realizat eco
nomii în valoare de 380.000 lei. 
Succese asemănătoare au obținut 
pe șantierele de hidroameliorații și 
tinerii din raioanele Răcari, Urzi- 
ceni, Titu și altele.

Recenta plenară a C. C. al 
P.M.R., constituie și pentru tinerii 
din satele regiunii București un 
nou și puternic imbold in muncă 
pentru a contribui și mai mult |a 
înflorirea patriei noastre socialiste.

Avînd în vedere experiența acu
mulată pînă acum în munca pa
triotică pe șantierele de hidroame
liorații, organizațiile U.T.M. din 
regiunea București sînt hotărîte

munca de mobili
mi! de tineri pe 
în acest scop, or

ganizațiile U.T.M. au pornit mun
ca pentru crearea de noi brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, 
astfel ca numărul lor să ă- 
jungă pînă la sfîrșitul anului la 
2500 și care să cuprindă circa 
80.000 de tineri. Pe toate cele 62 
de șantiere de hidroameliorații vor 
fi mobilizați tinerii pentru a aduce 
un aport fot mai mare la realiza
rea celor peste 30.000.000 lei eco
nomii prin redarea agriculturii și 
ameliorarea a peste 50.000 hectare 
pină la sfirșitul anului.

„Cit mai multe economii pentru 
înflorirea patriei noastre socialis
te“ — lozinca tinerilor reșițeni, îi 
mobilizează și pe tinerii din satele 
regiunii București, să muncească 
tot mai însuflețiți pe șantierele de 
îmbunătățiri funciare.

să-și intensifice 
zare a mii și 
aceste șantiere.

B. COSTEA

Modernizează drumurile
din raion

Tn raionul Curtea de Argeș 
s-au obținut succese însemnate în 
reducerea prețului de cost al dru
murilor prin folosirea resurselor 
locale de materiale de construcții. 
Economii însemnate s-au obținut 
și prin contribuția voluntară a-ti
neretului din raion, care a efectuat 
un mare volum de lucrări la ame
najarea acestor drumuri.

Mobilizați de organizațiile 
bază U.T.M., sub îndrumarea
ganizațiilor de partid, tinerii în
cadrați în brigăzile utemiste de 
muncă patriotică au efectuat pînă 
în prezent peste 30.000 ore mun
că voluntară la amenajarea și mo
dernizarea drumurilor.

în anul 1956, în comuna Cîrli- 
bnba, din regiunea Suceava a în
ceput construirea unui cămin cul
tural. Im această acțiune au parti
cipat aproape toți locțiitorii satului 
astfel că în anul trecut sala de 
spectacole a putut fi dată în folo
sință. Anul acesta, odată cu înfiin
țarea brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică din comună, unul din 
principalele obiective ale tineri
lor brigadieri a fost participarea la 
construirea căminului cultural. Or
ganizația de bază U.T.M., îndru
mată de organizația de partid a 
desfășurat o largă muncă politică 
in riadul tinerilor, explicîndu-le 
importanța terminării în cit mai 
scurt timp a acestui edificiu cultu
ral. Stabilind împreună cu sfatul 
popular lucrările pe care le a- 
veau de efectuat, tinerii brigadieri 
au început munca cu o deosebită 
însuflețire, efectuînd aproape 1.000 
ore muncă voluntară. In același 
timp, brigada utemistă de muncă 
patriotică din Cîrlibaba a prestat 
600 de ore muncă voluntară la 
construirea unei școli noi în cătu
nul ledu, făcînd economii însemna
te. La ridicarea acestor construcții 
a contribuit cu materiale și mun
că voluntară majoritatea locuitori
lor comunei. Valoarea economiilor 
realizate se ridică la peste 
100.000 lei, 75 la sută din această 
sumă fiind realizată de către 
neri. Tinerii brigadieri din 
muna Cîrlibaba s-nu angajat
în întîmpinarea celei de a XV-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist să 
termine sala bibliotecii, colțul 
roșu al căminului și cabina apara
tului de proiecție și să fie dată în 
folosință școala din cătunul ledu.

fi
co-
ca,

■1

de

de
or-

Ciudățenia de la Cujmir
O ciudățenie a fost descope

rită recent la Cujmir. Trebuie 
să spunem, cu riscul de a fi 
lipsiți de modestie, că această 
descoperire ne aparține. In 
mod provizoriu, această ciudă
țenie o putem formula ast
fel : să fii specialist agricol, 
cu diplomă în regulă la mină, 
și să reușești să-ți aplici cunoș
tințele căpătate în școală, ocu- 
pîndu-te, de pildă, de proble
ma ... pensiilor.

E aceasta, trebuie să recu
noașteți, o ciudățenie teribilă. 
Dar afirmațiile noastre ar fi 
complet gratuite și neconvin
gătoare, dacă n-am. fi in pose
sia unor argumente zdrobitoa
re. Iată-le :

in comuna Cetate, din raio
nul Cujmir, regiunea Craiova, 
a funcționat pină acum cîțiva 
ani o școală medie tehnică a- 
gricolă. Școala a dat agricultu
rii noastre numeroși tehnicieni, 
bine pregătiți, care muncesc 
acum cu pasiune pe ogoarele 
regiunii și raionului, răspîndind 
fa mijlocul, firinilor muncitori

tineri însoțitori de 
O atenție deosebită 
organizării ariilor ti- 
Cele 45 arii ale ti- 
cîte vor exista în 

fost deja amenajate, 
de la G.A.C. „Ștefan 

au hotărit ca în

TOMA MAREȘ 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Fetești

lumina științei agricole. Din 
zecile de exemple pozitive le 
alegem pe cele ale tinerilor 
Elena Marian, loan Ruican. llie 
Valentin, Petre Banu și Elena 
Mociofletica, care muncesc ca 
tehnicieni și brigadieri în co
mune, în gospodării colective, 
respectați și stimați de oameni 
pentru activitatea lor pasionantă. 
Iută însă că vreo 
cîțiva dintre ab
solvenții acestei 
școli — și de 
aici începe ciu
dățenia — au
constatat cu stupefacție după 
atîția ani de școală agricolă că, 
de fapt, chemarea lor e să fie 
funcționari și nu tehnicieni a- 
gricoli. Adică de ce să meargă 
ei la țară, prin ploaie și soa
re, și n-ar sta în birou, la um
bră ? Așa că tînărul Grigore 
Pitpea, de pildă, tehnician a- 
gronom, a intrat la sfatul 
popular raional, la secția pre
vederi sociale. Cu ce credeți că 
se ocupă tînărul specialist în 
probleme agricole ? Cu pensiile

bătrînilor și concediile de naș
tere. Gelu Sîrbu a ajuns șeful 
agenției C.E.C. Agronomul Gelu 
Sîrbu a descoperit ulterior că 
pasiunea vieții sale nu e lupta 
pentru recolte bogate, ci ope
rațiunile în libretele C.E.C. 
Dobre Ion și Mihai Sîrbu au 
ajuns casieri, Vasile Ploscă — 
contabil, Gheorghe Duță e 

magaziner la ba
za de recepție. 
Pasă-mi-te, tot 
funcții pe care, 
dacă nu ești 
agronom, nu-i

chip să le îndeplinești cum se 
cuvine.

E interesant de aflat cum de 
li s-a îngăduit acestor specia
liști agricoli să se sustragă 
activității pentru care au fost 
pregătiți. Trebuie spus că sfatul 
popular raional a cunoscut 
situația •asta, A luat chiar 
și hotărîrea să-i oblige să 
meargă acolo unde le cere 
specialitatea lor, în mijlo
cul țăranilor muncitori. Aceas
ta a fost numai de formă, pen

tru că nu mult după aceasta 
agronomul Grigore Pitpea, de 
pildă, a fost încadrat chiar la 
sfatul popular, la secția preve
deri sociale, să se ocupe de 
problemele pensiilor, in ceea ce 
privește comitetul raional 
U.T.M., acesta cunoaște pro
blema, știe că toți acești ti
neri, după ce statul a cheltuit 
cu ei să-i pregătească ca spe
cialiști pentru agricultură, au 
devenit magazineri și casieri, 
dar n-a făcut nimic. Și cînd te 
gîndești că toți sînt utemiști. 
Ce-ar fi oare să-i pună în fața 
utemiștilor din organizațiile de 
bază U.T.M. din care fac parte 
ca să răspundă pentru rușinoa
sa lor fugă de meseria pe care 
au învățat-o ? Pentru că nu 
mai poate dăinui multă vreme 
„ciudățenia“ asta de la Cujmir, 
unde nu mai puțin de nouă 
tehnicieni agronomi fac „agri
cultură“ la C.E.C. și la „pre
vederile sociale",

I. BAIEȘU 
GH. NEAGU

Tinerii din brigăzile utemiste 
de muncă patriotică de la Centrul 
școlar agricol, de pildă, au săpat 
și transportat peste 240 metri cubi 
pămint dintr-un mal care din cau
za ploilor se surpa și lăsa să se 
inunde drumul și au ridicat un 
dig.

In raion, au fost efectuate
către tineri terasamente al căror 
volum de lucrări depășește cifra 
de 4000 de metri 
terasamente s-au 
10.000 ore muncă 
lizîndu-se economii în valoare de 
aproape 36.000 lei. S-au transpor
tat de către tineri peste 800 m. 
cubi balast, realizîndu-se de ase
menea economii în valoare de 
peste 30.000 lei.

Muncind cu însuflețire, folosind 
cît mai mult materiale din rezer
vele locale tinerii din raion și-au 
adus o contribuție serioasă la 
ieftinirea lucrărilor de construcții 
de drumuri. Astfel, prețul de cost 
al acestor lucrări de modernizare 
a drumurilor a fost redus cu 27 
la sută față de cel planificat. S-au 
realizat economii prin munca vo
luntară a tineretului în valoare de 
peste 125.000 lei.

Pentru a înfrumuseța aceste 
drumuri tinerii au plantat pe mar
ginea lor puieți de pomi fructiferi 
și arbori ornamentali.

Paralel cu această acțiune, tine
rii au acordat atenție și reparării 
podețelor provizorii. Acestea — 
foarte des întîlnite în regiunile de 
munte — au fost reparate și con
struite tot prip muncă voluntară.

Comitetul raional U.T.M. Curtea 
de Argeș (prim secretar tov. Anca 
Pavel) s-a angajat în fața comi
tetului raional de partid să con
tinue această acțiune importantă, 
mobilizînd tot mai mulți tineri la 
lucrările de reparare și moderni
zare a drumurilor.

cubi. La aceste 
efectuat peste 

voluntară, rea-

M. DOBRICESCÜ

N. S1MI0NESCU

Brigada de tractoare condusă de 
Traian Țoma, de la S.M.T. Sînt- 
ana, regiunea Oradea, execută ară

turi de vară.

Foto: E. POPPER

Au terminat recoltatul
Pregătirile în vederea bunei 

reușite a campaniei de recoltare 
au fost făcute din vreme și cele 
22 de combine da care dispune 
gospodăria agricolă de stat Săhă- 
teni, regiunea Ploești, au început 
să recolteze din plin.

Sub conducerea organizației de 
partid, organizația U.T.M. din gos
podărie a mobilizat la muncă pe 
toți tinerii mecanizatori. Suprafața 
de 202-hectare orz a fost recoltală 
in mai puțin de două zile, obți- 
nindu-se o producție totală

peste 480.000 kg. Cele 909 hecta
re ou grîu au fost recoltate cu 
combinele, obținîndu-se o produc
ție de peste 2.300 kg. griu la hec
tar. Pe terenurile semincere pro
ducția de grîu depășește 3.000 kg, 
la hectar. Cei mai harnici combi- 
neri au fost utemiștii Stelian Bor- 
boripi, Anton Hîlou, Traian Geo- 
rog și Eftimie Mulțescu purtătorii 
drapelelor roșii de combineri frun
tași pe gospodărie.

N. PUIU

Treierișid pe aria întovărășiților din satul Rudeni, regiunea București, se desfășoară din plin, fntovă- 
rășiții au obținut cu 300 kg. griu la hectar mai mult decît țăranii muncitori cu gospodării individuale,

Foto: AGERPRES



»

■ni;» iii i

Cum s-o ajutam
pe Aura?*)

a-

/mplinise 14 ani cînd într-o 
după amiază în timp ce 
soția lui Moraru era ple

cată în oraș acesta a chemat o 
pe Aura la el.

M-am gîndit că o să trebuiască 
să te măriți, i-a spus el.

— 7'rebuie să învăț meserie — 
i-a răspuns fata. Așa ați făgă
duit mamei, cînd m-ați luat din 
sat. Dar iacă, au trecut trei ani 
și eu...

— Las-o dracului de meserie, 
a întrerupt-o Moraru. Ție iți tre
buie avere. Și eu am, tu știi că 
am. O să-ți dau o bucată de pă- 
mint și poate și casa de la pară ..

Și zicind așa, Moraru o trase 
lingă el, apoi încercă s-o doboa
re în pat fnspăimintată fata 
sări în lături țipind. Abia
cum înțelegea ea purtarea de 
,,miel blînd“ a domnului. O ură 
fără margini ii cuprinse sufletul 
și se repezi spre ușă, dar tică
losul a prins o.

Tot ce s-a pe
trecut în după- 
amiaza aceea o 
îngrozea. Suferi
se bătăile stăpî’ 
nei, cu răbdarea 

copilului necăjit împins de o îm
prejurare nenorocită într-o viață 

'care nu trebuia să fie a lui dar 
la o asemenea batjocură nu 
așteptase. Iși simțea i 
schilodit și o deprimare 
margini îi încleștase inima, 
zilele oare au urmat, Moraru a- 
meninșind-o, continua s-o batjo
corească strivindu-i în mocirlă, 
ca o brută, orice picătură de lu
mină din sufletul ei de copil...

In luna aprilie a nnului 1958, 
cînd familia Moraru s-a dus în 
concediu la țară, în satul ei, 
Aura se hotărîse să-i mărturi
sească totul mamei sale. N-a fă
cut-o însă. N-a avut curaj îi 
era rușine și teamă. Moraru o a- 
meninpase că dacă se va afla 
ceva „o taie în bucăți cu cuțitul“. 
Amenințarea aceasta o chinuia 
mereu și în mintea ei de copil 
nu vedea nici o ieșire. I-a spus 
totuși mamei câ Moraru nu și-a 
ținut făgăduiala în privința me
seriei și nu se mai poate duce 
la el-

Citeva luni mai tîrziu, mama 
Aurei a înțeles insă scăpărările 
de ură din ochii fiicei ei atunci 
cînd îi vorbea de familia Mo- 
raru. Fata ei, batjocorită, aștepta 
un copil...

Cazul individului Nicolae
Moraru a fost judecat de 
curind la Tribunalul raio

nal din Tirgoviște. Ca un lup 
care se știe 
raru a recurs 
de mașinațiuni 
a-și camufla

spunen însă mai târziu fără nici 
o jenă : ,',Ce știu eu dacă-i Vino
vat sau nu ? Dar sintem vecini 
și am încercat și eu să-l ajut, ca 
între vecini“. Așa dar, după 
Maria II. indiferent ce nemerni
cie ar săvîrși vecinul, faptul că 
îți este vecin îți cere să-l aperi !

Moraru și-a găsit apărători 
pînă și la 1 ntreprinderea auto, 
transport din București (șoseaua 
Ciulești nr. 153) unde lucrase 
un timp ca conducător auto. Ve
nind aici și jeluindu-se de „pă
țania“ soțului ei, Florica Moraru, 
„doamna“ care se purtase atât 
de crunt cu fata luată de ea 
din sat, a reușit să înduioșeze 
inima directorului întreprinderii, 
Gheorghe Girbă, și a șefului sec
ției cadre, Ion Murgu, care au 
trimis tribunalului o adresă prin 
care i se făcea cunoscut că „in
culpatul Nicolae Moraru are un 
fond moral sănătos“ 1

întrebat pe ce s-a bazat cind

clipe se simțea atât de zdrunci
nată de parcă toți norii cenușii 
de pe cer s-ar fi lăsat deodată 
asupra ei cu toată greutatea lor.

De cind a venit în sat, Aura 
nu iese in uliță decit numai a- 
tnnei cind merge să ia lapte pen
tru copil, de la o vecină- Dumi
nica au loc in sat hori ale tine
relului, la căminul cultural se 
organizează spectacole, reuniuni. 
Ulițele satului se înveselesc în 
fiecare seară de voioșia tineri
lor. Aura ii privește printre cră
păturile porții, resemnată și, 
deși este încă un copil, iși soco
tește tinerețea terminată.

Și totuși, încotro se va îndrep
ta viața acestei tinere care abia 
a împlinit 16 ani ?

Cei mai mulți o imeni dm sat 
vorbesc cu mînie despre cele ce 
s au petrecut cu e-i. Toți tinerii 
din sat sînt revoltați de fapta 
odioasă a acelui ticălos. Dar 

nici unul dintre acești ti- 
n-a in
s-o aju- 
Aura să 

starea 
care se

INFORMAȚII
Cu prilejul zilei de luptă pentru 

reunificarea pașnică a Vietnamului, 
Uniunea Scriitorilor dm R. P. Ro- 
mînă a trimis o telegramă Uniunii 
Scriitorilor din R. D. Vietnam prin 
care scriitorii romîni își exprimă 
solidaritatea lor cu colegii scriitori 
și cu toți intelectualii vietnamezi 
și le urează succes deplin in ma
rea și înalta acțiune patriotică a 
poporului vietnamez de reunificare 
pașnică a patriei i 
orînduire' întemeiată 
socială și 
colaborare 
lumii.

pe prietenia 
cu toate

sale, pentru o 
i pe dreptate 

sinceră și 
popoarele

★

se 
sufletul 

• fără 
tn

lucrat aici la 
Morarii, dar a 
eu să fi venit
Personal nu

ca un om CÙ 
in-

In cadrul acordului 
rare dintre Academia R. P. Romî
ne și Academia de Științe a R. 
Cehoslovace, a sosit în Capitală 
acad. Dimitri Androsov, membru 
al Academiei de Științe a R. Ceho
slovace, în vederea unor studii de 
geologie.

De asemenea a sosit în Capita
lă la invitațiș Academiei R. P. 
Romîne, prof. Echim Boncev, geo
log, membru corespondent al Aca
demiei de științe a R. P. Bulga
ria, care va face un schimb de 
experiență cu oamenii noștri de 
știință.

de colabo- 1
if - -

TELEGRAFIE EXTERNE
Tratativele 

sovieto-poloneze 
continuă

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 21 iulie în 
clădirea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nei de la Varșovia au avut loc 
tratative între delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii So
vietice și conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Din partea sovietică la tratati
ve au participat : N. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., conducătorul dele
gației de partid și guvernamentale 
a U.R.S.S., N. Firiubin, I. Antro
pov, P. Abrasimov, membri ai de-

legației, precum și A. Gorceakov, 
șef de secție în Ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S.

Din partea poloneză, Ja tratative 
au participat: W. Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unjt Polonez, S. Je- 
drychowski, A. Zawadzki, R. Zam- 
hrowski, J. Morawski, A. Rapacki, 
M. Spychalski, J. Cyrankievicz, 
membri ai Biroului Politic al " 
al P.M.U.P. și alte persoane 
ciale.

Tratativele au decurs într-o 
moșieră extrem de cordială 
prietenească.

CC. 
ofi-

it-

Vizita delegației economice romîne

descoperit Mo- 
la tot felul 

cu scopul de 
fapta monstru-, 

oasă. El a atras de partea lui
oameni fără conștiință care nu 
s au dat înlături să vină la tri
bunal și să declare ceea ce de 
fapt nu știau. Așa de pildă 
„martora“ Maria Hanumolu, o 
femeie tânără, vecină de aparta
ment cu Moraru, a declarat in 
fața instanței că ea nu crede ca 
vecinul ei să fi săvîrșit o aseme
nea nelegiuire intruc.il atunci 
cind muma fetei a venit la Bucu
rești săi ceară socoteală pentru 
ceea ce a făcut, acesta n-a re
cunoscut fapta.

Martorul are un rol impor
tant într-o instanță judiciară 
și de sinceritatea lui depin
de in mare 
rea adevărului

măsură Stabili- 
Maria Hanumolu

*) începutul în Nr. 3167

a semnat aceasta adresa. 
Murgu s-a arătat peste măsură 
de uimit :

— Ce fel de adresă și pentru 
cine ? Moraru ? Nu cunosc, to
varășe, nici un fel de Moraru. 
Poate Morăruș ?

Apoi, scotocind prin niște re
gistre, șeful secției cadre s-a 
dumirit :

— Așa este- A 
noi unul, Nicolae 
plecat înainte ca 
în întreprindere, 
l-am cunoscut.

E posibil oare
muncă de răspundere intr-o 
treprindere, cum este Ion Murgu, 
să semneze cu otita ușurință un 
act oficial de o asemenea impor
tanță ?

Intervențiile nedorite ale unor 
oameni care în realitate nu cu
nosc nimic din cele ce pretind 
că cunosc pot pricinui, une
ori, multe piedici instanței, tn 
cazul lui Moraru insă aceste in
tervenții n-au avut efect Probe
le ticăloșiei erau zdrobitoare și 
T ribunalul raional Tirgoviște, 
iar mai apoi Tribunalul regional 
Plocști l-au condamnat pe acest 
individ odios așa cum merita.

/n primăvara acestui an, 
Aura, fata batjocorită de 
Moraru. a născut o fetiță. 

Lăcrămioara. Zile de-a riadul 
Nicolae Moraru și soția lui 
alergaseră de la un medic 
la altul incercind să îm
piedice nașterea acestui copil 
care le amenința reputația de 
familie de „oameni cumsecade“. 
Cind au simțit insă că nu mai 
e nimic de făcut s-au năpus’it 
asupra fetei batjocorite cu cele 
mai nerușinate minciuni și ca
lomnii.

— E o stricată, vintura vorbe 
in dreapta și-n stingă, prin sat 
Florica Moraru, spumegind de 
furie

Aura, cu fetița in brațe, auzea 
toate acestea și sufletul ei se in 
chidea tot mai mult. O adincă 
tristețe pusese stăpînire pe în
treaga ei ființă. Cind mama și 
surorile ei aflaseră ce s-a petre
cut cu ea, o pălmuiseră fiecare, 
dar palmele acelea n o duruseră. 
Calomniile fostei ei stăpine i se 
înfigeau însă adine în inimă, ca 
niște cuțite. „Ce-o să fie acum ? 
— se întreabă ea. Încotro mi se 
va îndrepta viața ?“ 1 n aceste

H

— Declarațiile d-lui A. Zakkas
De citeva zile ne vizitează țara 

dl. Andreas Zakkas, deputat in 
parlamentul grec, președintele Co
mitetului grec pentru destindere 
internațională și pentru pace, 
membru al Consiliului Mondial al 
Păcii.

In timpul vizitei sale, dl. A. 
Zakkas a răspuns la întrebările 
puse de un redactor al Agenției 
Romine de Presă „Agerpres“.

Am vizitat mai multe localități. 
Ara fost la uzinele de tractoare, 
la o gospodărie agricolă colectivă 
etc., și am văzut că în Romînia 
se fac eforturi apreciabile orien
tate în mod constant, spre progre
sul poporului. Arn vizitat de ase
menea stațiuni de la munte și de 
pe litoral unde am admirat reali
zările obținute in domeniul asigu
rărilor sociale pentru cei ce mun
cesc.

Este ușor de înțeles că opera 
care se înfăptuiește in Romînia nu 
este de loc ușoară. Au fost lipsuri 
foarte multe și mai aveți încă 
multe de înfăptuit. Dar ceea ce dă 
încredere în viitor' este faptul că 
se face totul pentru a se ajunge 
cît mai curind la realizarea țelu
lui propus.

Referindu-se la legăturile dintre 
popoarele grec.și romin, oaspetele 
a arătat intre altele : Țările noas
tre au tradiționale legături de 
prietenie. Și in prezent sînt multe 
lucruri care vor .putea să ne a- 
propie și mai mult. Este posibil și 
cred că vom putea avea relații tot 
mai strinse pentru că romînii și 
grecii au fost întotdeauna prieteni. 
De asemenea cred că prejudecă
țile care mai există între noi vor 
fi înlăturate. Lucrînd in mod in
tens vom asigura bunele relații 
dintre noi, Toate difer.'ndele | 
soluționate prin negocieri.

Trebuie spus că relațiile 
țările noastre au pornit pe 
drum care promite. Depinde acum 
de cele două guverne de a face ca 
relațiile dintre popoarele noastre 
să fie cît mai strìnse și mai sin
cere. Am văzut aici, din convorbi
rile pe care le-am avut, că guver
nul romîn se orientează spre o

pot ft

dintre 
un

prietenie sinceră între popoarele 
balcanice.

In continuare, dl. A. Zakkas s-a 
referit la atitudinea poporului grec 
față de relațiile dintre țările balca
nice și de problemele actuale ale 
situației internaționale.

Timp de ani de zile Balcanii au 
fost considerați ca un butoi de pul
bere, ca un centru de explozii răz
boinice. Dar cei care făceau ase
menea. afirmații trebuie să știe că 
această situație nu se datora vo
inței proprii a popoarelor balca
nice. Era întotdeauna vorba de o 
mînă străină care se amesteca și 
învenina relațiile lor.

Poporul grec — a declarat oas
petele — este în favoarea propune
rilor făcute de dl. Chivu Stoica, 
deoarece este convins că în vede
rea asigurării păcii statele trebuie 
neapărat sâ discute între ele-

Sînt pentru înțelegerea bal
canică și pentru conferința țârilor 
balcanice propusă de dl. președinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne. Afn criticat energic refu
zul guvernului nostru de a accepta 
invitația guvernului romîn. Guver
nul nostru declară că dorește pa
cea. Dar pentru aceasta, pentru 
rezolvarea, diferendelor care mai 
există, este clar că trebuie să dis
cuți. De aceea sînt in favoarea ne
gocierilor între statele balcanice 
în jurul mesei rotunde.

Poporul grec — a spus în con
tinuare dl. A. Zakkas — ca și 
toate celelalte popoare dorește pa
cea. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît poporul nostru a fost mult în
cercat de războaie. In Grecia avem 
acum multe de făcut pentru a evi
ta instalarea bazelor pentru rache
te. Poporul detestă instalarea ace
stor baze. Dorința noastră cea mai 
arzătoare este de a vedea progre- 
sînd destinderea internaționala, iar 
pacea să fie de durată și în același 
timp justă. Și cînd spun 
porul grec vrea ca pacea 
justă aceasta înseamnă că 
trebuie căutată altfel decît 
lea negocierilor.

neri 
eercat 
te pe 
învingă 
grea in 
află ?

există o organizație de 
U.T.M- care numără nu 

mai puțin de 63 de utemiști- Unii 
membri ai biroului U.T.M. îi 
sînt vecini. Constantin Radu, 
responsabil cu munca culturală 
în biroul U.T.M., o vede mereu 
pe această fată cînd trece pe la 
poarta ei, cum se furișează după 
colțul gardului, acoperindu-și 
fața de rușine. Din organizație 
fac parte și multe fete. Georgeta 
Buică o cunoaște bine pe Aura 
și știe cît se zbuciumă ea in ur
ma acelei groaznice întimplări. 
Niculina Moise, Aurica Grădina
ra, Niculina Bădoi, Georgeta 
Niță, i-au fost colege de școală 
Nu e tinăr în sat care să nu cu
noască situația dureroasă 
care trece această fată 
un individ netrebnic i-a 
sufletul !

Discutam acum citeva i 
Georgeta Buică. Ea spunea : „O 
cunosc, aveți dreptate, e tare 
distrusă... Dar ce pot face eu 
pentru ea

Ce poate face ? A fost vreodată 
acasă ba ea ? A încercat să-i vor
bească să și-o apropie ca prie
tenă, s-o facă să înțeleagă că 
viGța noastră de azi nu e așa 
cum a trăit-o ea datorită unei 
împrejurări nenorocite ? E po
sibil oare să știi că undeva, 
aproape, intr-o familie de ță
rani muncitori, o fată tinără pe 
care o cunoști e chinuită de su
ferințe pricinuite fără vina ei și 
tu ca utemist să rămîi nepăsă
tor. indiferent ?

E vorba de o tinără care poate 
fi pe deplin folositoare societă
ții. Cînd era la școală Aura în
văța bine. In toți cei patru ani 
ea a luai premiul l și păstrează 
și acum diplomele de merit. O 
pasionau deopotrivă toate mate
riile- Cînd își amintește de școa
lă, Aura tresare. Cit de mult ar 
vrea ea să învețe iarăși, să se 
afle alături de cei de o seamă cu 
ea la muncă, la horă în sat. la 
căminul cultural, în freamătul 
sănătos al vieții ce o înconjoară! 
ti e dor de o vi<ață frumoasă, ti
nerească, sentimentele ei curate 
îi sînt însă măcinate d?. atmos
fera apăsătoare creată în viața 
ei interioară de întâmplarea a- 
ceea nenorocită.

Nu se poate ca această tinără 
să rămînă și pe mai departe în 
s'irea in care se află. Tinerii 
din satul Ungureni au datoria să 
se apropie cu grijă de ea și s-o 
atragă în mijlocul lor, cu căldu
ră ajutînd-o să-și regăsească 
întreaga ei dragoste pentru viață.

Aura E. trebuie ajutată ! Ea 
trebuie ajutată să pășească de 
acum încolo pe drumul între
gului nostru tineret, pe un drum 
luminos, cu visuri îndrăznețe, 

curajos.
Ziarul „Scînteia tineretului** 

cere părerea cititorilor săi : 
Cum s-o ajutăm pe Aura ?

V. BARAN

Nu-i așa că ai să-mi
Gheorghe Teodorescu

(Ager pres).

scrii cînd aj ungi în patrie ? Kim Iong II, 
și Traian T rătișan, prieteni pentru totdeauna, 

își notează adresele.

revedere,
Foto : GR. PREPELIȚA

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Marți 21 iulie delegația economică 
romină în frunte cu tov. Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, care se află în Anglia, a 
vizitat Uzina din Birminghain a 
societății „Dunlop Rubber and 
Tyre“, precum și întreprinderea 
din Coventry a societății „Courta- 
ulds“ care produce fire și țesături,

materiale plastice, chimicale șl 
mașini pentru fabricarea fibrelor.

Agenția Reuter relatează că în 
cursul zilei de marți delegația eco
nomică romină a plecat la Strat- 
ford-on-Avon pentru a asista la 
Teatrul memorial Shakespeare la 
spectacolul „Othelo“ cu marele 
artist Paul Robeson.

Miercuri delegația economică 
romină pleacă la Manchester.

prin 
căreia 

mutilat
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dragi prieteni coreeni
Marț-i 

intilniri 
de-nți și 
rești și . 
coreeni care au crescut și au învă
țat in țara noastră și care acum se 
înapoiază în patrie.

La aceste intilniri au 
reprezentanți ai 
Crucii Roșii 
Comitetului orășenesc P.M.R. 
Comitetului orășenesc U.T.M., 
Sfatului popular al Capitalei, învă
țători și profesori.

Au fost de asemenea prezenți 
reprezentanți ai Ambasadei R.P.D. 
Coreene la București.

La teatrul de vară al Palatului 
Pionierilor s-au adunat marți di
mineața aproape 1.500 de pionieri 
bucureșteni pentru a-și lua rămas 
bun de la colegii și prietenii lor 
care se iritorc în R.P.D. Coreeană.

In numele pionierilor și școlari
lor din București, pionierul Andrei 
Morarii de la Școala medie nr. 7 
din raionul . Sialin,. a adus, un 
călduros salut colegilor Iui coreeni.

Răspunzînd în numele copiilor 
coreeni, pioniera Ri Zong Hi, a ex

au avut loc în Capitală 
intre pionieri, elevi, stu- 
tineri muncitori din Bticti- 
copiii, elevii și studenții

itilniri au participat 
i C.C. al U.T.M., ai 
a R. P. Romîne, ai

Și 
ai

primat mulțumirea și recunoștința 
pe care o poartă partidului și gu
vernului țarii noastre, întregului 
popor romîn, pentru dragostea cu 
care i-a înconjurat, i-a crescut și 
educat timp de 7 ani, arătînd tot
odată că prietenia frățească ce s-a 
legat intre copiii coreeni și romîni 
nu se va stinge niciodată.

Formații artistice ale pionierilor 
din București au prezentat apoi un 
frumos program artistic. După 
spectacol, pionierii coreeni au vizi
tat împreună cu colegii lor romîni 
Palatul Pionierilor.

La Casa de cultură a tineretului 
din raionul „Nicolae Bălceseu“, 
sute de tineri muncitori, elevi și 
funcționari din Capitală au primit 
vizita de rămas bun a unui grup 
de tineri coreeni care au absolvit 
cursurile unor școli medii, tehnice 
și profesionale în țara noastră.

în numele tineretului din Capi
tală, tov. Constantin Pîrvu, prim- 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. „V. 1. Lenin“ a adresat ti
nerilor coreeni tradiționalele urări 
de drum bun și a transmis prin e.i

Pe Dunăre, 
în drum spre Festival

(Urmare din pag. l-a)

parte din delegația noastră a 
vizit-at orașul.

Cele citeva ore petrecute lao
laltă cu tinerii din Mohacs au 
trecut pe neobservate.

tncet, încet, navele se des
prind de lingă port și își con
tinuă drumul. Ne apropiem de 
Baja. Și aci ca pretutindeni 
pe unde trecem sintem întâmpi
nați cu ospitalitate de prietenii 
noștrii, tinerii maghiari. In 
noapte, pe malul sting, un ta
blou impresionant : șapte torțe 
simbolizînd cele 7 Festivaluri 
Mondiale ale Tineretului se a- 
gită in întuneric. Navele iși 
continuă drumul, tn dimineața 
de azi (N R. ieri) lăsăm în 
urmă Dunafdldvar, — Sztalin- 
varoș — puternic centru indus
trial al Ungariei socialiste care 
ne salută 
miază in

juns la Budapesta. O mulțime 
de tineri, locuitori ai capitalei 
ungare ne fac o primire sărbă 
torească. Balcoanele clădirilor 
Pestei, malurile unde au acos
tat vasele sint pline de tineri, 
de locuitori ai capitalei ma
ghiare. Ei ne fac semne prie
tenești, fluturind batiste. La 
unul din debarcadere tinerii, 
ne-au primit cu brațele deschi 
se, cu flori, cu urări de bun 
sosit.

Are loc un miting la care 
reprezentanți ai U.T C.-ului din 
Budapesta ne-au salutat, la care 
au răspuns conducători ai de 
legației noastre. Apoi grupe 
din delegația noastră au vizitat 
frumoasa capitală ungară.

poporuiui coreean urări de noi suc
cese pe calea făuririi socialismului.

In numele tinerilor coreeni, Ce 
Mibn Sic, absolventă a unei școli 
medii din. lași a spus printre alte
le : Ducem în inimile noastre mul
te amintiri frumoase despre priete
nia și dragostea cit care am fost 
înconjurați pretutindeni. Profesorii, 
educatorii romîni și toți cei care 
ne-au purtat de grijă, ne-au fost 
aici părinți, frați și surori. Sintem 
hotărîți să punem în practică cele 
învățate aici pentru înflorirea pa
triei noastre.

Tinerii coreeni au asistat apoi 
alătur: de tinerii bucureșteni la un 
frumos spectacol prezentat de for
mații artistice ale unor întreprin
deri din ra'oanele N. Bălceseu și 
V. I. Lenin.

La Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa“ din Capitală, 
studenții coreeni, care au absolvit 
diferite institute de învațămînt su
perior din țara noastră și care a- 
cum se înapoiază în patrie au ve
nit să-și ia rămas bun de la cole
gii lor romîni.

Președintele Uniunii Asociațiilor 
Studenților din orașul București, 
tov. Cornel Burtică, în numele stu
denților din țara noastră a urat 
colegilor coreeni succese in munca 
practică pe care o vor desfășura în 
patria lor. ■

In numele studenților coreeni a 
luat cuvîntul Li Hen Cean, absol
vent al Institutului Politehnic din 
Orașul Stali-n. El a mulțumit Par
tidului Muncitoresc Romîn, guver
nului, și întregului nostru popor, 
care într-o perioadă grea pentru 
poporul coreean a înconjurat pe 
studenții coreeni cu o dragoste pă
rintească. „Poporul vostru, a spus 
el, ne-a ținut locul părinților șt 
fraților noștri timp de cinci ani cît 
am învățat în țara dv“.

Ca semn al prieteniei care îi 
leagă, studenții romîni și coreeni 
și-au înmînat reciproc buchete de 
flori, au făcut schimb de cadouri.

Intilnirile an prilejuit entuziaste 
și calde manifestări ale prieteniei 
trainice ce s-a legat între copiii și 
tinerii romîni și copiii și tinerii co
reeni, în anii în care aceștia au 
trăit și învățat împreună.

(Agerpres)

Hotărirea guvernului sovietic 
cu privire la amînarea vizitei 

lui N. S. Hrușciov 
în țările scandinave

MOSCOVA 21 
TASS transmite : 
tic a adoptat o 
vire la necesitatea amînării pi 
iectatei vizite a președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov în Danemarca, 
Suedia și Norvegia pentru un mo
ment mai favorabil.

Această hotârîre a fost comuni
cată în note adresate de guvernul 
sovietic ambasadelor Danemarcei, 
Suediei și Norvegiei la Moscova.

In note sînt expuse fapte reflec- 
tînd intensificarea activității ostile 
a unor organizații și organe de 
presa din Danemarca, Suedia și 
Norvegia față de U.R.S.S. in le
gătură cu proiectata vizită a lui 
N. S. Hrușciov. Aceste fapte dove
desc că în Danemarca, Suedia șt 
Norvegia se creează în mod arti
ficial o situație 
asemenea vizite 
sovietic a ajuns

(Agerpres). — 
Guvernul sovie- 
hotarîre cu pri- 

>ro-

nefavorabilă unei 
oficiale. Guvernul 
la concluzia că în

prietenește. După a- 
jurul orei 18 am a-

Documentele Plenarei C. C. 
din 13-14 iu'ie

al P. M. R

Imbold însuflețitor 
spre noi realizări

Yom reduce prețul de cost cu 3 la sută

a

în 
De

(Urmare din pag. l-a) 

pînă la sfirșitul anului economii 
valoare de peste 400.000 lei. 
asemenea, in vederea sporirii eco
nomiilor ne angajăm să îmbună
tățim in continuu calitatea produ
selor. Printr-o mai bună organi
zare a secțiilor precum și prin a- 
plicarea de noi metode in pro-

cesul de producție vom mări pro
ductivitatea muncii cu 2 la sută, 
iar prețul de cost p:aă la sfîrșitul 
anului il vom reduce cu 3 la sută 
față de cel planificat. Realizările 
obținute pină acum, hotărirea pu
ternică de a răspunde prin fapte 
grijii partidului ne întărește con
vingerea că vom depăși angaja
mentele luate.

Vom economisi zilnic 100-150 kg. fontă
(Urmare din pag. l-a)

înainte 2 mm. adaus de prelucra
re iar în prezent doar 1—1,5 mm. 
ceea ce înseamnă o economie de 
metal de aproximativ 0,5 kg. la 
fiecare piesă. Adausurile de prelu
crare pot fi reduse însă la sute 
de repere. Vom folosi de aseme
nea pe scară mai largă în scopul 
reducerii adausurilor de prelucra
re turnarea în coji de bachelită a 
pieselor de schimb pentru indus
tria textilă. De pildă rotile din
țate conice și elicoidale și alte 
piese de mare precizie care pînă 
acum se confecționau pe cale me
canică prin așchiere. vor fi turnate 
în viitor în coji de bachelită. Vor 
fi astfel eliminate mujte faze de 
prelucrare și mai ales se va re
duce în mod substanțial consumul

specific de metal pentru fiecare 
piesă. De pildă la rolele de bătaie 
care înainte se prelucrau dintr-o 
bară de metal turnată (era o 
muncă migăloasă, o productivita
te scăzută și costisitoare) vom 
realiza prin turnarea în coji de 
bachelită o productivitate mult 
mai mare și un preț de cost cu 
circa 40 la sută mai scăzut.

De asemenea printr-o inovație 
care a și început să se aplice și 
anume schimbarea formei orificiu; 
lui de turnare 
zilnic cel 
lichidă.

Acesta 
care noi 
dem grijii 
poartă ridicării 
lui de trai al oamenilor 
din patria noastră.

puțin

este 
ne-am

Pe

se va economisi
100—150 kg. fontă

angajamentul cu 
gîndit să răspun- 

care partidul o 
continue a nive'.u- 

rh uncii

coridițiile create în aceste țări este 
puțin probabil ca vizita președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. să fie oportună și consi
deră că această vizită poate fi a- 
mînată fără a se aduce prejudicii 
relațiilor dintre Uniunea Sovietică 
șl țările scandinave, 
chiar spre avantajul 
lății.

Guvernul sovietic 
viitor poate peste un 
scandinave se vor ivi

ba poate 
acestor re-

speră că în 
an, în țările 
condiții mai 

bune pentru o astfel de vizită 
atunci s-ar putea reveni asupra 
cestei probleme.

Guvernul sovietic a remis de 
senienea o notă ambasadei Fin- 
lanlei la Moscova. în notă se a- 
rată că în legătură cu situația 
care a condiționat ainînarea vizi
tei lui N. S. Hrușciov în țările 
scandinave, guvernul sovietic nu 
va putea da curs în prezent nici 
invitației guvernului Finlandei.

Cicliști romîni au plecai 
în R. P. F.

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd spre Zagreb, echipa 
selecționată de tineret a R. P. 
Romîne, care va participa între 
25 iulie și 2 august la Turul ciclist 
al R.P.F. Iugoslavia. Lotul cicliș
tilor romîni cuprinde pe Aurel Șe- 
laru, Ștefan Poreceanu, Constan-

★

PRAGA 21 (Agerpres). — tn 
continuarea turneului pe care-l în
treprind in R. Cehoslovacă echi
pele Selecționate de tenis de masă 
ale tineretului din R P. Chineză 
au jucat la Karlovi Vary cu repre-

Și 
a-

a-

Iugoslavia
tin Moiceanu, Eugen Mihăilă șî 
Ion Cosma. Antrenorul echipei 
este Marin Niculescu.

Cel de-al 15-lea tur ciclist al 
Iugoslaviei măsoară 1.685 km. 
care vor fi parcurși în 9 etape 
cu o singură zi de repaus.

(Agerpres)

★

tentativele de tineret ale R. Ceho
slovace. La băieți, echipa chineză 
a terminat învingătoare cu scorul 
de 5—2, in ■ timp ce la feminin 
au ciștigat gazdele cu 3—2.

<7)i-n eol&ana padieițianfUoi
la Creitinai

STINGA

Din însorita ITALIE va sosi 
la Viețui o numeroasă delegație 
de tineret, din care fac parte 
reprezentanți ai diferitelor or
ganizații politice, religioase, 
culturale și sportive Tineretul 
italian îmbrățișează cu căldură 
ideile nobile ale Festivalului 
— de pace și prietenie intre 
popoare-

La Viena vor răsuna din nou 
frumoasele cîntece italiene. 
Din Neapole va sosi o orchestră 
formată din opt persoane. Vor 
fi prezente de asemenea un cor 
al tinerelor fete, o orchestră 
de muzică ușoară etc.

—•—

DREAPTA

COREEA. Eroicul tineret co
reean va fi prezent la Viena 
prin numeroși reprezentanți. 
La Viena, tinerii din R.P.D. 
Coreeană, care își făuresc o 
viața fericită, participind cu în
suflețire la construirea socia
lismului 
exprima 
întregului popor de a lupta 
pentru pace, pentru unificarea 
pașnică a țării. Din delegația 
tineretului coreean fac parte și 
150 de tineri artiști, dintre 
care un ansamblu artistic popu
lar format din 55 persoane, o 
orchestră populară din 39 de 
tineri și un cor.

în țara lor, vor 
hotărirea fermă a

intruc.il


Salut frățesc poporului polonez!
In Istoria milenară a poporu

lui frate polonez, 22 iulie 
1944 reprezintă un mo

ment de răscruce. Atunci, pe 
primul petec de pămint polo
nez eliberat a fost proclamat 
Manifestul Comitetului polonez de 
eliberare națională, oglindă fidelă 
a aspirațiilor poporului polonez. 
Tovarășul Gomulka a subliniat că 
forțele sociale revoluționare și 

progresiste, in frunte cu clasa 
muncitoare, care sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Polonez, au 
dat o luptă sîngeroasă împotriva 
ocupantului hitlerist pentru elibera
rea națională și socială, au putut 
să întemeieze Polonia populară 
numai datorită faptului că țara 
noastră a fost eliberată de către 
Armata Sovietică și de Armata 
Polonă, care a luptat alături de 
ea“.

Poporul polonez a luptat cu 
eroism împotriva cotropitorilor 
hitleriști, înfruntînd suferințe de 
neînchipuit. După ce tunurile au 
încetat să mai bubuie pe pămîntul 
patriei sale, după ce hoardele in
vadatorilor fasciști au fost alun
gate, poporul polonez a trebuit să 
înceapă o muncă gigantică pentru 
lecuirea rănilor lăsate de război. 
Distrugerile făptuite de hitleriști 
au fost imense. Aproape nu era 
familie poloneză care să nu-și 
plîngă morții. Varșovia era un 
imens morman de ruine. Harnicul

trebuie arătat că numai combina« 
tul metalurgic de la Nowa-Huta a 
dat în 1958 aproape atîta oțel cit 
a produs întreaga industrie side
rurgică poloneză antebelică.

Cel de al treilea Congres al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez a stabilit sarcini importante în 
domeniul dezvoltării industriei și 
agriculturii. In perioada 1959— 
1965 producția industrială va tre
bui să crească cu 80 la sută. Cla
sa muncitoare din republica fră
țească, întregul popor polonez, 
este hotărit să dea viață sarcinii 
trasate de partid.

In anii puterii populare s-a 
schimbat fizionomia satului polo
nez. Numeroși țărani au pornit pe 
drumul muncii în comun. Cele 2000 
cooperative agricole de producție 
sînt un exemplu viu, însuflețitor 
pentru țărănimea poloneză. In fața 
țăranilor muncitori se află sarci
na stabilită de Congresul al III- 
lea al P.M.U.P. de a mări pro
ducția agricolă cu 30 la sută pină 
în anul 1965. Recoltele medii ale 
principalelor culturi agricole tre
buie să crească de la 14,7 chin
tale în 1958 la 17,5 chintale în 
1965. O mare atenție se va acorda 
creșterii vitelor.

Remarcabile sînt succesele ob
ținute în desfășurarea revoluției 
culturale. Numărul elevilor în li
cee și școli profesionale este de

Ședința festiva 
de la Varșovia
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CREȘTEREA EXTRACȚIEI DE CĂRBUNE 

(în milioane tone) 

huilă (sus) brun (jos)

popor polonez a pornit o muncă 
plină de abnegație pentru a-și re
construi patria, pentru a o face 
înfloritoare. In frunte cu clasa 
muncitoare, condusă de partidul ei 
marxist-leninist, poporul polonez a 
repurtat victorii importante infrîn- 
gînd uneltirile claselor exploata
toare și ale cercurilor imperialiste. 
In acele zile, ca și in toată perioa
da de la eliberare, poporul polo
nez a simțit alături umărul de 
frate al poporului sovietic, care 
l-a ajutat generos.

15 ani înseamnă o perioadă 
scurtă din punct de vedere istoric. 
Cei 15 ani de existență ai Polo
niei populare oferă însă un bilanț 
bogat, mărturie a succeselor unui 
popor ce înaintează pe drumul 
construcției socialiste. înainte de 
cel de al doilea război mondial, 
producția industrială a Poloniei 
oscila în permanență în jurul ni
velului anului 1913. Aceasta în
semna stagnarea forțelor de pro
ducție, șomaj la orașe, mizerie 
crîncenă la sate. In anii puterii 
populare, această situație a fost 
în mod radical schimbată. Sufe
rințele oamenilor muncii aparțin 
unui trecut definitiv îngropat. As
tăzi, poporul polonez dezvoltă eco
nomia sa națională, asigură con
dițiile pentru înflorirea culturii, își 
ridică nivelul său de viață neînce
tat. In privința succeselor econo
mice sînt grăitoare cifrele. In 
1958, industria poloneză a produs 
21.000 de strunguri de tipuri dife
rite, 587.000 mașini electrice, 
790.000 aparate de radio etc. Este 
semnificativ că la producția de 
mașini lucrează în prezent fiecare 
al patrulea muncitor din industrie. 
In 1938 producția de oțel repre
zenta 1.441.000 tone. In anul 1958, 
harnicii oțelari polonezi au dat 
patriei lor 5.600.000 tone oțel. 
Compararea celor două cifre arată 
In mod concludent marile succese 
ale industriei poloneze. De altfel

patru ori mai mare ca înainte de 
război, numărul școlilor și studen
ților s-a dublat. Dacă înainte de 
război numărul cărților aflate în 
biblioteci reprezenta doar 6,5 mi
lioane volume, în prezent se gă
sesc in biblioteci la dispoziția ma
selor de cititori 91.000.000 volume. 
Tirajul cărților și broșurilor a fost 
triplat față de perioada antebeli
că. Cartea a devenit un bun al 
tuturor celor ce muncesc.

Poporul polonez pășește înainte 
cu energie. Conducerea de către 
partidul marxist-leninist al clasei 
muncitoare este garanția succese
lor sale pe drumul construirii so
cialismului.

Polonia populară este un im
portant factor de pace în Europa, 
o țară a cărei prezență ‘ : ‘
internațională se face 
simțită. Numeroasele 
pașnice ale guvernului 
sprijinul dat tuturor acțiunilor ce 
consolidează pacea, au făcut ca 
R. P. Polonă să-și aducă o con
tribuție remarcabilă la lupta îm
potriva primejdiei 
tru pace. Polonia 
tează cu fermitate 
puternicului lagăr 
cialismului în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

Poporul rornîn urmărește cu 
bucurie succesele poporului frate 
polonez. Intre cele două țări ale 
noastre s-a statornicit o trainică 
prietenie consolidată în anii pu
terii populare. Popoarele noastre 
merg împreună, în cadrul marelui 
lagăr a| socialismului, spre împli
nirea idealurilor lor — idealurile 
socialismului și comunismului.

In ziua marii sărbători a Polo
niei populare, transmitem un fier
binte salut poporului frate polonez 
și-i urăm noi victorii pe drumul 
socialismului, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). —
■ La 21 iulie la Varșovia a avut 

loc ședința festivă consacrată săr
bătorii naționale a Poloniei popu
lare — cea de-a XV-a aniversare

■ a eliberării țării.
In sala congreselor a Palatului 

Culturii și Științei se aflau peste 
3500 de muncitori din întreprinde
rile industriale și de pe șantierele 
din capitala R. P. Polone, oameni 
de știință, cultură și artă, repre
zentanți ai opiniei publice.

Deschizînd ședința festivă A. 
Zawadzki, președintele Consi.iului 
de Stat al R. P. Polone, a salutat 
cu cordialitate delegația de partid 
și guvernamentală sovietică și a 
rugat pe N. S. Hrușciov și pe 
membrii delegației să transmită 
calde urări popoarelor Uniunii 
Sovietice și să le ureze succes în 
construirea comunismu ui, în lupta 
nobilă pentru pace în întreaga 
lume. A. Zawadzki a subliniat in 
cuvîntarea sa că, in anii puterii 
populare, poziția Poloniei pe are
na internațională s-a întărit con
siderabil. Acest lucru, a subliniat 
el, se datorește alianței și priete
niei noastre cu marea Uniune So
vietică, cu Republica Populară 
Chineză, cu Cehoslovacia frățeas
că, cu Republica Democrată Ger
mană și cu celelalte țări socia
liste. A. Zawadzki a rostit urări 
în cinstea Poloniei populare, în 
cinstea prieteniei dintre popoarele 
Poloniei și Uniunii Sovietice.

Raportul cu privire la cea de-a 
XV-a aniversare a Republicii Popu
lare Polone a fost prezentat de 
Wladyslaw Gomulka.

A luat apoi cuvîntul N. S. Hruș
ciov.

Cuvintele de încheiere ale salu
tului adresat Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone și Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
fost acoperite de ovații. Toți cei 
din sală s-au ridicat în picioare. 
Au răsunat urări : „Trăiască 
P.C.U.S. 1“, „Trăiască P.M.U.P. 1“, 
„P.C.U.S.—P.M.U.P. 1“, 
nie 1“, „Pace 1“.

Cei prezenți au intonat 
ționala.

După ședința festivă a 
un mare spectacol la care și-au 
dat concursul cele mai valoroase 
forțe artistice din capitala R. P. 
Polone.

„Priete-

Interna-

avut loc

în viata 
puternic 

initiative 
po onez,

războiului, pen- 
populară inili- 

pentru întărirea 
al păcii și so-

TELEGRAMA
Tovarășului ADAM RAPACKI 

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Polone

Varșovia

Cil prilejul sărbătorii naționale a poporului polonez, cea de-a 
XV-a aniversare a eliberării Poloniei, vă rog să primiți, tovarășe 
ministru, cele mai sincere felicitări.

Vă urez noi succese în activitatea 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre 
țările noastre, spre întărirea păcii și a colaborării internaționale.

dv. rodnică îndreptată spre

AVRAM BUNACIU 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

Cuvîntarea
rostita de ambasadorul 

R. P. Polone la București 
la posturile noastre de radio 

și televiziune
Mairți seara, ambasadorul 

extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Polone la București, Janusz 
Zambrowicz a rostit o cuvintare la 
posturile noastre de radio și tele
viziune cu prilejul celei de-a XV-a 
aniversări a eliberării Poloniei.

Vorbitorul a subliniat că cei 15 
ani care au trecut de la eliberarea 
Poloniei, deși o perioadă scurtă ca 
noțiune istorică, constituie o ade
vărată epocă în istoria poporului 
polonez. Pe pămîntul eliberat de 
armata sovietică și de armata po
lonă, care a luptat alături de ea, 
a avut loc un act de însemnătate 
seculară. A fost înfăptuit visul cla
sei muncitoare, al țărănimii și in
telectualității progresiste din Polo
nia. Poporul polonez sub conduce
rea clasei muncitoare și a partidu
lui ei a pășit la realizarea 
reformelor sociale și apoi pe te
meiul lor, la construirea regimului 
de dreptate socială, la construirea 
socialismului.

Amintind condițiile grele de a- 
cum 15 ani din Polonia ruinată de 
război, vorbitorul a înfățișat apoi 
succesele deosebite obținute de po
porul polonez în anii puterii popu
lare, sarcinile importante care stau 
în fața sa pentru construirea socia
lismului în Polonia.

Succesele poporului polonez, a 
arătat în continuare tov. Janusz 
Zambrowicz, au fost posibile dato
rită efortului patriotic al poporului 
întreg care a muncit cu abnegație 
la ridicarea patriei sale socialiste. 
Lucrul acesta a 
posibil deoarece

fost de asemenea 
Polonia face par-

Adunarea festivă de la uzinele
„Boleslaw Bierut“ din Capitală

Cu prilejul aniversării a 15 ani 
de la eliberarea Poloniei, munci
torii uzinelor „Boleslaw Bierut“ 
din Capitală s-au întrunit marți 
după-amiază într-o adunare festi
vă, consacrată sărbătorii naționale 
a poporului polonez.

Participanții la adunare au sa
lutat cu căldură pe membrii Amba
sadei R. P. Polone la București, 
în frunte cu ambasadorul Janusz 
Zambrowicz, care a luat parte la 
adunare.

A luat parte de asemenea tov. 
N. Guină, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

In numele colectivului de mun
că al uzinei, directorul general Ion 
Perianu a rugat j " ”
transmită un salut 
porului frate polon și

pe oaspeți să 
călduros po- 
urări de noi

succese în lupta comună pentru 
construirea soc.alismului.

Ambasadorul Janusz Zambrowicz 
a vorbit apoi despre sărbătorirea 
celei de-a XV-a aniversări a eli
berării Poloniei și despre realiză
rile poporului polon pentru con
struirea vieții noi.

Muncitorii uz nelor „Boleslaw 
Bierut“ au manifestat îndelung 
pentru prietenia frățească dintre 
popoarele rornîn și polon, strins 
unite în marea familie a țărilor la
gărului socialismului, pentru victo
ria păcii în lume.

Formațiile artistice ale uzinelor 
au prezentat apoi un program de 
cîntece și dansuri romînești și po
lone.

te din marele și puternicul lagăr 
socialist.

Perioada celor 15 ani încheiați 
este perioada alianței, prieteniei și 
colaborării strînse cu primul sfat 
al socialismului, cu Uniunea Sovie
tică, care garantează dezvoltarea 
noastră pașnică și inviolabilitatea 
granițelor noastre pe Oder-Neise. 
Vizita pe care o face în prezent în 
R. P.' Polonă, delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii So
vietice în frunte cu tovarășul Hruș
ciov este o expresie a prieteniei și 
colaborării tot mai strînse polono- 
sovietice, este expresia consolidă
rii continue a unității și solidarită
ții țărilor socialiste.

Vorbitorul a subliniat în conti
nuare relațiile de colaborare fră
țești în continuă dezvoltare care 
leagă poporul polonez de poporul 
rornîn.

Urmărim cu interes toate trans
formările care au loc în R. P. Ro- 
mînă. Ne sînt scumpe și apropiate 
realizările dv. în domeniul indu
strializării țări, socializării agri
culturii, înfloririi științei și ariei. 
Vedem în ele o mărturie a capaci
tății și hărniciei poporului rornîn. 
Sub conducerea Partidului Munci
toresc Rornîn, R. P. Romîna pă
șește consecvent spre îmbunătățirea 
vieții poporului, fapt care rezultă 
cît se poate de clar și din hotărî- 
rile recentei plenare a C.C. al 
P.M.R. împreună cu dv. dragi 
prieteni care peste o luna veți săr
bători a XV;a aniversare a eliberă
rii patriei vom împărtăși bucuria 
și mîndria dv. pentru realizările 
maselor muncitoare romîne condu
se de partid în construcția socia
lismului.

Cea de-a XV-a aniversare a Po
loniei populare, a spus în încheiere 
ambasadorul Janusz Zambrowicz, 
poporul polonez o sărbătorește ca 
aniversarea victoriei forțelor pro
gresului și socialismului, ca săr
bătoarea bucuriei și mîndriei pen
tru realizările obținute, pentru 
munca plină de sacrificiu a clasei 
muncitoare și a poporului întreg, 
ca sărbătoarea solidarității și uni
tății poporului polonez cu întregul 
lagăr al socialismului și cu toate 
forțele progresului din lumea în
treagă.

(Agerpres)

te (Agerpres).

Intîlnire cu cineaștii polonezi
Zajicek Ed-

?>
Cineaștii polonezi 

ward, director de producție, 
actrița Bozena Kurowska, care ne 
vizitează țara cu prilejul premierei 
de gală n filmului „Atentatul**, 
s-au întâlnit marți dimineața, la 
Athénée Palace, cu reprezentanți 
ai presei din Capitală.

Răspunzînd întrebărilor 
de ziariști, oaspeții ou

puse 
vorbit 

despre organizarea producției ci
nematografice în R.P. Polonă, des
pre activitatea și proiectele de 
viitor ale cineaștilor polonezi, 
după care s-au referit la munca 
lor de creație.

tn încheiere, Zajicek Edward și 
Bozena Kurowska au vorbit despre 
recenta realizare a studiourilor 
poloneze, filmul „Atentatul“, care 
evocă momente dramatice din 
lupta eroică dusă de tineretul po
lonez în timpul celui de-al doilea 
război mondial împotriva cotro
pitorilor hitleriști.

(Agerpres)

Premiera de gala 
a filmului 
„Atentatul“

prilejul celei de-a 15-a ani-

TBILISI. — In valea Digomi, la 
12 km sud-vest de Tbilisi, a început 
construirea unui oraș satelit ia 1 ca
pitalei gruzine. Aici vor fi con 
struite case de locuit cu o supra
față totală de peste 1.000.000 m.p., 
construcții sportive, un combinat 
poligrafic, parcuri, scuaruri. încă 
două orașe sateliți vor fi construi
te la nord-vest și nord-est de Tbi
lisi. In orașele satelit ale capita
lei Gruziei vor locui aproximativ 
200.000 de oameni.

GENEVA. — Irt orașul Locarno 
din Elveția a avut loc un festival 
internațional al filmului la care 
au participat 21 de țări. In seara 
zilei de 19 iulie juriul a conferit 
celor mai bune filme premiile 
„Vela de aur" și „Velr^de argint". 
De un deosebit succes s-a bucurat 
filmul „Fata căpitanului" (regia 
Vladimir Kapunovski), căruia i s-a 
acordat premiul „Vela de aur". 
Premiul „Vela de aur" a mai fost 
conferit de asemenea unor filme 
de producție cehă, italiană Și 'ame
ricană.

PARIS. — Un număr de 500 de
ținuți politici algerieni aflați in 
închisoarea „Fresrtes" din Paris au 
reluat greva foamei in semn de 
protest împotriva abuzurilor gar
dienilor închisorii.

Libertate lui Manolis Glezos
și celorlalți democrați greci

Infr-o atmosferă încordată, 
acuzațiile sînt complet spulberate

21 (Agerpres). — InATENA 21 (Agerpres). — In 
ședința din .seara zilei de 20 iu
lie a Tribunalului militar de la 
Atena a luat cuvîntul Papaspiru, 
apărătorul lui Glezos. El a res
pins acuzația adusă lui Glezos ca 
fiind lipsită de «temei și a cerut 
achitarea lui. Papaspiru a subli
niat că acest proces urmărește 
scopuri, politice periculoase. Dacă 
ar fi să se dea crezare „teoriei“ 
formulate de procuror în rechizito
riul său că Partidul Comunist se 
ocupă în Grecia de culegerea in
formațiilor cu caracter militar și 
că este o organizație de spionaj, 
ar fi tot atît de ușor de declarat 
că fiecare grec comunist este 
spion, că fiecare om politic cu ale 
cărui concepții autoritățile nu sînt 
de acord — este un spion. Acesta 
este adevăratul scop al procesului. 
Dacă se înlătură aceste afirmații 
care nu își au locul în sala tribu
nalului din această acuzație nu 
rămîne nimic întrucît însăși acu
zarea a recunoscut că nu posedă 
date concrete care să ateste că a- 
cuzații ar fi desfășurat o activitate 
de spionaj.

La 20 iulie, prin pledoariile lor, 
apărătorii au dat o lovitură seri
oasă acestei baze șubrede pe care 
se reazimă întregul proces inten
tat patrioților greci pentru „spio
naj“. Președintele tribunalului a 
recurs la o măsură fără precedent 
interzicîndu-i lui Papaspiru să-și 
continue pledoaria. Numai după 
ce alți avoeați ai apărării au pro
testat, Papaspiru a putut continua 
să vorbească.

Papaspiru a cerut judecătorilor 
să ia în considerare faptul că 
pentru elucidarea cauzelor apari
ției cazului Glezos trebuie să se 
țină seama de lupta politică acută 
care se desfășoară în Grecia. 
„Glezos este legat de o grupare

politică care nu este pe placul 
unora, dar care reprezintă o mare 
parte a poporului. El are un trecut 
glorios, este Un om curajos și cin- 

apărătorul. După 
trebuie

sti-t“, a spus 
cum a ara lat Papaspiru, 
să se admită că multe din afirma
țiile fanteziste făcute de polițiști 
în legătură cu Glezos se explică 
prin ura lor față de conducătorii 
unui partid care nu le este pe 
plac.

Papaspiru s-a referit în conti
nuare la unele afirmații lipsite de 
orjce logică din depozițiile agenți- 
lor de poliție cu privire la întîlni- 
rea dintre Coliani-s și Glezos. A- 
flînd despre întîlinirea unui condu
cător a-1 P.C. din Grecia cu un 
conducător al E.D.A., a spus apă
rătorul, Asfalia ar fi pierdut oare 
prilejul să-i aresteze pe aceștia „la 
locul crimei“ pentru a dovedi le
gătura dintre E.D.A. și P.C. din 
Grecia, cînd Asfalia abia caută un 
argument în acest scop ? Atunci 
nu ar fi fost nevoie să se smulgă 
cu forța declarații false.

In continuare Papaspiru arată 
cum au fost ticluite declarațiile 
soților Dolianitis la Asfalia. El a 
cerut achitarea lui Glezos. Pentru 
Glezos este importantă nu numai 
viața ci și onoarea personală, 0- 
noarea de mare om politic grec.

Galeos, apărătorul lui Vutsas, a 
protestat împotriva faptului că a- 
cuzația adusă lui Vutsas de a fi 
desfășurat o activitate de spionaj 
și cererea în legătură cu aceasta 
a pedepsei cu moartea de către 
procuror sînt bazate numai pe 
faptul că Vutsas este comunist.

In ac’est moment președintele a 
interzis avocatului să vorbească 
de Partidul Comunist din Grecia.

In sprijinul acuzației aduse lui 
Vutsas, continuă avocatul, nu a 
fost adusă nici o dovadă concretă.

La Geneva, 
tratativele continuă

GENEVA 21. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Răducanu trans
mite : Activitatea diplomatică a 
înregistrat marți la Geneva doar 
dejunul miniștrilor de externe ai 
celor patru puteri, invitați de A. A. 
Gromîko., Miercuri dimineață, 
Couve de Murville și Selwyn Lloyd 
vor fi la Paris, primul pentru a 
participa la un consiliu de miniștri, 
celălalt pentru a informa Consiliul 
N.A.T.O. asupra lucrărilor Confe
rinței de la Geneva. Aniîndoi mi
niștrii vor reveni la Geneva în 
primeie ore ale după-amiezii pentru 
a participa la ședința plenară ce 
va începe miercuri la ora 16.
După ședința de luni după-am:a- 

ză c>are a constituit un prilej de 
reafirmare a celor două poziții di
ferite în ceea ce privește aspectele 
fundamentale ale problemei ger
mane, nu se poate spune mai mult 
decît că „tratativele continuă și 
este limpede că nimeni nu dorește 
întreruperea discuțiilor, cel puțin 
pentru moment“ după cum scrie 
ziarul „Tribune de Genève“. Cu 
toate elogiile aduse de o parte a 
presei occidentale, noua propunere 
prezentată de Clir. Herter „nu mar
chează niciufi progres, fiind o prea 
mare- concesie făcută guvernului 
de la Bonn“, observă astăzi ziarul 
„Daily Express“. Virtuțile așa-zisei 
flexibilități și imprecizii a acestei 
propuneri, care i-ar demonstra me
ritele și „ar lăsa ușa deschisă spre 
tratative“ se dovedesc la lectura 
lor atît de inconsistente îneît „fac 
inutilă o analiză mai profundă“ 
(Gazette de Lausanne).

In ședința de luni atît A. A. 
Gromîko cît și Lothar Bolz, au 
subliniat din nou că răspunderea 
marilor puteri pentru rezolvarea 
problemei germane nu exclude, ci 
dimpotrivă presupune crearea con
dițiilor pentru o discuție între re
prezentanții R. D. Germane și R. F. 
Germane, în cadrul unui comitet 
pe întreaga Germanie sau al unui 
alt organism bazat pe principiul

egalității lin drepturi și al parității. 
Dar, scrie astăzi ziarul „Le Figa- 
ro“ „Bonn-ul se teme de conse
cințele unui dialog politic cu ger
manii de răsărit“, iar „puterile oc
cidentale ored că din organizarea 
unei astfel de discuții va decurge 
recunoașterea implicită a guvernu
lui est-german“ după cum scrie 
„New York Herald Tribune“.

Desigur conferința de la Geneva 
a consumat pină acum destul timp 
și răbdare pentru a încerca, pe 
baza repetatelor inițiative ale dele
gației sovietice și R. D. Germane, 
o apropiere a punctelor de vedere 
și o cale spre un acord. Posibili
tăți există și vor mai apare desigur 
în zilele următoare. Dar, noul pas 
fâcuit de miniștrii occidentali, care 
este interpretat de cercurile din 
preajma conferinței ca o aderare la 
poziția obstrucționistă a Bonnului, 
nu este de prea bun augur pentru 
rezultatul unei discuții care și-a 
recunoscut totdeauna principalul 
obstacol în politica guvernanților 
de la Bonn.

In așteptarea ședinței de miercuri 
după-amiază, unii observatori își 
pun întrebarea legitimă : Cînd oare 
„soluțiile“ care nu aduc decît noi 
încetiniri ale ritmului dorit în ve
derea unui acord, vor ceda în sfîr
șit locul unor discuții fructuoase pe 
baza largă a posibilităților create 
de poziția conciliantă și constructi
vă a Uniunii Sovietice și R. D. 
Germane ?

★

GENEVA. în seara zilei de 20 
iulie A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., s-a 
întîlnit cu dr. L. Bolz, ministrul 
Afacer'lor Externe al R. D. Ger
mane și a avut o convorbire cu 
el în probleme legate de lucrările 
Conferinței de la Geneva a mi
niștrilor Afacerilor Externe.

artlco-Aceasta este o încălcare a 
lului Î77 din codul de procedură 
penală al Greciei potrivit căruia o 
acuzație nu poate fi adusă fără 
dovezi concrete. Acuzația de spio
naj adusă lui Vutsas se bazează 
pe faptul că el s-a întîlnit cu Co- 
lianis. Dar aceasta exclude spio
najul întrucît această Intîlnire, 
chiar dacă se presupune că ar fi 
avut loc, a fost o întilnire Intre 
doi membri ai unui partid.

In continuare avocatul arată că, 
chiar dacă se dă curs acuzației a- 
duse lui Vutsas, în conformitate 
cu legile grecești el ar putea fi 
condamnat la închisoare pe ter
men de 3—5 ani. El este însă co
munist și de aceea pentru el 6e 
cere pedeapsa cu moartea. Adre- 
sîndu-se judecătorilor, Galeos le 
cere ca în hotărîrea lor să nu w 
călăuzească după motive politice, 
ci după considerentul respectării 
legilor.

La 20 iulie ședințele s-au des
fășurat Intr-o atmosferă încordată. 
Continuînd să afirme că Partidul 
Comunist din Grecia este o orga
nizație de spionaj, afirmație pe 
care se bazează in cea mai mare 
măsură acuzația de spionaj la a- 
dresa patrioților greci, președin 
tele tribunalului a interzis în ge
neral apărării să amintească de 
Partidul Comunist din Grecia și a 
proferat amenințări la adresa ei. 
Apărătorii au protestat împotriva 
încercărilor tribunalului de a-i te
roriza.

La O. N. U. sosesc 
numeroase apeluri 

de protest împotriva 
pregătirii condamnării 

lui Glezos
NF,W YORK 21 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ambasadorul G. 
Ar loadiev, locțiitor al reprezentan- 
tului permanent al UJR.S.S. la 
O.N.U,, l-a vizitat pe R. Bunche, 
secretar general adjunct al ON.U., 
cu care a avut o convorbire în le
gătură cu apelurile sosite la 
O.N.U. prin care se cere salvarea 
vieții patriotului grec Manolis 
Glezos.

După cum se știe, a spus G. Ar- 
kadiev, la Organizația Națiunilor 
Unite sosesc numeroase apeluri ale 
unor organizații obștești și ale u- 
nor cetățeni din Uniunea Sovieti
că, precum și din alte țări ale lu
mii, in care se exprimă proteste 
împotriva pregătirii condamnării 
lui Manolis Glezos. In aceste ape
luri se exprimă, de asemenea, spe
ranța că O.N.U. nu va rămâne in
diferentă și, călăuzindu-se după 
înaltele principii de umanitate și 
justiție cuprinse în Carta sa, își 
va spune cuvîntul său greu. G. Ar- 
kadiev a declarat că apelurile care 
sosesc la O.N.U. trebuie să fie date 
publicității și a comunicat că a 
fost însărcinat să ceară secretaria
tului O.N.U. să publice neintirziat 
apelurile sosite la O.N.U. in legă
tură cu Manolis Glezos și să le 
difuzeze în riadul delegaților tu
turor statelor membre ale O.N.U.

S-au încheiat 
manifestațiile 

consacrate sărbătoririi 
proclamării 

Republicii Irak

Blocurile din fotografia noastră, construite recent la Gdansk, asigură celor 2500 de studenți 
Universității din localitate, locuințe confortab'le.

ai

Cu .
versări a eliberării Poloniei, marți 
seara a avut loc la cinematograful 
Patria din Capitală premiera de 
gală a filmului „Atentatul", recentă 
producție a studiourilor poloneze.

La premiera de gală au partici
pat Aurel Mălnășan, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, Mi- 
hai Alexandru, secretar general al 
Ministerului 1 nvățămîntului și Cul
turii, regizori și actori de film, 
precum și numeroși alți oameni de 
artă și cultură.

Au fost de față Janusz Zambro
wicz, ambasadorul R. P. Polone la 
București și alți membri ai amba
sadei.

Tov. Ion Lascu, director adjunct 
al Direcției rețelei cinematografice 
și difuzării filmelor, a prezentat 
publicului pe Bozena Kurowska, 
interpreta principală a filmului și 
pe Zajicek Edward, director de 
producție care ne vizitează țara

Filmul „Atentatul“ realizat de 
regizorul Jerzy Passendorfer după 
un scenariu de Jerzy Ștefan Sta- 
tcinski, redă momente dramatice 
din lupta eroică a tineretului polo
nez în timpul celui de-al doilea 
război mondial împotriva ocupan- 
ților hitleriști.

Un eveniment de mare însemnătate 
în viata poporului tibetan

PEKIN 21 (Agerpres). — Co
respondentul din Lhasa al agenției 
China Nouă transmite că zilele a- 
cesfea și-a terminat lucrările Co
mitetul de pregătire pentru consti
tuirea Regiunii Autonome Tibeta- 
ne. Sesiunea a adoptat în unani
mitate o rezoluție cu 
efectuarea reformelor 
in întregul Tibet.

Actuăla sesiune are 
tate istorică, a spus 
său de închidere " 
președinte ad-interim al Comitetu
lui de pregătire pentru constituirea 
Regiunii Autonome Tibetane. După 
o discutare amănunțită participan- 
ții la sesiune — membri ai Comi
tetului de pregătire și delegații cu 
drept de vot consultativ — au a- 
juns la o unitate de păreri în toa
te problemele privitoare la princi
piile politice.

Tot ce este prevăzut în rezoluție 
corespunde în întregime intereselor 
vitale ale maselor largi ale po
porului tibetan. Pancen Ertni și-a 
exprimat în continuare speranța că 
sub conducerea înțeleaptă a Par
tidului Comunist Chinez și a Gu

privire la
democratice

o însemnă- 
în cuvîntul 

Pancen Ertni,

vernului Popular Central, pe baza 
patriotismului, unității și progre
sului toți participanții la sesiune 
vor depune eforturi pentru mobili
zarea maselor, la desfășurarea lar
ga a mișcării pentru reforme de
mocratice, la luptă pentru realiza
rea deplină a rezoluției sesiunii, 
la zdrobirea regimului fetidal-iobă- 
gist, care a asuprit timp de veacuri 
poporul tibetan, la înfăptuirea de
finitivă a reformelor democratice.

In rezoluția adoptată cu privi
re la efectuarea reformelor demo
cratice în Tibet se subliniază că 
numai în condițiile realizării re
formelor democrale în Tibet po
porul tibetan poale fi eliberat, se 
poate dezvolta economia și cultura 
Tibetului și se poate pune baza 
construirii unui Tibet socialist, 
prosper și fericit.

In rezoluție se spune că în 
urma lichidării rapide a rebeliunii 
cercurile reacționare din Tibet au 
suferit o înfrîngere rușinoasă, ceea 
ce a contribuit la trecerea Tibetu
lui la o nouă etapă a reformelor 
democrate. I

GENEVA 21 (Agerpres). — Fe
derația Mondială a Tineretului De
mocrat a adresat tuturor delegații
lor care participă la Conferința 
de la Geneva o declarație in care 
cere încheierea 
pace cu cele două state germane, 
crearea unui " '.
Germanie și încetarea 
de ocupație în Berlinul Occiden
tal.

Federația Mondială a Tineretu
lui Democrat atrage atenția parti- 
cipanților la Conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe de la Geneva 
asupra renașterii militarismului jn 
Germania Occidentală. In declara
ție se arată că tineretul din lumea 
întreagă se pronunță cu hotărîre 
împotriva faptului că ofițerii hitle
riști conduc Bundeswehrul, iar ti
neretul vest-german este educat din 
nou în spiritul fascismului și mili
tarismului.

Tineretul democrat din toate 
țările, se subliniază în declarația " 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat, nu poate privi nepisă- I 
tor această primejdie. 1

la Conferința

unui Tratat de

Comitet pe întreaga 
regimului

BAGDAD 21 (Agerpres), — La 
Bagdad au luat sfîrșit manifesta
țiile consacrat« sărbătoririi Zilei de 
14 iulie, ziua In care poporul ira
kian a răsturnat monarhia și a 
proclamat Republica Irak.

Cu acest prilej a fost organizat 
un prînz la care au luat parte pre
mierul Kassem, miniștri, membrii 
delegațiilor guvernamentale străi-, 
ne care.au participat la aniversa
rea Zilei de 14 iulie.

Marți dimineața, Vasile Duini- 
trescu, șeful delegației guverna
mentale a R. P. Romîne, care' a 
participat la sărbătorirea Zilei de 
14 iulie, a plecat spre București.

Pe aeroport au fost prezenți 
Selim Saib, directorul Protocolului 
d:n Ministerul Afacerilor Externe, 
și membrii ambasadei R. P. Ro. 
mine la Bagdad.

R. P. Romîne 
la festivitățile 
14 iulie o co-

Monumentul

iț

BAGDAD 21 (Agerpres). — 
Alarțj după-amiază 1. Cieorgescu, 
ambasadorul R. P. Romîne la Bag
dad, a depus din partea delegației 
guvernamentale a 
care a participat 
consacrate zilei de 
roană de flori la
soldatului necunoscut, dezvelit la 
14 iulie. Au mal depus coroane 
delegația sovietică în frunte cu 
Kuznețov, delegațiile R. P. Chi
neze, R.P.D. Coreene, Ungariei, 
Mongoliei, R. D. Germane și altor 
țări socialiste. La ceremonie au a- 
sistat reprezentanți ai armatei ira
kiene. Asistența a păstrat un mi
nut de reculegere.
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