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Cu ce contribuiti 
la miliard?

1n legătură cu activitatea pa 
care tinerii Capitalei noastre o 
desfășoară în cinstea zilei de 23 
August și a Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților de 
la Viena, la Comitetul orășenesc 
U.T.M. București am găsit ur
mătoarea situație: 44.151 tineri 
se află în întreceri socialiste 
pentru întîmpinarea zilei de 23 
August și a Festivalului. Au avut 
loc 828 de festivaluri în organi
zațiile de bază U.T.M. din în
treprinderi, instituții, școli și fa
cultăți. La acțiunile inițiate cu 
acest prilej au participat peste 
150.000 de tineri. Cei 89.000 ti- 
neri membri a 2.583 brigăzi de 
muncă patriotică, prin efectuarea 
a 1.350.000 ore muncă voluntară 
au făcut economii de 1.500.000 
lei; s-au strîns 3.388.000 kg. fier 
vechi. Marea majoritate a orga
nizațiilor de bază U.T.M. au or
ganizat vizite la „Muzeul de Is
torie a Partidului" și la o serie 
de monumente și locuri Istorice 
legate de lupta clasei muncitoa
re, condusă de partid, cu care 
prilej tinerii au ascultat și inte
resante expuneri etc.

Sânt cifre și fapte ce ilustrea
ză dorința tineretului de a cu
noaște și a prețul lupta șl jertfa

Tinerii bucureșteni 
întîmpină ziua de 23 

August 
cu noi realizări 

in producție 
și în activitatea 

educativă
în

Omagiu 
eroilor
Acum 15 ani, și aici, pe pă

mânturile stepei întinse a Do- 
brogei, oamenii au ascultat cu 
tresăriri pline de speranțe lu
minoase huietul prelung al ca- 
liușelor. 
vietice 
fasciste 
de panică, 
peste Dunăre, fasciștii au mai 
încercat o ultimă rezistență la 
Chimogeni. S-a dat aici o luptă 
crîncenă. lngropați în tranșee 
ți cazemate, fasciștii încercau 
disperați să mai țină sub labe 
pământul Dobrogei. Dar n-au 
reușit. Femeile ți copiii (ei e- 
rau tot ce mai rămăsese prin 
sat) au ieșit a doua zi pe uliți 
si privească intrarea în sat a 
trupelor sovietice victorioase. 
Satul era eliberat. Ziua aceea 
de vară a rămas ca o pagină 
însorită, de neuitat pentru isto
ria nouă a satului, a oamenilor. 
Ostașii sovietici aduceau și în 
Chirnogeni, satul din mijlocul 
stepei, libertatea, speranța și 
lumina noii vieți care începea. 
O aduseseră cu prețul luptei 
lor eroice, cu prețul vieții mul
tor ostași. Și aici, ostașii sovie
tici și-au lăsat cîțiva din frații 
lor în pămintul fierbinte al 
stepei.

Au trecut 15 ani de atunci. 
Foștii argați boierești din Chir
nogeni care au suferit decenii 
de-a rîndul sub bici și obidă, 
trăiesc vremuri nevisate, zile de 
bucurie și belșug in colectivă. 
Și nimeni n-a uitat că pentru 
fericirea și libertatea lor, ostașii 
sovietici au udat cu singe pă
mintul stepei.

Tinerii colectiviști din Chir
nogeni, ca semn al profundei 
lor recunoștințe față de eroii 
eliberatori, au hotărit să ia in 
îngrijirea lor mormintele osta
șilor sovietici care au căzut in 
luptele de lingă satul lor. Nu 
demult, mai mulți tineri, băieți 
și fete, împreună cu secretarul 
organizației de bază U.T.M., 
Stamatov Marin, au construit 
pentru fiecare mormânt cîte o 
mică piatră funerară, au sădit 
flori și au pus brazde de iarbă.

A fost un gest pe care tine
rii colectiviști l-au făcut cu o 
adâncă dragoste pioasă, ca semn 
al. unei recunoștințe fierbinți 
față de eroicii ostași sovietici, 
care au luptat pină la sacrifi
ciul suprem pentru eliberarea 
satului lor, aducindu-i liberta
tea.

Acum, in preajma lui 23 Au
gust. sărbătoarea scump« a eli
berării patriei, mormintele e- 
roilor au pe ele flori proaspete 
și frumoase, sădite și îngrijite 
de tineri.

I. BAIEȘU

-dine de speranțe lu- 
..uietul prelung al ca- 
Soseau armatele so- 
eliberatoare. Hoardele 

se retrăgeau cuprinse 
Înainte de a fugi

«foilor clasei muncitoare și 
același timp hotărîrea lor de a 
lupta sub conducerea partidului 
pentru întărirea continuă a re
gimului nostru democrat-popular. 
In spatele fiecărei cifre, al fiecă
rei însemnări laconice, vezi tine
rii, băieții și fetele care le-au 
dat viață.

...Uzinele „23 August*  strălu
cesc în soare. Deasupra halelor, 
la porți, în secții, pe stîlpii din 
uzină flutură drapelele festivalu
lui. Panouri mart, lozinci, chea
mă tineretul uzinei ca în aceas
tă săptămînă în care are loc 
Festivalul tineretului din uzină 
să intensifice întrecerea socialis
tă pentru întîmpinarea cu noi 
succese a zilei de 23 August și a 
Festivalului Mondial al Tinere
tului. Un festival al muncii a- 
vîntate, închinat construcției so
cialiste a țării. Zilele săptămînii 
nu se mai numeau luni, marți, 
miercuri etc. ele se numeau: 
ziua muncii patriotice; ziua lite
raturii și artei ; a învățămîntu- 
lui politic ; a învățării de cîntece 
patriotice, revoluționare; apoi 
ziua schimburilor de onoare și 
a economiilor ; ziua corului, dan
surilor și sportului. Fiecare tî
năr își amintește cu o justificată 
mîndrie de aceste zile. Brigăzile 
de muncă patriotică au muncit 
la pavarea unei străzi din car
tierul muncitoresc, la blocurile 
de locuințe din B-dul Muncii și 
la colectarea de fier vechi. In 
uzină, în fruntea. întrecerii socia
liste în care au fost antrenați 
toți tinerii s-a situat brigada lui 
Carol Ștefănescu de la sculeria 
generală. In 6 secții după ieși
rea din schimb, au avut loc în- 
tîlniri între tineri și muncitori 
vîrstnici care au cunoscut din 
plin exploatarea capitalistului 
Malaxa și care au vorbit tine
rilor despre lupta împotriva 
exploatării desfășurată de mun
citorii conduși de partid, pre
cum șî despre lupta pe care 
o duc astăzi pentru înfăptuirea 
sarcinilor partidului privind dez
voltarea industriei noastre socia
liste, pentru creșterea producției 
și productivității muncii.

Asemenea lor, tinerii de la Uzi
nele „Republica" au ascultat la

o „Joie a tineretului' pe comunis
tul Constantin Dincă care a ve
nit să le vorbească despre viața 
grea a tineretului înainte de 23 
August. Și ca o complectate, ute- 
mistul Dumitru Georgescu, lăcă
tuș la secția mecanică și repa
rații, a luat cuvîntul și a vorbit 
celor prezenți despre viața nouă 
a tinerilor muncitori din patria 
noastră.

La Uzinele textile „7 Noiem
brie*  în urmă cu cîteva luni, au 
avut loc dezbateri furtunoase : 
ce cadouri să fie trimise la Fes
tival ? S-au făcut propuneri mul
te, s-au discutat, s-au analizat, 
au fost cohsultați specialiștii uzi
nei. S-au oprit la una dintre 
propuneri: se vor țese fețe de

GH. ANGELESCU

Tn cinstea celei de-« XV-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist, între 13 și 24 au
gust se va desfășura în țara noa
stră „Decada culturii din R. P. Ro- 
mînă“, prilej de trecere în revistă 
a celor mai de seamă realizări în 
domeniul artei și culturii obținute 
tn anii de democrație populară.

„Decada culturii din R. P. Ro- 
mînă“ se va deschide cu un spec
tacol prezentat de ansamblul 
O.C.S., oglindind momente din is
toria de lmptă a poporului nostru 
și marile succese obținute de el în 
cei 15 ani de la eliberare. In zilele 
Decadei teatrale vor prezenta spec
tacole cu piese noi, cu cele mai 
bune piese originale create în ulti
mii 15 ani, precum și lucrări cu 
caracter eroic, revoluționar _ din 
dramaturgia sovietică. In Capitală, 
Teatrul Național „1. L. Caragiale“ 
va prezenta piesa „Surorile Boga“ 
de H. Lovinescu, Teatrul Municipal 
piesa „Vlaicu și feciorii săi“ de 
Lucia Demetrius, Teatrul Armatei 
piesa „Din noapte spre zori“ de 
M. Hulubaș, Teatrul Tineretului 
piesa „Din mers“ („Ediție specia
lă“) de Mariana Pîrvulescu. De 
asemenea vor prezenta piese origi
nale Teatrul C.F.R. Giulești, Tea
trul „C. Nottara“ și teatre din re
giuni.

Concertele oare vor avea loc în 
cadrul Decadei vor permite mare
lui public să asculte în primă audi
ție numeroase creații simfonice și 
vocal- simfonice ale compozitorilor 
noștri. Corul și orchestra Filarmo
nicii de Stat „George Enescu“, 
avînd la pupitru pe dirijorii Geor
ge Georgescu și Mircea Basarab,

corul șî orchestra Radiodifuzîimff 
și Televiziunii, dirijate de Ioșif 
Conta, orchestra Cinematografiei 
și corul ansamblului Sfatului Popu
lar al Ca-pitalei, sub conducerea 
dirijorului Mircea Cristescu, vor da 
concerte în sala Teatrului de Ope
ră și Balet. în programele concer
telor din Capitală și din țară, la 
radio vor figura printre altele: 
„Oratoriul eliberării“ de Radu Pa- 
laidi, pe versuri de Eugen Jebelea- 
nu, „Mărire ție, patria mea* 4 de

de 
_____ , _ de 
Eugen Frunză, „Rapsodia înfrăți
rii“ de Paul Constantinescu, ora
toriul „Pe lespedea eroilor“ de 
Sergiu Sarchizov, „Balada patriei“ 
de D. Popovici, poemul simfonic 
„Filimon Sîrbu“ de D. Bughici. 
Colectivul Teatrului de Operă și 
Balet va prezenta tn concert, în a- 
ceeași perioadă, noua operă a com-

Mihail Jora, „Cantata patriei“ 
Laurențiu Profeta pe versuri

(Continuare în pag. IlI-a)

Promoția debutează 
pe scena teatrului 

din Botoșani
14 absolvenți — aproape întrea

ga promoție din acest an a Insti
tutului de artă teatrală „I. L. Ca- 
ragiale“ din București, clasa pro
fesorului Al. Finți — au plecat 
ieri cu mașina spre Botoșani, în 
Moldova înnoită, tînără, în plină 
construcție. De acum au și ajuns 
la teatrul 
pentru a 
venesc și 
riml solia 
liste.

S-au 
ța, tn 
pentru 
localnicii orașului Botoșani. O ul
timă tntîlnire cu institutul, cu 
profesori. „Rămas bun, institut,

nou care îi așteaptă 
duce în orașul moldo- 
în satele din împreju- 
artei noastre noi, socia.

întîlnit devreme, dlminoa- 
fața institutului, pregătiți 
călătorie, pentru a deveni

(Continuare tn pag. 3-a)

Promoția absolvenților Institu

tului de Teatru șl Artă cinema

tografică „I. L. Caraglaie*  din 

București înainte de plecarea 

spre Botoșani

Foto: S. NICULESCU

Delegația tineretului romin 
ia restivai a sosit ia Viena
VIENA 24 (De la corespondentul special Agerpres). Vineri 

24 iulie la orele 13, vasela romînești „Filimon Sîrbu“ și „Olga 
Banc.c“, cu care a călătorit delegația tineretului din R. P. Ro- 
mînă la cel de-al VII-lea Fèstivàl Mondial al Tineretului și Studen
ților au sosit la Viena.

La punctul de debarcare Winterhaffen, sute de tineri vienezi și 
străini au făcut o caldă primire solilor tinetretului muncitor și studios 
romîn, oferindu-le buchete de flori și scandînd lozinci închinate păcii 
și prieteniei între popoare.

Din partea Comitetului internațional de pregătire a Festivalului au 
fost prezenți la sosirea delegației t’-neretului din R. P. Romînă : 
Bruno Bernini, președintele F.M.T.D., membru în Comitetul internațio
nal de pregătire a Festivalului, Rar] Reiter, secretar al Comitetului 
austriac de pregătire a Festivalului și alți membri ai Comitetului 
internațional de pregătire.

In întîmpinarea delegației a venit de asemenea Constantin Nlcuță, 
ministrul plenipotențiar al R. P. Romine în Austria, șj membrii le
gației R. P. Romîne la Viena.

★

In dimineața aceluiași zile au sosit la Viena : acad. Cezar Petrescu, 
președinte al Comitetului național de pregătire a Festivalului, acad. 
Zaharia Stancu, Valeriu Novacu, membru corespondent al Academiei 
R.P.R., Paul Constantinescu, maestru emerit al artei, Dagobert 
Bucholz, artist emerit, și dramaturgul Țeofil Bușecan, care vor parti
cipa ca invitați sau ca membri în juriile concursurilor internaționale 
ce se vor desfășura în cadrul Festivalului.

★

In tot cursul călătoriei delega
ția tineretului romîn, s-a bucurat 
de o primire caldă pretutindeni 
pe unde a trecut.

Ca și la Mohaos, Budapesta, la

Bratislava, in R. Cehoslovacă, dele
gația tineretului romin s-a bucurat 
de o călduroasă primire a tine
retului venit în întîmpinarea ei,

se 
oa-

rămas bun dragi tovarăși profe
sori, colegi 1“ Se bucură cu toții. 
Se bucură că începînd de astăzi 
vor putea dovedi că și-au folosit 
rodnic anii cei mai frumoși din 
viață, anii studenției.

Este a doua promoție a Institu
tului teatral bucureștean, care, 
răspunzînd unei datorii patriotice, 
înțelegîndu-și menirea de purtă
tori al arteii și culturii, pleacă 
acolo unde în anii noștri 
ridică noi teatre, unde
menii însetați de cultură aș
teaptă în mijlocul lor solii artei. 
Hotărîrea de a merge la Botoșani 
au luat-o urmînd pilda promoției 
anului 1958, care a plecat la 
Piatra Neamț.

...Și, curînd, primul examen în 
fața publicului din Botoșani, 
preajma marii sărbători — 23 Au
gust — vor da primul spectacol— 
prjma întîlnire cu publicul. Vor 
veni zile de muncă, zile și nopți 
de repetiție; examenul acesta în. 
fața unui public cara i-a așteptat 
cu dragoste și încredere va fi 
cel mai greu. Este examenul lor 
de intrare în viață și chiar dacă 
examinatorul nu le va pune note, 
aprecierea lui va fi hotărîtoare 
pentru anii de muncă pe tărîmul 
teatrului. S-au pregătit pentru a- 
cest examen atâția ani în institut, 
sub îndrumarea atentă a celor mai 
buni profesori, artiști de frunte al 
scenei romînciști, avînd la dispo
ziție condiții de învățătură șj de 
trai minunate.

Institutul va continua să-și a- 
jute absolvenții săi pentru ca de
butul să însemne un succes, pen
tru ca tînărul colectiv de artiști 
să se închege, să poată valorifica 
tot ceea ce în anii de studenție 
a acumulat. însuși profesorul a- 
cestei clase, maestrul Al. Finți, îi 
va vizita, îi va ajuta să pună în 
scenă spectacole, să-și desăvîr- 
șească pe scenă cunoștințele însu
șite în facultate.

Urăm succes acestei entuziaste 
promoții, care își 
tea independentă 
muncă — Teatrul

In

începe servita
la noul loc de 
din Botoșani.

L. LUSTIG

Brigada de producție a tineretului, condusă de Ion Bădlcă, de 1a 
minele Ghelar și-a luat angajamentul să dea în acest an 1.000 
tone mineral peste plan. In fotografie: utemiștii Arhip Titi și Oo 

tavian Socaci lucrind la orizontul 1

Azi, la Sinaia
Savu Troian se simțea deose

bit de impresionat de cuvintele 
conferențiarului. Vorbea despre 
viața din Sinaia din trecut, 
cînd huzureau moșierii și fa
bricanții.

„Aceste vremuri aproape ne 
par de neînchipuit. Totuși ele 
au existat. Au apus pentru tot
deauna prin lupta poporului 
muncilor, condus de partid. Iar 
acum dreptul la odihnă îl avem 
noi, oamenii muncii".

După ce conferința s-a termi
nat, sudorul Savu s-a uitat prin 
sală. Aici, în fostul cazinou al 
Sinaiei, azi casă de cultură, era 
el ți alți oameni ai muncii ve- 
niți la odihnă. Cei din jur erau 
oameni cu figuri senine. Pe toți 
îi cunoștea bine parcă de cînd 
lumea (de fapt făcuse aici cu
noștință cu ei). îmi prezintă 
cîțiva din cei care își petrec 
aici concediul. „Tînărul de colo 
e strungarul Ion Teodorescu de 
la „Vasile Tudase"-Colibași.
Șade în camera 404. La 402 și 
403 sînt arădani : muncitori de 
la „Gh. Dimitrov". Palfi Nico- 
lae, Petre Mitiță, Barta Miha- 
lea. In seria asta i-a trimis în
treprinderea pe ei, dar curînd 
o să le ia locul alții — tot 
fruntași în producție. Zicea u- 
nul : uzina noastră are abona
ment aici. Dar parcă numai 
uzina lor ? Din toată țara vin 
aici oameni ai muncii, 
sînt în seria 
nul vin vreo

Trecem în

1.300 
aceasta, tn tot a- 
27.000.
sala de alături.

Acolo unde clocotește munca
S M.T. Castelu, raionul Medgi

dia, regiunea Constanța, e parcă 
pustiu în aceste zile. S-au răspîn- 
dit pe la brigăzi, pe tarlalele gos
podăriilor colective chiar și meca
nicii din ateliere.

în aceste zile de campanie, în
treaga activitate a mecanizatorilor 
de la S.M.T. Castelu se desfășoară 
în cîmp, la strânsul recoltei. Toate 
forțele, toate eforturile sînt con
centrate pentru terminarea în cel 
mai scurt timp a recoltării.

Directorul, inginerii S.M.T.-ului, 
sînt pe cîmp, urmăresc, îndrumă 
operativ mersul lucrărilor, iau ho
tărâri. E și normal deci ca acum, 
în clocotul muncii, cînd întreaga 
activitate de producție a tinerilor 
mecanizatori se desfășoară de la 
răsăritul la apusul soarelui, munca 
politică, activitatea organizației 
U.T.M., să se desfășoare în cîmp.

Ultima adunare generală a ute- 
miștilor de la S.M.T. Castelu a a- 
vut loc la 19 iunie cînd au încheiat 
anul de învățămînt politic și 
discutat sarcinile planului 
muncă al organizației pe 
pul campaniei de 
recoltei. Imediat 
în toate cele 
avut loc adunări
U.T.M. cu care prilej tinerii me
canizatori și-au stabilit mai con
cret, pe baza sarcinilor de produc
ție pe care le aveau, angajamente
le în vederea cîștigării întrecerii 
inițiate pentru titlul de mecaniza
tor și brigadă fruntașă la strînsul 
recoltei.

De asemenea, în angajamentele 
grupelor U.T.M. figura ca puncte 
importante de întrecere, economi
sirea zilnică de către fiecare tînăr

meoaniaator a 2 litri de motorină, 
participarea la acțiunile de strin
gere a spicelor, a fierului vechi 
etc.

Conform sarcinilor stabilite, în 
fiecare brigadă un tînăr se ocupă 
de prezentarea în fața grupei a in
formărilor politice asupra eveni
mentelor interne și internaționale.

O activitate politică deosebită 
desfășoară în această perioadă ti
nerii mecanizatori din comunele 
Mihail Kogălniceanu, Poarta Albă,

mistui Osman Delfî, inginer agro
nom șef, membru al P.U.C., întoc
mește informările către organiza
ție și conducerea administrativă.

în această perioadă materialele 
P.U.C. nu maț sînt publicate ]a 
gazeta „Vorbește postul utemist de 
control“ pentru că tot nu ar avea 
cine să le citească. în fiecare nu
măr al foii volante, P.U.C. își are 
spațiul său rezervat pentru publi
carea materialelor Jin raiduri. în 
materialul publicat de P.U.C.

comitetul U. T. M.Cum organizează 
de la S. M. T. Castelu, munca politică 
în campania de strîngere a recoltei

Nou care lucrează la ariile

în

au 
de 

lim- 
strîngere a 

după aceasta 
7 brigăzi au 

ale grupelor

Satul 
de treier ale tineretului.

Dar așa cum am mai spus, lozin
ca utemiștilor ca de altfel a tutu
ror mecanizatorilor de la S.M.T. 
Castelu este acum folosirea tuturor 
forțelor, a întregii capacități de 
lucru a mașinilor pentru strîngerea 
la timp și fără pierderi a recoltei 
iar grupele U.T.M. și postul ute
mist de control acționează tocmai 
în această direcție.

întrucît fiecare din cei 5 mem
bri ai postului utemist de control 
au sarcini importante de producție 
care îi țin legați Je activitatea ce 
se desfășoară într-un sector de 
muncă din raza S.M.T.-ului, s-a 
găsit o formă nouă pentru efectua
rea raidurilor. Raza de activitate 
a S.M.T. a fost împărțită între cei 
cinci membri ai P.U.C. Fiecare corespunzătoare 
membru al P.U.C-ului are datoria 
să efectueze raiduri în sectorul său 
de muncă și să trimită sezisările și 
informările la 5A1.T, unde ute- tineri, organizația de bază U.TA1,

foaia volantă în urma ultimului 
raid întreprins a fost criticat, prin
tre alții, tînărul Ghcorghe Foteanu 
care a fost găsit beat pe tractor și 
Alexandru Tătarii care încâlcind 
regulile de securitate a muncii a fost 
găsit cu 3 oameni urcați pe trac
tor. Atît cazul lui Gheorghe Fo
teanu din brigada de la Poarta 
Albă cît și cel al lui Alexandru 
Tătaru la Mihail Kogălniceanu au 
constituit îu ziua apariției foii vo
lante obiectul discuțiilor în adu
nările de grupă U.T.M.

După primele zile-de muncă în 
campania strîngerii recoltei s-a ob
servat că viteza zilnică de lucru nu 
este realizată, că există pericolul 
pierderilor de recoltă prin scutu
rare. Organizația de partid și con
ducerea S.M.T. au luat măsurile 

îndreptîndu-și e- 
forturile spre intensificarea ritmu
lui de strîngere a recoltei.

Majoritatea mecanizatorilor fiind

a primit sarcina din partea organi
zației de partid ca să discute cu 
grupele U.T.M. cauzele neîndepli- 
nirii vitezei zilnice la recoltat. O- 
perativ, noaptea tîrziu, cînd toți 
membrii comitetului U.T.M. s-au 
adunat de pe cîmp, s-a luat în dis
cuție problema realizării vitezei zil
nice de lucru planificate. Discuțiile 
nu au fost lipsite de interes. Ua 
propunerea comitetului U.T.M. a 
fost organizată o decadă record pen
tru strînsul recoltei. Ei s-au angajat 
ea în această decadă să folosească cît 
mai rațional capacitatea de lucru 
a mașinilor astfel ca recoltatul să-l 
facă la timpul stabilit ; să facă 
lucrări de bună calitate pentru evi
tarea pierderilor precum și să rea
lizeze înseninate economii la 
piese de schimb .și combustibil. 
Chiar a doua zi grupele U.T.M, 
au luat în discuție acest 
Rezultatele nu au întîrziat 
ele să se vadă, 
de lucru a fost 
multe oii 
Utemiști ca 
Traian, Nieulae Ivanof și alții, 
ganizîndu-și mai bine munca, 
recoltat zilnic în această perioadă 
18-20.000 kg. grîu.

Peste cîteva zile, ea rezultat și 
al muncii politice desfășurate de 
organizația U.T.M., S.M.T. Castelu 
va termina recoltarea cerealelor. 
Sarcina privind realizarea de eco
nomii a fost și ea realizată. In a- 
ccastă perioadă fiecare tractorist 
de la S.M.T. Castelu a făcut o e- 
conomie zilnică de 3 litri de mo
torină în loc de 2 litri cît era an
gajamentul.

lucru, 
nici 

Viteza zilnică 
realizată, de 

chiar și depășită, 
combinerii Tenea 
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I. ȘERBU

altadata a ruletei ; azi e a && 
poliție de arta populară, Savu 
continuă explicațiile :

„Cei doi tineri care admi
ră broderia fotelor jînt toții 
Rădulescu, El inginer ți ea sta- 
tisticiană. Iar cel care explică 
ceva grupului de fete e Ioan 
Ciudiu. Agronom din Tîrgul 
Neamț. A, uite și pe cele doua 
prietene. A mindouă studente 
din București*,

Pașii ne poartă spre biblica 
tecă.

„Uite biblioteca. Aici se 
schimbau pe timpul capitaliști
lor și moșierilor bani pe fișe 
de ruletă. Și acum se face un 
schimb, dar de cărți. Vine omul 
aduce cartea citită și ia alta. 
Astea sînt fișele zilelor noastre: 
Popescu Nicolae, muncitor de 
la Fabrica de mase plastice din 
București a luat Opere alese de 
Hogaș. Farkaș Domași, maistru 
miner de la Petrila citește 
„Crăișorii**.  Stunescu Anton de 
la depoul C.F.R, Constanța a 
cerut „Rădăcinile sînt amare**.  
Seara — îmi spune Savu — 
mi-o voi petrece în sala de 
audiție muzicală. E un concert 
Glinka, Miine seară teatrul 
Nottara prezintă un spectacol 
și poimîine seară are loo un 
simpozion : „De ce mi-arn ales 
meseria de strungar**.  Poate 
vorbește chiar Teodorescu, că el 
e strungar. E frumoasă strungă- 
ria...**.

Tîrziu, după concert, Savu, 
a plecat de la casa de cultură 
împreună cu tovarășii lui. A 
pășit grav pe scările de marmo
ră ale miei, a ajuns în cameră. 
S-a spălat și s-a strecurat între 
cearceafurile albe. Noapte 
bună !

Miine — excursie la Cota 
1,400.

V. CONSTANTINESCU

Printre fruntașele Fabricii de 
confecții și tricotaje din Boto
șani se numără și Gheorghița 
Natalia care-și depășește zil
nic sarcinile de plan dind toto
dată produse numai de bună 

calitate

Fotoi AGERPRES



— Ancheta noastră, —
Noile măsuri luate de partid pentru con

tinua ridicare a nivelului de trai al oame
nilor muncii au entuziasmat întregul nostru 
popor muncitor, care a pornit cu și mai 
multă hotărîre să muncească pentru a con
solida și dezvolta succesele obținute pe dru
mul construirii socialismului în țara noastră,

Chemarea partidului de a obține, pînă la 
sfîrșitul anului, economii peste sarcina pla
nificată în valoare de cel puțin 1 miliard lei, 
a găsit un larg ecou în rindul oamenilor 
muncii din întreaga țară. Alături de întregul 
popor, tineretul patriei noastre este hotărît 
să-și pună întreaga sa energie creatoare, în
treaga sa capacitate de muncă, în slujba 
luptei pentru îndeplinirea sarcinilor puse de 
plenara C.C. al P.M R, privind creșterea con
tinuă a productivității muncii, scăderea pre
țului de cost, îmbunătățirea calității produ
selor.

- CU CE CONTRIBUITI LA MILIARD?
La întrebarea noastră au răspuns tinerii 

muncitori, responsabili de brigăzi de produc
ție ale tineretului, maiștri, ingineri, care 
alături de muncitorii vîrstnici sub conduce
rea organizațiilor de partid s-au angajat să 
contribuie la economisirea miliardului, să 
obțină însemnate economii în producție. In 
același timp, tineretul și-a intensificat ac
țiunile de strìngere a fierului vechi, participa
rea la construcția de locuințe, la strîngerea 
spicelor de pe ogoare și alte acțiuni prin 
muncă voluntară care înseamnă de aseme
nea economii. De aceea la întrebarea noastră 
au răspuns comandanți ăi brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică, activiști U.T.M. care 
organizează munca voluntară a tineretului 
etc.

Publicăm în această pagină cîteva din 
răspunsurile primite la ancheta noastră.

Reducînd cu

consumurile
specifice

Cu 2.600.000 Iei 
prin reducerea prețului 

de cost

crește puterea de cum- 
prin reducerea prefuri- 
peste 2600 sortimente ne 
inima de bucurie. Astfel, 
net de venituri ale oa-

Fabrica noastră numără mulți 
tineri. Cu toții sînt animați de do
rința de a învăța continuu, de a 
se specializa. Datorită faptului că 
tinerii au izbutit să învețe din 
experiența comuniștilor, au reușit 
să facă lucruri minunate. Dacă 
fabrica noastră deține Drapelul de 
întreprindere fruntașă pe ramură 
pe semestrul al II-lea al anului 
trecut, dacă anul acesta am reali
zat, pînă la 1 iulie, economii la 
prețul de cost, peste plan, în va
loare de 1.242.000 lei, depășindu- 
ne astfel angajamentul pe întregul 
an, la toate acestea o contribuție 
de seamă au adus-o, alături de 
muncitorii vîrștnici, tinerii.

Partidul ne-a arătat că stă în 
puterea noastră de a realiza mai 
mult pentru a trăi mai bine. Fap
tul că vor fl majorate salariile 
tarifare ale tuturor categoriilor de 
salariați, că vor fi reduse impozi
tele la salariile între 500—1500 lei 
lunar, că se va efectua reducerea 
prețurilor de vînzare la peste 2600 
de sortimente precum și alte mă
suri luate în scopul ridicării ni
velului de trai, dovedesc că în a- 
nii puterii populare s-a înregistrat 
o sporire însemnată a veniturilor 
provenite din creșterea producției 
Industriale și agricole, a construc
țiilor și transportur'lor, din circu
lația mărfurilor etc. Orice gospo
dar știe însă că pentru a aveia 
mereu casa îmbelșugată, pentru a 
trăi mai bine nu trebuie să con
sumi dintr-odată ce ai strîns, ci să 
economisești mereu, să muncești 
din ce în ce mai bine. Această do
rință am văzut-o și la muncitorii 
noștri care se frămîntă pentru a 
gospodări mai bine materia pri
mă, pentru a îmbunătăți indicii 
de utilizare a mașinilor, pentru a 
spori continuu productivitatea 
muncii, contribuind astfel la rea
lizarea sumei de un miliard de 
lei economii paste sarcina planifi
cată în acest an.

Noi considerăm că față de ceea 
ce am realizat pînă acum mai pu
tem face încă economii la prețul 
de cost pînă la sfîrșitul anului de 
2.600.000 lei. Din această sumă 
circa 1.500.000 lei vor fi realizați 
de tineret.

Pentru aceasta, tinerii — ca de 
altfel întregul colectiv — vor tre
bui să dea o atenție sporită în 
primul rînd folosirii cu grijă a 
materiei prime care are o pondere 
de 75—80 la sută în componența 
prețului de cost. In acest scop, 
posturile utemiste de control vor 
trebui să vegheze ca tinerii să 
prelucreze la maximum fiecare ca- 
netă pentru a nu se pierde nici 
un capăt de fir.

De bună seamă, o sursă im
portantă de sporire a productivită
ții muncii, de reducere a prețului 
de cost o constituie sporirea ran
damentului mașinilor. Pentru a- 
ceasta trebuie să stea în atenția 
brigăzilor de producție ale tinere
tului experimentarea în continua
re a vitezelor mărite la utilaje 
pentru folosirea la maximum a 
capacității de producție a acesto
ra. în acest scop, este necesar ca 
tinerii să acorde o atenție deosebi
tă atît întreținerii utilajului cît 
și însușirii continue a metodelor 
de lucru ale muncitorilor frun
tași. Organizația U.T.M., în cola
borare cu comitetul de întreprin
dere și cabinetul tehnic, ar putea 
să inițieze schimburi de experien
ță, demonstrații practice, convor
biri pentru ca experiența înainta
tă să fie cît mai larg răspîndită, 
Iar opririle provenite din ruperi 
de firet, schimbări de suveici, să 
fie cît mai mici.

Pe aceeași linie, vor trebui an
trenați tinerii să participe la con
cursul de inovații cu cît mai mul
te propuneri de îmbunătățire a 
procesului de producție. Pentru a-i 
ajuta pe tineri să-și ridice con
tinuu calificarea tehnică și pro
fesională vom introduce în con
sfătuirile de producție momentul 
tehnic, în care muncitorii vor fl 
informați de progresele tehnice 
care se înregistrează, precum si 
de felul cum sînt remediate unele 
deficiențe tehnice din diferite locuri 
de muncă.

Toate acestea, precum și alte 
măsuri pe care le vom lua, vor da 
putința muncitorilor să folosească 
din plin capacitatea de producție 
a mașinilor, să înregistreze impor
tante economii peste sarcina de 
reducere a prețului de cost.

R. MAYER
inginer șef—întreprinderea „Indus

tria linii“ — Timișoara

Adunăm 1.000.000 kg. grîu

din spicele de pe cîmp

Pa'tidul și guvernul acordă 
o atenție permanentă ridicării 
continue a nivelului de trai al 
poporului muncitor. Reducerile 
parțiale de prețuri care s-au 
făcut In anii trecuți, îmbunătă
țirea sistemului de normare și 

salarizare au dus la îmbună
tățirea condițiilor de trai 
ale oamenilor muncii din 
țara noastră. Măsurile adoptate 
la recenta plenară a C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie a c. con
stituie o nouă și puternică ex
presie a grijii partidului pen
tru oamenii muncii. Faptul că 
se vor majora salariile, că im
pozitele pe salarii vor fi reduse, 
că va 
cărare 
lor la 
umple 
sporul
manilor muncii în urm.a apli
cării ansamblului de măsuri 
prevăzute In Hotărîrea recentei 
plenare a C.C. al P.M.R. va fi 
de 4,7 miliarde lei anual.

In întreprinderea noastră, ma
joritatea muncitorilor sînt ti
neri. Brigada noastră de pro
ducție a tineretului din secția 
croit, care plnă acum a econo
misit o cantitate de piele din 
care s-ar putea croi 3.422 pe
rechi fețe pentru bocanci băr
bătești șl 4.180 perechi fețe pen
tru bocanci de copii, consideră 
că pînă la sfipșltul anului poate 
să economisească în plus 50.000 
dm.p. piele, din care se poate 
croi circa 2.500 perechi fețe bo
canci.

Posibilități concrete pe linia 
reducerii consumului specific au 
șl alțl tineri din fabrica noas
tră. Membrele brigăzii conduse 
de Marla Lambru, de pildă, vor 
economisi pînă la sfîrșitul aces
tui an încă 20 000 dm.p. piele.

CU de important este să re
ducem'consumul specific, o do
vedește faptul că o reducere de 
numai 1 la sută a consumului 
specific de piele înseamnă pen
tru fabrica noastră un spor de 
economii de peste 153.000 lei. 
Ca să putem obține 
multe economii, vom 
o atenție deosebită 
calificării profesionale,
da noastră de tineret 
secția croit va participa in 
întregime la demonstrațiile 
practice ale muncitorilor frun
tași din fabrică, deoare
ce considerăm că de la ase
menea demonstrații învățăm
multe lucruri privind felul în 
care putem face economii, 
odată nu vom neglija ca 
turi de fruntașii în lupta 
tru economisirea materiei
me ca Ion Chirilă și Mihai Re
țea să lucreze tineri mai puțin 
pregătiți din punct de vedere 
profesional pentru ca să învețe 
și ei zi de zi din experiența 
acestora.

clt mai 
acorda 

ridicării
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Numai direct în 
procesul de producție 
in fabrici și uzine, in 
gospodării agricole 
de stat, peșantiere, in 
schelele petrolifere, 
se pot realiza econo
mii ? De bună seamă 
că nu. O formă spe
cifică de participare 
a tineretului la reali
zarea de economii o 
constituie munca pa
triotică in cadrul că
reia tinerii își dăru
iesc o parte din ener
gia lor creatoare, din 
timpul lor liber lup
tei pentru binele ob
ștesc.

Recentele măsuri 
luate de partid pen
tru a îmbunătăți ni
velul de trai al celor 
ce muncesc au dat un 
imbold și mai mare 
tinerilor din regiu
nea noastră, oare au 
hotărit să contribuie 
cu toate forțele la 
realizarea și depășirea 
unui miliard lei e- 
conomii peste plan, 
pînă la sfirșitul anu
lui. De aceea, pe lin

gă economiile pe care 
le vor obține in pro
ducție, mulți tineri 
craioveni s-au hotărît 
să contribuie la rea
lizarea de economii 
și prin muncă pa
triotică.

Regiunea Craiova 
este, după cum se știe 
o regiune cu un pro
nunțat specific agrar. 
Ținind seama de a- 
cest lucru, tinerii au 
hotărît să nu lase să 
se piardă nici un bob 
din recolta îmbelșu
gată din acest an, 
stringînd în timpul 
liber spicele de grîu 
rămase, în urma sece
rișului, pe ogoare. Din 
strîngerea spicelor se 
va realiza pe întreaga 
regiune o cantitate de 
circa 1.100000 kg. 
grîu. Griul obținut 
astfel prin muncă pa
triotică va putea să 
asigure spre exemplu 
plinea necesară locu
itorilor orașului Balș 
pe mai mult de un 
an de zile și asta in-

seamnă o economie 
din fondul central de 
cereale al statului-

O altă acțiune mare 
prin care tinerii noș
tri vor reuși să adu
că importante econo
mii statului este re
facerea fondului silvic 
— împăduriri de te
renuri goale, efectua
rea de lucrări în 
pepiniere, combaterea 
dăunătorilor etc. — 
acțiuni prin care tine
rii s-au angajat să 
realizeze, pînă la sfîr
șitul anului, economii 
de circa 1.500.000 
lei. Economii impor
tante vor realiza ti
nerii și prin partici
parea la construcțiile, 
industriale și de locu
ințe care se ridică 
în regiunea noastră, 
la amenajarea de 
drumuri, spații verzi 
etc.

IANCU FLOREA 
șeful comisiei mun

citorești 
Comitetul regional 

U.T.M. Craiova
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ION STAFIE 
responsabilul brigăzii de tineret 
din secția croit. Fabrica de pie

lărie si încălțăminte 
„Partizanul“-Bacău
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Construim un bloc
prin muncă voluntară

Slujul a devenit un vast șantier 
de construcții de loouințe. Numai 
anul acesta vor fi date în folosin
ța oamenilor muncii 700 de apar
tamente. Mii de tineri, oonstituiți 
în brigăzi utemiste de muncă pa
triotică, au venit să lucreze pe a- 
ceste șantiere în mod voluntar, 
economisind astfel din bugetul 
statului însemnate sume de bani. 
Noi, elevii școlii profesionale de 
construcții am considerat că avem 
datoria să fim în primele rânduri, 
îndrumați de tovarășii profesori și 
maiștri comuniști, ne-am angajat 
să facem un lucru utili, să con
struim, numai prin munca noas
tră, 12 apartamente în Piața 
Mihai Viteaza nr. 33. Curând, 
însă, ne-am dat seama că angaja
mentul nostru nu reflectă toate po
sibilitățile, că am putea face mai 
mult, și oa atare am cerut să ne 
fie încredințată nouă toată con
strucția blocului — 39 apartamen
te — (pentru lucrările în care ne 
calificăm: zidărie, betoane, săpă
turi, tencuieli, mozaic etc.).

în cele peste 200.000 ore efec
tuate pînă acum am reușit să 
înălțăm toate trei etaje, să înce
pem tencuiala la etajul I și mon
tarea instalațiilor. Lucrând după 
indicațiile tovarășilor maiștri am 
reușit să reducem timpul de lucru 
la un etaj cu 8 zile.

De curând ne-am analizat acti
vitatea. Ne-am bucurat că din cei 
484.000 lei realizați de tinerii ora
șului Cluj prin muncă voluntară 
la construcțiile de locuințe, 60.000 
lei constituie aportul nostru. Acest 
lucru ne-a întărit și mai mult con
vingerea că prin munca noastră 
putem aduce statului mari eco
nomii. Pe șantier, noi am ci
tit raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej tinut la Plenara 
C.C. al P.M.R. din ‘ 
iulie a.c. și ne-am _____
că prin măsurile luate se îmbună
tățesc și mai mult condițiile de 
viață ale noastre și ale părinților

noștri. Dorința noastră cea mai 
fierbinte este ca să contribuim ac
tiv la realizarea și depășirea pînă 
la sfîrșitul acestui an a unui mi
liard de lei economii peste pian, 
ce va 
t urile 
numai 
și uzine pot contribui 
cest miliard. Și noi ucenicii avem 
această îndatorire patriotică. In 
acest sens am hotărît să ne inten
sificăm eforturile pentru ca blocul 
cu 39 apartamente, care trebuie să 
fie dat în folosință la 30 Decem
brie, să fie gata la 7 Noiembrie, 
în acest timp economiile realizate 
de noi vor crește cu încă 40.000 
lei, ajungînd la 100.000 lei. în a- 
fară de aceasta ne angajăm să mai 
economisim peste 10.000 lei, efec- 
tuînd în timpul nostru liber toate 
reparațiile și întreținerea clădirii 
în care învățăm.

fi realizat prin efor- 
oamenilor muncii. Nu 
muncitorii din fabrici 

la a-

Drumeți pe drumul

13—14 
bucurat

Economisind
750.000 lei prin

reducerea rebuturilor
Pentru noi, sursa oea mai im

portantă de realizare a unor eco
nomii însemnate este reducerea re
buturilor. Reducerea rebuturilor la 
piesele turnate are o mare valoare 
economică: se economisesc mari 
cantități de metal, materiale auxi
liare, se economisește manoperă. 
A fost o vreme cînd în atelierul de 
formare al turnătoriei de oțel rebu
turile depășeau cu mult procentul 
admis. In urma unei acțiuni multi
laterale pornite de muncitorii vîrst
nici și tineri îndrumați de organi
zațiile de partid, rebuturile se în
cadrează acum în limitele admise. 
Noi am discutat de multe ori în 
brigadă că a te încadra în cifrele 
admise nu înseamnă că ai făcut 
tot ce trebuie. De aceea ne-am ho
tărît să studiem posibilitățile exis
tente la fiecare loc de muncă pen
tru a reduce rebuturile și a reali
za astfel economii oît mai însem
nate.

In acest sens, în urma recentei 
plenare a C.C. al P.M.R, am soco
tit că putem reduce rebuturile cu 
încă două procente sub minimul 
admis. Prin ce căi putem face 
aceasta î

Practica . ne-a dovedit că 50 la 
sută din defectele pieselor turnate 
au provenit pînă acum din neres- 
pectarea tehnologiei de fabricație. 
Cum de s-ajunge aici ? Unii tineri 
din atelierul nostru nu-și folosesc 
cum trebuie cele 480 de minute de 
lucru, nu-și organizează bine locul 
de muncă. Timpul însă nu-i aș

teaptă și se trezesc pe la ora 12 
că n-au lucrat cine știe ce. In fața 
acestei situații, în cele trei ore care 
au mai rămas, caută să realizeze 
întreaga normă pentru o zi. Se 
grăbesc, nu sînt atenți la bătutul 
formelor, la așezarea miezurilor, la 
închiderea formelor și de aici, re
buturile.

înlăturarea acestor neajunsuri, 
ne va da posibilitatea să realizăm 
pe întregul sector, pînă la sfîrși
tul anului economii de 750.000 lei. 
La atelierul formare cam 70 la 
sută din muncitori sînt tineri. De 
ei, de eforturile și străduințele lor, 
depinde în bună măsură realizarea 
unei bune părți din această sumă. 
Numai brigada noastră poate rea
liza economii însemnate peste 
plan.

Pentru realizarea de economii cit 
mai mari, mai sînt desigur și alte 
căi. Fiecare din tinerii formatori 
lucrează cu pămînt de model, cu 
diferiți lianți, cu armături, mate
riale auxiliare prin a căror bună 
gospodărire se pot obține impor
tante economii.

Fiecare tînăr din sectorul nostru 
este însuflețit de dorința de a de
pune toate eforturile, de a-și în
china toate puterile pentru realiza
rea de economii tot mai mari.

SERAFIM MUSCALU 
responsabilul brigăzii de producție 
a tineretului din atelierul formare- 
oțelârie Uzinele , Steagul Roșu" 

Orașul Stalin

Membrii brigăzii de tineret i 
sectorul IV, sala de croit, din Fa 
brica de confecții „Gh. Gheorghic 
Dej“ din Capitală discutînd despr 
căile pe care le vor folosi pentr 
a economisi peste plan 65.000 le

Foto: N. STELORIAN

Partidul ne învață să nu consi
derăm lupta pentru economii o 
campanie. Experiența căpătată pe 
acest șantier o vom îmbogăți lu
crând după terminarea acestui bloc 
pe șantierul tineretului din oraș 
unde se construiește „Ga-sa de cul
tură a studenților“. Vom lucra a- 
colo pînă la terminare. Apoi, vom 
cere să mai construim și alte 
blocuri prin muncă voluntară. 
Vrem să muncim în așa fel încît 
la milionul de lei economii ce va 
fi realizat anul acesta prin munca 
voluntară a brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică din oraș pe 
tierele de construcții, ucenicii 
Iii noastre să aducă o mare 
tribuție.

IOAN BERCEAN 
ucenic anul I 

comandantul brigăzii utemiste 
de muncă patriotică, Școala profe
sională de construcții nr. 2 — Cluj

șan- 
șco- 
con-

socialismului

StrTngem
5.800 vagoane 

fior vechi
Tinerii muncitori din Bucu

rești însuflețiți de Hotărîrea re
centei plenare « C.C. al P.M.R. 
și-au luat angajamentul de a 
realiza pînă la sfîrșitul anului 
economii în valoare de a- 
proximativ 24 milioane lei. 
O mare parte din aceas
tă sumă va fi realizată de 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică prin colectarea 
fierului vechi atît de necesar 
oțelăriilor patriei noastre, pen
tru dezvoltarea industriei noas
tre siderurgice.

Angajamentul tinerilor bucu- 
reșteni a fost ca pe întreg anul 
să colecteze peste 48.000 tone 
fier vechi- După recenta ple
nară a partidului însă tinerii 
și-au sporit angajamentul la 
peste 58.000 tone.

Pînă acum, o mare parte din 
această cantitate a fost deja 
colectată. Și sîntem siguri că 
tinerii noștri își vor îndeplini 
cu cinste angajamentul pînă 
la sfîrșitul anului. Rezerve in
terne, care pot asigura îndepli
nirea angajamentului, există su
ficiente. în afară de resursele 
existente în întreprinderi tine
rii vor trebui să colecteze fie
care bucățică de fier vechi din 
curțile cetățenilor, să descopere 
toate locurile din jurul Bucu- 
reștiului colectând fierul vechi 
rămas de pe urma războiului 
etc.

Tinerii muncitori din orașul 
București pornesc cu o nouă 
însuflețire în acțiunea de co
lectare a fierului vechi. Ei sînt 
conștienți că prin aceasta pun 
în valoare o rezervă care 
va contribui negreșit la conti
nua dezvoltare a industriei, la 
creșterea bunăstării celor ce 
muncesc.

IORDACHE GHEORGHE
secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.M. — București

Desen de V. TIMOC

Prin inovații
200.000 lèi

Brigada noastră de tineri inovatori, brigadă mi
lionară, a intrat în cel de al V-lea an de activitate. 
De-a lungul acestei perioade, deseori, prin inova
țiile realizate, am adus uzinei economii de sute de 
mii și chiar milioane de lei. Fiecare din cei 36 de 
membri cît numără brigada noastră este conștient 
că prin inovații contribuie în mod direct la creș
terea producției și productivității muncii, la redu
cerea prețului de cost al produselor. Multe din 
inovațiile propuse de brigada noastră au dus la 
ușurarea muncii, la micșorarea greutății produse
lor, la realizarea unor importante economii de 
materii prime. Așa, de exemplu, inovația tinăru ui 
inginer Koloman Lorincz și a lăcătușului Vasile 
Budai, privind înlocuirea unor ptese presate la 
cald, a adus economii anuale antecalculate de 
103.600 lei, ușurând produsul cu 160 kg. metal. 
Am mai putea aminti și altele.

Fără îndoială că și rezultatele muncii noastre 
au contribuit la complexul de măsuri pe care le-a 
luat partidul privind îmbunătățirea nivelului de 
trai al poporului. Luînd cunoștință de noua hotă
rîre a partidului ne-am dat seama odată mai mult 
de înțelepciunea politicii partidului nostru, de juste
țea îndemnurilor pe care partidul le adresează oa
menilor muncii privind continua descoperire și folo
sire a tuturor rezervelor interne pentru creșterea 
acumulărilor socialiste, lată de ce, convinși că și 
de lupta noastră pentru economii depinde ridica
rea continuă a nivelului de trai, sîntem hotărîți 
să ne sporim eforturile pentru obținerea de noi și

însemnate economii. Dacă anul acesta, prin ino
vații am adus uzinei pînă acum economii 
350.000 lei depășindu-ne cu 150.000 lei angajamen
tul anual, sîntem hotărîți să ne intensificăm efor
turile ca să obținem noi economii. Eu am propus 
anul acesta unele modificări in tehnologie la re
morcile basculante prin care se aduc economii in 
valoare de 14.700 lei. Acum studiez realizarea unor 
noi inovații care să ușureze munca tinerilor lăcă
tuși. Budai Vasile lucrează la inovația privind mo
dificarea capului de acționare la transportorul cu 
bandă tip RTU, iar Ungur Petru, tehnician și Filip 
Eva, laborantă, studiază alte probleme tehnice le
gate de reducerea rebuturilor.

Eforturile noastre le alăturăm celor pe care le 
fac toți oamenii muncii din țara noastră pentru a 
realiza un miliard lei economii peste plan. Pină 
la sfîrșitul anului, sîntem hotărîți ca prin inovațiile 
pe care le votn realiza să mai economisim cel 
puțin 200.000 lei. Vom atrage de asemenea în bri
gada noastră și pe alți tineri începători pentru 
ca în acest fel să aducem un aport și mai mare 
la realizarea miliardului.

G1TA VASILE
maistru în brigada milionară de ti- I 
neri inovatori de la Uzina de ma
șini și vagoane „UN10“ Satu Mart

500 „
1



In cinstea zilei de 23 August

Sw v a va învățăm 
în fiecare 
săptămînă 
un cîntec

Pe marginea activității 
Comitetului raional 

U.T.M. „Lenin" în ajuto
rarea tinerilor pentru 

a învăța cîntece 
revoluționare, patriotice

Daca pînă acum câtva timp în 
organizațiile U.T.M. din raionul 
Lenin învățarea cintecelor patrio
tice, revoluționare se făcea numai 
cu prilejul adunărilor generale 
U.TJM., în prezent majoritatea or
ganizațiilor de bază U.T.M, au îm
brățișat inițiativa tinerilor de la 
Complexul CF.R. „Grivita Roșie" 
de a învăța în fiecare săptămînă 
un cântec.

Pentru a face 
cunoscută tutu
ror tinerilor a- 
ceastă inițiativă 
Comitetul raio
nal U,T*M-  Lenin 
t-a ocupat mai 
întâi de instrui
rea secretarilor 
organizațiilor de 
bază U.TJM. și a 
propagandiștilor 

cercurilor de în
vățământ poli
tie. &au stabilit fi măsurile con
crete ce trebuie luate pentru ca 
nici un tânăr să nu rămână în afara 
acestei acțiuni.

Și rezultatele nu au întârziat să 
ee vadă. încă în urma cu două 
săptămâni dacă mergeai în oricare 
organizație U.T.M. din raion aflai 
că o-a ținut sau se ținea atunci 
„7,hm învățării cântecelor revolu
ționare" • Colectivele de tineri har
nici, entuziaști, care înscriu mereu 
noi succese în producție pe fiecare 
filă a calendarului ce ne vestește 
apropiata zi a aniversării eliberării 
patriei noastre, și-au manifestat 
dorința să învețe cît mai multe 
cântece patriotice, revoluționare.

La Uzinele frMao Țze-dun“ de 
pildă din cele 13 organizații 
U.T.M., 11 au și învățat în
ultimele două săptămîni două 
cîntece : „Sub steagul partidului" 
și „Înflorește țara mea". De ase
menea cei peste 90 de tineri din 
organizația nr. 1. (secretar Andrei 
Lazăr) în săptămînă trecută au 
învățat cintecul revoluționar „Dof- 
tuna".

Comitetul U.T.M. pe uzină (se
cretar Iordan Marghioala) s-a ocu
pat de extinderea inițiativei tineri
lor ceferiști popularizind-o prin 
stația de radioamplificare, gazeta 
de perete, lozinci. In același timp, 
comitetul U.T.M. s-a îngrijit ca 
majoritatea tinerilor să aibă ma
terialul necesar învățării cîntece- 
lor. Astfel, au fost procurate și 
repartizate pe organizații de sec
ție un număr însemnat de broșuri 
cu textele cintecelor. De asemenea 
cei mai buni coriști, tineri care cu
nosc note muzicale și membrii bri
găzii de agitație au fost repartizați 
pe organizații U.T.M. de secție 
pentru a ajuta tinerii în învățarea 
textelor și melodiilor cântecelor.

Inițiativa de a învăța în fiecare 
săptămînă un cântec revoluționar 
fi-a găsit o largă aplicare și în rân
dul tinerilor de la Uzinele „Gri- 
gore Preoteasa". Comitetul U.T.M. 
în colaborare cu comitetul de în“ 
treprindere au procurat plăci cu 
cântece patriotice, revoluționare 
care se transmit cu regularitate 
prin stația de radioamplificare. Un 
interes deosebit în învățarea de 
cântece revoluționare l-au manifes
tat cei peste 250 de tineri care fac 
parte din brigăzile de muncă pa
triotică. Aceștia, împărțiți în pa
tru grupe, au învățat cântece re
voluționare, patriotice pe care le 
cântă ori de cîte ori ies la muncă 
patriotică.

Din păcate trebuie spus că co
mitetul U.T.M. pe uzină (secretar 
D. Neagu) nu a extins această ini
țiativă în fiecare organizație U.T.M. 
de secție. Sînt organizații U.TJM. 
ca de pildă, nr. 2, 3 ți 4, în care 
deși există numeroși tineri dornici 
să învețe cât mai multe cântece ei 
nu au această posibilitate. Birou

rile U.T.M. de aici cît și comitetul 
U.T.M. nu s-au preocupat să 
procure în număr suficient broșuri 
cu textele cîntecelor, nu au inițiat 
acțiuni speciale pentru învățarea 
unui cîntec revoluționar în fiecare 
săptămână.

Și tinerii din organizațiile 
U.T.M. de la „Tricotajul Roșu", 
„Victoria socialistă" și Textila „Tu
dor Vladimirescu" și-au manifestat 

dorința să înve
țe cîntcce revo
luționare, patri
otice.

Comitetele 
U.T.M. din aces
te întreprinderi 
n-au făcut însă 
nimic pentru a 
da viață acestei 
dor iuți-

Și comitetul 
raional U.T.M. 
s-a dovedit lip

sit de perseverență în această 
privință, Deși la început a 
luat o serie de măsuri bune pen
tru răspîndirea inițiativei „Sâ în
vățăm în fiecare săptămînă un 
cîntec" nu a controlat felul cum 
sînt aplicate aceste măsuri în fie
care organizație U.T.M.

Practica a dovedit cît de folosi
toare este această acțiune intere
santă, tinerească în munca de edu
care patriotică, revoluționară a ti
nerilor. Comitetul raional U.T.M. 
Lenin trebuie să-și ducă la bun 
sfîrșit propriile măsuri, să contro
leze și mai ales să ajute în mod 
permanent fiecare organizație 
U.T.M. din raion în învățarea cîn
tecelor patriotice, revoluționare.

PETRE BRUCA

„Cursa c< a c • • 46 bcinten
Cei mai buni cicliști din Bucu

rești, Orașul Stalin, Cluj, Ploești 
și alte orașe ale țării fac in aceste 
zile ultimele antrenamente în ve
derea participării la cea de-a 12-a 
ediție a tradiționalei _ competiții 
cicliste „Cursa Scînteii“. Anul a- 
cesta marea întrecere rutieră or
ganizată de ziarul „Scînteia“ se 
va desfășura între 29 iulie și 2 
august pe un traseu de 914 km 
care va străbate principalele orașe 
și centre muncitorești din sudul 
Moldovei, Cele 5 etape ale cursei 
se vor desfășura astfel : etapa 1 
București— Focșani (202 km) ; 
etapa 11-a Focșani — Bacău — 
Roman — Bacău (188 km) ; etapa 
111-a Bacău — Piatra Neamț — 
Bicaz—Lacul Roșu (117 km) ; eta
pa IV-a Bicaz — Piatra Neamț — 
Bacău — Focșani (197 km) ; eta
pa V-a Focșani — București (210 
km) cu sosirea pe stadionul 23 
August.

In majoritatea sa traseul este 
plat, dar cicliștii vor avea de în
fruntat un urcuș dificil pe drum 
neasfaltat între Bicaz și Lacul 
Roșu (aproximativ 30 km). In 
etapa a IV-a porțiunea dintre Bi
caz și Piatra Neamț (33 km) va 
fi parcursă contra-cronometrului, 
individual. Pentru dinamizarea 
întrecerii au fost stabilite nume
roase sprinturi volante în princi
palele orașe pe care le va stră
bate caravana. învingătorii de 
etape vor primi o bonificație de 
30“ iar cei clasați pe locul doi 
15“.

La startul întrecerii vor fi pre- 
zenți cei mai buni cicliști din țara 
noastră printre care C. Durnitres- 
cu, de două ori învingător al 
cursei, Gabriel Moiceanu, Ion Va- 
sile, D. Munteanu, L. Zanoni și 
alții. La toate edițiile de pînă 
acum „Cursa Scînteii“ a prilejuit 
afirmarea a numeroși tineri cicliști. 
Și de data aceasta organizatorii 
au invitat la cursă o serie de ele
mente tinere cu mari posibilități 
ca Ion Stoica, Walter.Ziegler, Vic
tor Cohanciuc, Dumitru Rotaru, 
Petre Greff și alții. Lupta dintre 
tânăra promoție de cicliști și aler
gătorii consacrați promite să fie 
deosebit de interesantă la actuala 
ediție a „Cursei Scînteii“.

(Agcrpres)

Stop ! Trec pie tom de seamă
Foto: AGERPRES

0 virulentă

De aici, de sus, de lingă cetatea Rîșmoivului, se vede mica localitate cu același nume și cîmpia Bîrsei 
pînă la Măgura Codlei

Foto: V. CONSTANTINESCU

„Decada 
din R. P.

(Urmare din pag. l-a)

păzitorului Gh. Dumitrescu „Răs
coala“ — frescă muzicală a zgu
duitoarelor evenimente din 1907. 
Va avea loc un spectacol de selec- 
țiuni din operete. Colective de ar
tiști ai Teatrului de Operă și Ba
let și Filarmonicii de Stat „George 
Enescu“ își vor da concursul la 
programele artistice care vor avea 
loc in marile întreprinderi din Ca
pitală cil prilejul adunărilor festi
ve în cinstea zilei de 23 August, la 
casele de cultură ale tineretumi, 
la Palatul Pionierilor.

In cadrul decadei vor fi prezen
tate în premieră noi filme romî- 
nești.

In sălile Muzeului de Artă al 
R. P. Române se va deschide în 
timpul decadei „Expoziția anuală 
de stat a artelor plastice“ care va 
cuprinde cele mai reușite lucrări 
de pictură, sculptură, grafică și 
arta monumentală, ilusirind mo
mente Și aspecte din lup-a poporu
lui nostru pentru eliberare și pen
tru construirea socialismului. Pre
gătirea și înlănțuirea insurecției 
armate din august 1944 va fi o- 
glmdită înir-o expoziție la Muzeul 
de istorie a partidului. La Institu
tul de arhitectură „I. Mtncu“ din 
Capitala se va desenide expoziția 
„Realizările din arhitectură în cei 
15 .ani“, iar Uniunea tineretului 
Muncitor va organiza expoz.ția 
„Viața tineretului R. P. Romîne“. 
în sala DalleS se va deschide în 
același timp „Expoziția de artă 
populară a artiștilor amatori“.

La Librăria centrala din Capita
lă va fi amenajat „Bazarul căr
ții“ unde vor fi expuse opere apă
rute în cinstea manii aniversări a 
poporului nostru, precum și roma
ne, nuvele, poezii și alte lucrări e- 
ditate în decursul celor 15 ani.

„Poeții cîntă patria“ se va inti

• •

culturii
Romînă“

Un grup de petroliști 
indieni se specializează 

în țara noastră

Nota guvernului romîn 
adresată guvernului 

S. U. A.
La 24 iulie a.c. ministrul 

S.U.A. la București, Clifton 
Wharton, a fost invitat la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
unde Al. Lăzăreanu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Ex
terne, ;-a înminat o notă a gu
vernului romîn în legătura cu 
organizarea în S.U.A. a'așa-nu- 
rnitei „Săptămîni a națiunilor 
captive“, îndreptată îțnpolriva 
Republicii Populare Romîne și 
a altor țări socialiste.

în notă se spune :

ANUNȚ
Ministerul Construcțiilor, In

dustriei Materialelor de Con
strucții și Industriei Lemnului 
anunță că poate ajuta sfaturile 
populare să-și formeze cadre 
de maiștri, prin școlarizarea 
candidaților lor la Școala Teh
nică de Maiștri din București, 
șos. Mihai Bravu 428, raionul 
Tudor Vladimirescu.

Această școală este singura 
din țară care pregătește, la 
cursuri de zi, maiștri pentru 
construcții, instalații sanitare, 
instalații electrice, încălziri 
centrale, utilaje pentru con
strucții, pentru fabricile de ma
teriale de construcții și pentru 
fabricile de produse finite din 
lemn.

Unitățile sfaturilor populare 
regionale, care pînă in prezent 
nu și-au îndrumat candidați! 
către această școală pot să 
facă acest lucru cît mai curînd 
posibil, respectând îndrumările 
.Ministerului Construcțiilor, In
dustriei Materialelor de Con
strucții și Industriei Lemnu
lui, trimise tovarășilor vicepre
ședinți ai sfaturilor populare 
regionale.

Observator atent și incisiv al 
societății capitaliste, Brecht a de
mascat cu un puternic sarcasm, cu 
pasiune politică, în majoritatea 
pieselor sale de teatru, declinul 
moral ce caracterizează această 
societate. Sezisînd mecanismul re
lațiilor sociale capitaliste care sînt 
caracterizate prin antagonisme de 
nerezolvat între clase, între ex
ploatatori și exploatați, Brecht și-a 
întins investigațiile și asupra efec
telor pe care le are exploatarea 
capitalistă pe plan moral și psiho
logic.

Pe această linie tematică se în
scrie și valoroasa piesă „Dl. Pun- 
tila și sluga sa Matli". Spre deo
sebire de alți eroi brechtieni, mo
șierul Puntila nu se simte străin, 
oropsit în lumea stăpinită de 
burghezie. Dimpotrivă, el se simte 
bine în societatea capitalistă, 
deoarece caracterul său e gata 
deformat, datorită situației fa
vorizate pe care a moștenit-o oda
tă cu moșia, întrunind toate trăsă
turile ticăloase specifice stăpînului 
de robi salariați în capitalism. Cu
piditatea, despotismul și lipsa de 
scrupule caracteristice acestui soi 
de „animal ce-a viețuit odinioară" 
se evidențiază în clipele când Pun
tila e treaz, adică în starea lui 
firească, normală. Distanța dintre 
clase e aprig reclamată, salariații 
săi sînt jigniți ori concediați după 
capriciu sau după interese politi
ce, logodnicele alungate brutal, iar 
omul cel mai integru din jurul 
său, sluga sa Matti, este persecu
tat cu răutate. După cum se vede, 
în situația lui de exploatator în

orînduirea burgheză, Puntila își 
poate permite orice. De aceea el 
are din cînd în cînd fantezia (dis
poziția intervine sub influența 
alcoolului) de a juca rolul 
unui om cumsecade. Ceea ce 
adeverește că e un exploatator este 
tocmai faptul că el își permite să 
fie, sau mai bine zis să pară, cum
secade, doar cînd e beat, adică în 
stare anormală. în aceste momente 
e jovial și pozează intr-un om 
cumsecade, înțelegător. FA promite 
salar iaților o viață mai bună, se 
logodește cu fete din popor, alun
gă pe nemernicul logodnic al fiicei 
sale și pare gata să și-o mărite cu 
Matti.

Astfel, moșierul Puntila abor
dează această a doua existență 
dintr-un capriciu, considerînd-o ca 
pe un mijloc mai original de a-și 
petrece timpul. Nici un moment 
insă el nu ia în serios starea eufo
rică, hotăririle luate în stare de 
ebrietate. Imediat ce se trezește 
din beție dărîmă tot ce a stabilit 
înainte, tot ce ar contraveni intere
selor sale de clasă. Deci nimic nu 
schimbă clipele de amețeală al
coolică în structura intimă a per
sonajului Puntila care rămâne pe 
poziția clasei căreia îi aparține. 
Spre deosebire de Puntila, sluga 
lui, Matti întrunește toate calitățile 
unui om integru păstrîndu-și dem
nitatea chiar sub presiunile cele 
mai grele și perfide ale clasei su
prapuse. Inteligent și foarte capa
bil, Matti evoluează treptat spre o 
conștiință înaintată ajungînd în 
final să se convingă definitiv de 
faptul că nu poate exista unitate

tula Festivalul literar care va a; 
vea loc în sala Studio a Teatrului 
Național „I. L. Caragiale“.

La manifestările din cadrul deca
dei își vor aduce aportul atît ma
rile ansambluri dg cîntece și dan
suri „Ciocîrlia“, al M.A.I., C.C.S., 
Sfatul popular al Capitalei, M.F.A., 
C.F.R. Giulești cît și formațiile ar
tistice de amatori.

In preajma, zilei de 23 August 
vor avea loc în sala C.C.S. spec
tacole date de formațiile de ama
tori în cadrul finalei celui de-al 
V-lea concurs care a anțrenat pe 
cei aproape 700.000 de artiști ama
tori de la sate, din întreprinderi și 
instituții din țara noastra. Laurea- 
ții concursului vor da un spectacol 
pe scena unuia dintre parcurile 
Capitalei. In cadrul „Decadei cul
turii din R. P. Romînă“, în piețe, 
la teatrele în aer liber vor fi pre
zentate spectacole populare de că
tre ansamblurile profesioniste și 
echipele artistice de amatori care 
vor cuprinde noi aîntece de masă 
și tablouri coregrafice închinate 
sărbătorii eliberării.

Decada se va încheia cu un 
mare spectacol popular dat pe Sta
dionul Republicii de formațiile 
reunite ale Ansamblurilor din Ca
pitală și cu concursul celor mai ta- 
lentați soliști ai formațiilor de a- 
matori. Programul, la care vor 
participa aproa.pe 1.500 de coriști 
și 500 de dansatori, va fi bogat și 
va consta din cîntece de masă, 
dansuri populare, suite coregrafice, 
muzică populară executată de so
liști și orchestre, muzică ușoară.

Intre 17 și 22 august se vor des
fășura în Capitală și în regiunile 
țării festivaluri ale tineretului.

Numeroase manifestări artistico- 
culturale vor avea loc cu prilejul 
decadei în toate regiunile țării.

Potrivit acordului încheiat anul 
trecut între R. P.
Republica India, în țara noastră 
se află un grup de 45 de ingineri 
și tehnicieni indieni, care se spe
cializează timp de 3—12 luni în 
problemele proiectării, construirii, 
exploatării și întreținerii instala
țiilor rafinăriei de petrol pe care 
țara noastră o livrează Republicii 
India.

Conform programului întocmit, 
inginerii și tehnicienii indieni au 
început practica în diferite rafi
nării și institute de cercetări și 
proiectări
București și regiunea Ploești. 
Programul, ‘ ' ........
practice, prevede și o pregătire 
teoretică de 2-3 luni pentru com- 
plectarea cunoștințelor de strictă 
specialitate.

Referindu-se la .primele rezul
tate ale muncii de specializare, 
dl. N. B Shivaraman, conducăto
rul grupului de ingineri și teh
nicieni indieni, a făcut următoa
rea declarație unui redactor al 
Agenției Romîne de Presă „A. 
gerpres“ : ,,Am venit în țara dv. 
pentru a căpăta cît mai multe cu
noștințe practice și teoretice, care 
ne vor fi de mare folos la mon
tarea și punerea în funcțiune a 
rafinăriei din Assam.

Sîntem plăcut impresionați de 
căldura cu care ne înconjoară in
ginerii și tehnicienii romîni care 
ne ajută să ne însușim cît mai 
temeinic metodele tehnice înain
tate, promovate de industria pe
troliferă romînească. întorși în 
țara noastră, vom păstra o fru
moasă amintire despre țara și 
poporul dv. deosebit de ospita
lier“.

Romînă și

de specialitate din

în afara activității

(Agerpres)

(Agerpres)

La Hunedoara au început 
probele la cald ale utilajelor 

laminorului de 650 mm.
însuflețiți de documentele recen

tei Plenare a C.C. al P.M.R. con
structorii laminorului de profile 
de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara au intensificat și mai 
mult întrecerea socialistă pentru 
a grăbi darea în exploatare a la
minorului. Vmeri după-amiază ei 
au început probele de funcționare 
la cald a utilajelor, probe pre
mergătoare intrării în funcțiune 
a marelui agregat. Aceste probe 
constituie o verificare de ansam
blu a utilajelor montate, a meca
nismelor și aparateilor de coman
dă și control, care reprezintă un 
înalt grad de automatizare și

mecanizare a procesului tehnolo
gic.

Muncitorii, Inginerii și tehni
cienii de pe șant.erul laminorului 
de 650 mm. muncesc acum cu 
avînt sporit pentru ca în cinstea 
celei de a XV-a aniversări a eli
berării patriei, agregatul construit 
de ei să dea primele cantități de 
produse siderurgice. Numeroase 
brigăzi, printre care cele condu
se de Vasile Erdey, Ștefan Cor, 
Vasile Grigoruț, Francisc Kremer, 
Ioan Cornea și alții și-au realizat 
cu mult înainte de termen obiec
tivele prevăzute în "întrecere.

(Agerpres).

Prin rezoluția din 17 iulie a 
Congresului Statelor Unite ale A- 
mericii, consacrată printr-o pro
clamație a președintelui Statelor 
Unite ale Âmericii din aceeași 
dată, organe oficiale americane își 
arogă în mod deschis dreptul de 
a se amesteca în treburile interne 
ale Republ cii Populare Romîne și 
ale altor țări străine.

Guvernul romin consideră 
ceasta ca o acțiune inamicală față 
de Republica Populară Romînă, 
cu care Statele Unite ale Ameri- 
cii întrețin relații diplomatice nor
male.

Acțiuni de acest gen, care încal
că principiile fundamentale ale 
Cartei Organizației Națiunilor 
Unite, constituie o manifestare a 
războiului rece și înveninează at
mosfera internațională. Ele sînt 
inițiate tocmai în momentul cînd 
popoarele lumii așfeaptă din par
tea factorilor de răspundere al tu
turor statelor o contribuție însem
nată în vederea rezolvării proble
melor internaționale litigioase.

Este evident că a merge pe dru
mul pe care îl indică rezoluția 
Congresului și proclamația preșe
dintelui Statelor Uniite ale Aweri- 
cii, înseamnă a deschide porțile 
arbitrariului și bunului plac în via
ța internațională, subminînd astfel 
însăși baza unor relații normale 
între state. Un asemenea curs este 
potrivnic intereselor tuturor po
poarelor, inclusiv ale poporului a- 
merican, care după cum se știe,

este în favoarea cooperării și înțe' 
legării între state.

Trebuie menționat totodată că 
reeautele manifestări inunicale din 
Sitlftăe Unite ale Âmericii sînt în 
contradicție vădită și incompatibi
le cu declarațiile făcute in diferite 
ocaziii de reprezenȘtnți ai guvernu
lui american, privind dorința de a 
dezvaka schimburile reciproce în 
interesul bunelor relații dintre Re
publica Popn'lară Romînă și Sta
tele Uniite ale Âmericii.

Rezoluția Cougresuilui și procla
mația președiuteli'jii Staiiielor Unite 
ale Âmericii constituie apeluri di
recte la amestec conulamnabil in 
treburile interne ale altor state și 
duc la acțiuni provocatoare, de fe
lul celei petrecute la expoziția de 
artă populară romînea<scă de la 
Nev York. Este de la sine înțeles 
că nu prin acțiuni provocatoare se 
poate crea climatul necesar dez
voltării bunelor .relații dintre țării» 
noastre. < 'i

Guvernul romîn a arătat în repe
tate rînduri că îmbunătățirea re
lațiilor dintre cele două țări poate 
avea loc numai pe baza respectului 
reciproc și al neamestecului.

Guvernul romîn s-a condus cu 
strictețe după aceste principii. El 
nu a organizat „săptămîni“ 
„proclamații" care să cheme la ac
țiuni în vederea schimbării re
gimului social-politic din Statele 
U.nite ale Âmericii.

Guvernul romîn protestează cu 
hotărîre împotriva încercărilor gu
vernului Statelor Unite ale Ame- 
ricii de a se amesteca în treburile 
interne ale poporului romîn și cere 
guvernului Statelor Unite ate Ame- 
cicii să pună capăt unor asemenea 
activități.

Guvernul .romîn este gata ca șl 
de aci încolo să depună eforturi 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare pașnică între Republica 
Populară Romînă și Statele Unite 
ale Âmericii și așteaptă ca și gu
vernul american să meargă pe a- 
cest drum, singurul în conformi
tate cu interesele păcii și ale cola
borării internaționale.

ȘÎ

Fapte de seamă ale minerilor
Apropierea zilei de 23 August 
a Zilei minerului a dat un 

nou avînt muncii minerilor din 
țara noastră. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent, minerii 
din exploatările carbonifere ale 
Banatului au dat peste plan a- 
proape 4.300 tone de cărbune. 
Odată cu sporirea cantităților de 
cărbune extrase, minerii bănățeni 
au economisit peste 3 milioane 
lei prin organizarea mai temei
nică a lucrului în subteran, folo
sirea capacității integrale a uti
lajelor și reducerea consumului 
de lemn de mină.

însuflețiți de documentele re
centei plenare a C.C. al P.M.R.,

Și
minerii din exploatările Ponor șl 
Baia Nouă au extras peste plan 
in primele 7 zile care au trecut 
de la apariția Hotărîrii , plenarei 
mai bine de 200 tone de cărbune.

Succese de seamă în producție 
au obținut și minerii din bazinul 
Domelor. De la începutul anului 
și pînă acum ei au extras în plus 
față de sarcinile de plan 2.749 
tone minereu brut și prăjit. In 
aceeași perioadă ei au realizat 
economii în valoare de 746.000 
lei, depășindu-și angajamentul 
luat în cinstea zilei de 23 August. 
In fruntea întrecerii sînt minerii 
de la exploatarea Dealul Rusu
lui. (Agerpres)

entuziaiwi tineie&e
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masă colorate, cu un marginal 
„Trăiască cel de al VII-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru pace și prie
tenie de la Viena“ și cu o mare 
stemă a Festivalului în mijloc. 
Lucrarea a fost repartizată Con
stanței Băjenaru, una dintre cele 
mai bune tinere țesătoare. Iar în 
adunarea generală U.T.M. a sec
ției respective, utemistele s-au 
angajat să muncească astfel în- 
cît să îndeplinească și planul to
varășei lor, pe tot timpul cît a- 
ceasta va lucra la cadouri...

...De curînd a avut loc între
cerea raională a formațiilor ar- 
tistifce de amatori din cadrul 

celui de al V-lea concurs pe 
țară. Marea majoritate a pro
gramelor prezentate ilustrau 
momente despre măreața zi de 
23 August 1944. Una din echipe
le premiate, echipa de dan-

salirà anti capitalistă
între exploatat și exploatator spu
nând :

— „Frăția noastră viață n-are, 
că nu se amestecă apa cu untde
lemnul".

în același timp el deschide și o 
perspectivă spre viitor cînd afir
mă : „Stăpînul lor cel bun îl vor 
găsi muncitorii abia cînd propriul 
lor stăpîn vor fi".

Caracteristică pentru stilul 
brechtian, piesa ilustrează atitudi
nea combativă, fățișă, a autorului 
care analizează de pe poziții 
înaintate fenomenul social și rolul 
determinant pe care îl are apar-

Cronica 
dramatică 

tenertța de clasă asupra dezvoltării 
personalității unuine. Piesa devine 
un mijloc de a comunica spectato
rului concluziile sale, după ce l-a 
obligat în prealabil să ia parte la 
dezbaterea problematicii în mod 
lucid determinîndu-l să gindească 
ți să se convingă rațional.

Demascînd structura exploata
torului, concluzia care se degajă 
exclude orice iluzie a unei even
tuale posibilități de conciliere între 
clase. Cu acest mesaj, izvorît din 
aprecierea justă a realității, piesa 
lui Brecht îți cițtigă calitatea pri
mordială oricărei opere realiste, 
aceea de a fi mereu actuală. Pen
tru timpul nostru, piesa reprezintă 
o replică puternică dată teoriilor 
care se agită în Occident in legă

tură cu posibilitățile împăcării 
între clase, în cadrul acelui mult 
trîmbițat „capitalism popular“.

Sezisînd izvorul forței piesei în 
conținutul său ideologic, regia 
spectacolului reprezentat nu de 
mult in premieră la Teatrul C.F.R. 
Giulețti, semnată de Lucian Giur- 
chescu, a reliefat cu precădere a- 
ceste idei ale lucrării.

Astfel, nici un moment Puntila 
în interpretarea actorului S. Mi- 
hăilescu-Brăila nu ți-a dezmințit 
apartenența de clasă. Hlamida cal
dă ți simpatică pe care o îmbracă 
personajul în momentul de euforie 
alcoolică a apărut ca o mască ce 
nu reuțețte însă să acopere adevă
rata infățițare a personajului.

Cu o deosebită finețe — para
doxal pentru trăsăturile groase ale 
personajului, dar nu imposibil — 
actorul Mihăilescu-Brăila a marcat 
trecerile, menținînd discret, dar 
consistent dominantă, infățițarea 
de exploatator a moțierului.

Contrastul față de Puntila pe 
care l-a realizat Matti în interpre
tarea lui Colea Răutu a căpătat 
pondere ți o viguroasă forță inte
rioară. Ironia reținută, pe care 
personajul interpretat o are față 
de acțiunile reprezentanților clasei 
exploatatoare a evidențiat superio
ritatea sa morală. El a întrunit în 
acelați timp toate calitățile de fru
musețe umană ale eroului din 
popor. Acest mare erou — omul 
simplu — atît de iubit de Brecht, 
ți-a găsit un contur foarte variat 
ți colorat în spectacol, transmițîn- 
du-ne forța ți frumusețea peisaju
lui său sufletesc. „Logodnicele“ lui

Puntila interpretate de Sabina Mu- 
țatescu, Dodi Caian Rusu, Elvira 
Petreanu ți Cecilva Teodoru au 
adus note de voioție ți optimism 
caracteristice omului din popor, 
care nu se lasă coplețit de crun
tele condiții în care e obligat 
să trăiască într-o societate ba
zată pe exploatare. Actul de 
acuzare împotriva condițiilor 
impuse muncitorilor de capitaliști 
este mai pregnant transmis prin 
dramatismul situației lucrătorilor 
concediați interpretați de Mihai 
(.onstantinescu, Mircea Gheorgliiu, 
Șt. Mihăilescu ți Al. Vasiliu. înțe
lepciunea fără ostentație a Finei 
(Jeni Oancea) ți istețimea agilă a 
Lianei (Tamara Buciuceanu) au 
completat cu multă sevă conturul 
acestui mare erou popular

in mod vădit, tendința scenogra
fiei (Sanda Muțalescu) a țintit 
ți-a reușit să facă o detailată ca
racterizare a personajelor ceea ce 
a contribuit suculent la caricaturi
zarea taberei exploatatorilor (in
terpretați de Kitty Muțatescu, 
L A. Manolescu, Fr. Dănceanu, Ion 
Pascu, Gh. Dumbrăveanu ți Titu 
Vedea) puți în inferioritate de. 
înalta ținută morală a eroilor, oa
meni ai muncii, din piesă.

Omogenitatea ansamblului, rit
mul sprințar dar organic, umorul 
de calitate cu toată diversitatea 
lui, au contribuit la punerea în 
valoare a forței demascatoare a 
conținutului de idei al piesei. In 
acest mod, spectacolul Teatrului 
C.F R. Giulețti s-a ridicat la ni
velul unei reale ținute artistice.

ANGELA IOAN

suri a Uzinelor „Kirov“, a 
prezentat dansul cu tema 
„Pe drumul eliberării". Printr-o 
virtuoasă interpretare, tinerii 
artiști amatori au adus pe 
scenă aspecte ale vieții grele din 
trecut, bucuria eliberării și lupta 
poporului muncitor condus de 
partid pentru construirea socia
lismului în patria noastră.

...Anul de învățămînt politic 
s-a terminat. Dar studiul conti
nuă. De data asta însă nu în 
sala de curs, ci la muzee, la 
locuri istorice, în sălile de con
ferințe. Tinerii de la Uzinele „Ki
rov", „Tudor Vladimirescu“, „E- 
lectroaparataj“ au vizitat Muzeul 
de istorie a orașului București 
și au studiat documentele privind 
insurecția armată de la 23 Au
gust 1944 ; tinerii de la uzinele 
„23 August", „Republica“ F.R.B., 
întreprinderea „Solidaritatea“ au 
organizat întâlniri cu membri de 
partid, conferințe despre lupta 
partidului și a U.T.C.-uiui în 
anii grei ai ilegalității, au vizi
tat Doftana ; Tinerii de la „Va
sile Roaită“ și-au planificat să 
viziteze Atelierele „Grivița Ro
șie“ și cartierul în care a trăit 
eroul utecist al cărui nume îl 
poartă uzina lor.

,..La „Colțul Festivalului“ al 
uzinelor „23 August" unde zil
nic au loc diverse manifestări, 
astăzi s-au adunat atîția tineri 
îneît sala a devenit neîncăpătoa
re. Pentru cei care nu au încăput 
in sală a fost instalat un difu
zor. Le vorbește studentul chinez

Ciang-Sen-U de la Facultatea de 
chimie industrială din Bucu
rești, unul dintre studenții 
chinezi care studiază în țara 
noastră și care și-a făcut practi
ca aici în uzină. Tinerii care l-au 
cunoscut și l-au îndrăgit, l-au 
rugat să vorbească despre tine
retul chinez și iată-1 acum ta 
„Colțul Festivalului“ povestind 
despre viața și activitatea com- 
patriofilor săi, tinerii construc
tori ai socialismului din R. P. 
Chineză...

...S-a încheiat Festivalul tine
retului din raionul Grivița Roșie. 
Mii de tineri care au luat parte 
la diversele manifestări ce au 
avut loc cu acest prilej, și-au 
dat întâlnire in această noapte 
senină de vară la „Carnava ul 
Tineretului“. E o revărsare de ti
nerețe și voioșie. Măști, costume 
de epocă, eroi ai cărților îndră
gite de tineret întâlnești |a tot 
pasul. Zboară serpentine și con- 
feti, se aprind artificii. Tinerii 
petrec, sărbătorind rezultatele 
obținute în producție și în acti
vitatea obștească...

Un tablou succint al activită
ții tineretului bucureștean inspi
rat de o situație lapidară găsită 
la comitetul orășenesc U.T.M. El 
nu este însă decît o modestă re
flectare a marelui entuziasm cu 
care tineretul Capita ei întâmpină 
măreața sărbătoare a poporului 
nostru — 23 August și cel de 
al VII-lea Festival Mondial al 
Tineretului si Studenților ce se 
va deschide mîine |a Viena.

• y&duA, voi
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Mîine se deschide 
Festivalul

Prin tara noastră, 
in drum spre 

orașul Festivalului
Zilele acestea au 

trecut prin țara noas
tră numeroase dele
gații ale tineretului 
din diferite țări care 
vor participa la cei 
de-al Vll-lea Festival 
Mondial al Tineretu
lui și Studenților pen
tru Pace ți Prietenie 
de 1* * Vlena.

fost martore ciocnirilor sîngeroa- 
se dintre muncitori și poliție din 
noiembrie 1905.

în 1917 Vieina a devenit cen
trul mișcării de solidaritate a
muncitorimii austriace cu Ma
rea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie. Lupta muncitorimii vie- 
neze a dus la proclamarea la 12 
noiembrie 1918 a Republicii Au
striei.

In 1934, lupta muncitorimii

Joi au sosit tn por
tul Constanța peste

700 de tineri din 
Irak, Liban, Iordania, 
Arabia Saudită, Ke
nya, Algeria, Maroc 
etc. Sute de tineri 
constănțenl îeșiți In 
intlmpinarea oaspeți
lor au făcut acestora 
o călduroasă primire. 
In cadrul mitingului 
care a avut loc cu 
acest prilej, tinerii 
oaspeți au fost salu
tați de Ion Pop, se (Ager preș)

La sosire, tn portul Constanța

Tineretul combatant al ALGE
RIEI, care luptă pentru inde
pendența țării, iși va trimite 
reprezentanții săi la Festivalul 
de la Viena. Delegația tine
rilor algerieni cuprinde și un 
grup de aproape 30 de artiști 

amatori

Mîine se deschide, la Viena, 
tel de al 7-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților pen
tru Pace și Prietenie. Către ca
pitala Austriei se îndreaptă re
prezentanții tineretului lumii. Va
poarele pe Dunăre, trenurile, avi
oanele, autobusele aduc la Viena 
mii de tineri, care în zilele Festi
valului vor afirma dorința de 
pace și prietenie a tineretului de 
pe întreg globul.

Pentru călătorul care descin
de pentru prima oară în orașul 
muzicii, Viena poate prilejui o 
deziluzie: fiecare dintre noi e 
legat de o anume prejudecată, 
a Vienei exclusiv muzicale, a Du
nării albastre. Iar Viena anu
lui 1959 ne prezintă aspectul ca
racteristic unui mare oraș in
dustrial, al unui centru cultural 
animat, cu frămîntările și lupte
le lui politice, cu contrastele 
unei capitale burgheze.
' Așezată la poalele unor dea

luri, în așa numita pădure vie- 
neză, capitala Austriei e străbă
tută de Dunăre — fluviu 
majestuos și larg. Aici, pe 
malul Dunării începe istoria 
Vienei în secolul I al erei noas
tre pe timpurile fortăreței ro
mane Vindobona. Un ev mediu 
prelungit a lăsat, pină acum, 
urme în urbanistica și arhitec
tura orașului. Centrul adminis
trativ, bancar, comercial al Vie
nei e dominat de turnul (înalt de 
137 metri — ghidurile geografice 
îl numără printre» cele mai înalte 
clădiri din lume) bătrînei cate
drale Stephansdom. In jurul a- 
cestui mic „oraș în oraș", pe lo
cul fostelor fortificații, demolate 
în secolul trecut, a apărut „Rin
gul“ — strada principală..Crea
țiile marilor arhitecți austrieci ai 
secolului al XVIII-lea Fischer von 
Erlach și Lucas Hildebrandt, dau 
tonul acestui oraș. Secolul al 
XIX-lea a lăsat Vienei de azi 
construcții ca- Opera mare, Burg- 
theater, palatele, concentrate în 
ansamblul numit Burghof și care 
adăpostesc astăzi muzee de isto
rie a artelor plastice, de istorie 
naturală, o bibliotecă națională, 
muzeul Albertina cu colecția lui 
celebră de stampe și gravuri, pri
măria orașului Viena.

împodobită cu parcuri, pur- 
tînd în piatră amintirea iluștri
lor muzicieni care i-au făcut ce
lebritatea, Viena oferă Festiva- 
jului Mondial al Tineretului 

cretar al Comitetului 
regional U.T.M. 
Constanța.

Din partea delega- 
ților au luat cuvîntul 
reprezentanți al tine
retului din irak, Li
ban, Algeria și 
Kenya.

Delegații au plecat 
apoi cu un tren spe
cial spre Viena.

• VIENA. — în sala „Rona- 
cher“, una din cele mai bune 
săli da concert din capitala Au
striei, a avut loc concertul gru
pului artistic al delegație; co
reene la cel de-al Vll-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților. Concertul s-a bucu
rat de un mare succes. Acesta 
a fost primul concert din seria 
de concerte care vor fi prezen
tate la festival și care urmă
resc întărirea prieteniei și în
țelegerii dintre tinerii din lu
mea întreagă.

• VIENA. — Cu prilejul 
celui de-al Vll-lea Festival 
Mondial al Tineretului fi Stu
denților de la Viena se vor or
ganiza numeroase manifestări 
printre care : 6 mari sărbători 
ale tineretului ; 40 de concerte 
naționale ; 13 întîlniri intre 
tinerii de aceleați profesii : 12 
concursuri artistice, in cadrul 
programelor artistice îți vor da 
concursul, 1.500 de dansatori, 
20 de coruri, 18 orchestre de 
jazz, 4 orchestre simfonice ; 
20.000 de persoane vor lua par
te la manifestația consacrată

VIENA- ozașuL matii
intìlniiL a titiezetuLut

și Studenților un cadru săr
bătoresc, dublat de o climă plă
cută, la care se adaugă 
ospitalitatea și căldura cu care 
vienezii știu să-și primeiască oas
peții. Pădurea vieneză și Prate- 
rul — locul Iubit de odihnă al 
locuitorilor Vienei — vor prile
jui nenumăratele întîlniri din 
timpul Festivalului. Praterul este 
un mare parc de distracții, așe
zat în pădurea vieneză, cu estra
de de concert, incluzînd stadionul 
care va găzdui deschiderea Fes
tivalului, totul dominat de la 
înălțime de roata mare. Constru
ită cu prilejul unei expoziții mon
diale de acum o jumătate de 
veac, a fost adoptată de turiști 
ca simbol al Vienei. De altfel 
aceste simboluri ale Vienei — 
turnul Stephansdomului, statuia 
cavalerului în armură de pe a- 
coperișul primăriei sau roata din 
Prater, repetate în miniatură, 
sint oferite — ca suvenire — la 
flecare colț de stradă.

Viena e un oraș cu o bogată 
viață muzicală. La fiecare 
pas — în timpul stagiunii — te 
atrag afișele concertelor simfoni
ce, serilor de operă, recitalurilor 
unor interpreți celebri. Viena 
cinstește, în f’ecare an, în festi
valuri muzicale, memoria crea
torilor de muzică care au locuit 
și creat aici. Locuințele lui Mo
zart și Beethoven, „Casa cu trei 
fote“ unde venea Schubert, mo
numentele lui Gluck și Brahms 
amintesc de tradiția muzicală 
a acestui oraș.

Dar să nu ne închipuim Viena 
conformă convențiunii cultivate 
pentru uzul turiștilor burghezi. 
Părăsind limitele c'rculare ale 
hienei fastuoase și voit mărețe, 
vizitatorul ajunge în cartierele 
unde pulsează adevărata viață a 
orașului. Puternic centru indus
trial, Viena poartă, în fiecare 
cartier muncitoresc, istoria sau 
amintirea unor eroice lupte de 
clasă.

Pregătirile 
tineretului 

albanez
— Scrisoare din Tirana —

Tineretul albanez s-a pregătit 
cu multă însuflețire în vederea 
marii sărbători a tineretului lumii
— Festivalul de la Viena. Dele
gația tineretului R. P. Albania la 
festival va participa la întâlnirile 
cu tinerii muncitori, țărani, stu
denți veniți la Viena din toate 
colțurile lumii. La aceste întîlniri, 
reprezentanții noștri vor vorbi 
prietenilor lor de pretutindeni 
despre succesele obținute de po
porul și tineretul nostru în indus
trializarea țării, în dezvoltarea 
agriculturii, învățămîntului, artei 
și culturii; le vor arăta că viața 
fericită de astăzi sei datorește ela
nului cu care întregul popor pă
șește pe drumul construirii socia- 
Lsmului în patria noastră.

Tineretul albanez va trimite la 
Festival și un grup de tineri ar
tiști și sport'vi, care vor participa 
la concursurile Festivalului. Va fi 
prezentă la Viena o echipă de 
dansuri populare compusă din 12 
persoane. Unul din punctele atrac
tive, va fi fără îndoială dansul 
săbiilor din Malsia e Madhe,

La Festival își va da concursul 
și cîntăretața de muzică populară 
Fitnete Rexha, care va prezenta 
cîntece din diferite regiuni ale 
țării. Soliștii Avni Mula, laureat 
a 3 festivaluri precedente și Stavri 
Rafael au pregătit cîteva cîntece 
populare, precum și piese clasice 
de Ceaikovski, Mozart, Rossini, 
Smetana etc., cu care vor parti
cipa la concurs.

Vin la Viena și soliștii de ba
let Agron Aliaj și Zolca Haxho, 
premiați la 3 festivaluri.

La concursurile sportive ale 
festivalului, tineretul nostru va 
participa cu un lot de atleți.

întregul tineret albanez întâm
pină această măreață întîlnire a 
tineretului lumii] pentru pace șt 
prietenie cu noi succese în munca 
pentru înflorirea patriei socialiste 
șt întărirea păcii în Balcani și 
lumea întreagă,

VITO KOCl

In așteptarea 
oaspeților

VIENA (Agerpres). — TASS 
transmite : Tinerii fi tinerele din 
Austria întimpină in mod festiv 
pe oaspeții celui de-al Vil-lea 
Festival Mondial al Tineretului fi 
Studenților.

La 25 iulie vor apare la frontie
rele de răsărit ale Austriei, coloa
ne dc autobuse cu delegații veniți 
din Republicile sovietice. Vienezii 
se pregătesc cu o deosebită grijă 
pentru a primi oaspeții din Uniu
nea Sovietică.

Pe străzile Vienei au apărut a- 
fife mari : „Ce ? Cînd ? Unde 
Este vorba de un program amă
nunțit al celor mai importante ma
nifestări ale Festivalului. Sint deo
sebit de frumoase afițele speciale 
care anunță deschiderea solemnă a 
Festivalului care va avea loc pe 
stadionul central din Viena.

încă de la sfîrșitul secolului 
trecut au avut loc mari manifes
tații muncitorești.

în 1905 Viena cunoaște mari 
manifestații de solidaritate cu re
voluția rusă. Străzile Vienei au

Note de călătorie

Vedere din Viena, orașul ce găzduiește Festivalul
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Solii tineretului polonez

Deschiderea Expoziției 
naționale americane 

de la Moscova
la Festival

— Corespondentă 
specială din Varșovia —

La 24 iulie delegația tinere
tului polonez la Festival a pă
răsit Varfovia, indreptîndu-se 
spre Viena. Delegația va par
curge drumul pină la Viena in 
autobuze.

Delegația tineretului polonez 
la Festivalul de la Viena se 
compune din 500 de persoane. 
Comitetul național de pregătire 
a Festivalului a aprobat com
ponența delegației poloneze pro
pusă de către organizațiile de 
tineret (Uniunea Tineretului 
Socialist, Uniunea Tineretului 
Sătesc, Uniunea Studenților Po
lonezi fi Uniunea Pionierilor 
Polonezi). Din grupul artistic 
fac parte 211 persoane, iar din 
echipele sportive — 60 per
soane.

Credem ci tinerii din toate 
colțurile lumii, prezenți la Fes
tival, vor primi cu interes pro
gramul artistic pe care îl va 
prezenta delegația noastră pe 
scenele vieneze. Menționăm pre
zența cunoscutului ansamblu de 
stat de cintece fi dansuri „Ma- 
zowsze“. El va aduce la Festi
val dansurile fi cântecele popu
lare din întreaga Polonie fi mai 
ales din Mazowsze — regiunea 
centrală a țării. Acest ansam
blu numără 125 de persoane. 
Din delegația noastră culturală 
mai fac parte ansambluri mai 
mici, cum sint teatrul studen
țesc de la Gdansk, o orchestră 
de jazz sub conducerea lui An- 
drzej Kuryleuticz, ovind ca so
listă pe cîntăreața Wanda 
IVarska, teatrul de păpuți „Lal-

Numeroase personalități 
saluta Festivalul

VIENA 24 (Agerpres). — Cel de-al Vll-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la Viena este salutat de numeroase per
sonalități din lumea întreagă.

„Primiți din partea mea cele mai bune urări de succes — scrie 
SUN ȚIN-LIN, cunoscută militantă chineză pe tărim obștesc. La Fes
tivalul de la Viena veți găsi un limbaj comun, limbajul păcii și prie
teniei. Păstrați acest limbaj deoarece pacea și prietenia vor aduce 
omenirii fericire și prosperitate”.

Cunoscutul compozitor francez PHIL1PE GERARD a declarat: „Am 
luat parte la festivalurile de la Varșovia și Moscova. Este neprețui
tă acea bogăție pe care o oferă omenirii contactele personale de la 
Festival și nimic nu este în stare să le înlocuiască.

Iată motivul pentru care astăzi toți așteaptă cu atât optimism 
Festivalul Mondial de la Viena*.

Profesorul ALBERT SCHWEITZER (RT.G.) urează Festivalului 
Tineretului și Studenților de la Viena succese mari și realizarea Înal
telor lui țeluri spirituale.

în scrisoarea sa profesorul E. EBEL (Franța) subliniază .• „Tine
retul reprezintă viitorul și de aceea el are un rol important în dez
voltarea și progresul societății noastre...

Tineretul are de asemenea un rol important în consolidarea păcii 
și înțelegerii reciproce între popoare. Permiteți-mi să vă urez multă 
fericire, succes în muncă și să petreceți zile plăcute la Viena împreună 
cu prietenii din celelalte țări".

★
VIENA 24 (Agerpres). — Can

celarul federal al Austriei, J. 
Raab, a adresat Comitetului per
manent al celui de-al Vll-lea Fes
tival Mondial al Tineretului fi 
Studenților o scrisoare în care 
urează succes Festivalului. Cance- 

★

austriace împotriva dictaturii 
fasciste a lui Dolfus a luat for
ma unei împotriviri armate. Gu
vernul lui Dolfus a bombardat 
cu artileria cartierele muncito
rești din Viena. Marile manifes
tații și grevele muncitorilor din 
întreprinderile vieneze împotriva 
alipirii la Germania hitleristă au 
avut răsunet în întreaga- lume.

După eliberarea Vienei de că
tre Armata Sovietică la 13 apri
lie 1945, Austria și Viena au 
fost împărțite în sectoare de ocu
pație. Ocupația americană a cul
tivat cu asiduitate o orientare 
spre aspectele așa numitului „mod 
de viață“ american. Da aici poa
te contrastul dintre tradițiile 
culturale vieneze și încercarea 
de a le americaniza. La Viena 
se împletesc orientările cele mai 
contradictorii. Manifestările ab
stracționismului coexistă cu tra

ka“ precum fi numerofi solifti, 
printre care eminenta cântărea
ță Slawa Przybylska.

Delegația polonezi va pre
zenta la Festival — după cum 
ne-a informat președintele Co
mitetului de pregătire, Bakow- 
ski — câteva filme care vor 
participa la concursul interna
țional de filme de la Viena. 
Acestea vor fi „Koniec nocy“ 
(„Sfîrțit de noapte“), „Wolne 
miasto“ („Oraț liber“), „Ewa 
ehce spac“ („Eva vrea să doar
mă“) — filme realizata de ti
neri cineațti, de asemenea fi 
două filme documentare, „U- 
waga“ („Atenție“) fi „Szyboto- 
nicy su/iata“ („Piloți de pla
noare ai lumii“).

F. BURDZY

★

larul Raab iți exprimă regretul 
ci nu va putea lua parte personal 
la deschiderea Festivalului Mon
dial, deoarece din anumite motive 
el va lipsi din Viena în acea pe
rioadă.

dițiile picturii realiste, aici se 
întâlnește marea muzică a clasi
cilor cu spectacolul degradant al 
meciului de catch.

Prin eforturila Uniunii Sovie
tice, Viena a devenit, după sem
narea Tratatului de pace, capita
la unei țări neutre. Forțele de
mocratice luptă pentru a conferi 
neutralității permanente a Aus
triei un conținut real, un rol ac
tiv în înlesnirea coexistenței paș
nice, a întâlnirilor culturale și e- 
conomice dintre est și vest. Toc
mai de aceea, oamenii*  muncii 
vlenezi au salutat cu însuflețire 
organizarea marii întîlniri a ti
neretului lumii în orașul lor.

In aceste zile, Viena se pregă
tește să întâmpine și să găzdu
iască pe oaspeții Festivalului. 
In patru colțuri ale orașu
lui au luat ființă tabere de 
corturi. Dunărea așteaptă sosirea 
flotilei tinerești care va aduce 
la Festival pe tinerii din nume
roase țări, printre care și cei din 
R. P. Romînă. Marea sală de 
concerte a orașului va fi inau
gurată de tinerii artiști partici- 
panți la Festival.

Viena va găzdui o impresio
nantă manifestare a dorinței de 
pace și prietenie a tineretului 
lumii.

MARIANA CELAC

MOSCOVA 24 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 24 iulie N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.Ș., și alte 
persoane oficiale au asistat la des
chiderea Expoziției naționale ame
ricane de la Moscova.

N. S. Hrușciov și ceilalți condu
cători ai statului sovietic au sosit 
la expoziție la ora 18,20. La intra
rea in incinta expoziției ei au fost 
întâmpinați de Nixon, vicepreședin
tele S.U.A., Thompson, ambasado
rul S.U.A. în U.R.S.S., Mc.Clellan, 
directorul general a>I Expoziției na
ționale americane, funcționari ai 
administrației expoziției.

In discursul său Mc.Clellan a 
mulțumit sincer reprezentanților 
Camerei unionale de comerț, mun
citorilor și specialiștilor sovietici 
care au participat la construcția 
expoziției, pentru uriașul ajutor pe 
oare l-au acordat muncitorilor și 
specialiștilor americani în scopul 
deschiderii Expoziției la termenul 
fixat.

Ambasadorul Thompson a dat 
cuvîntul lui N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
luînd cuvîntul la 24 iulie la 
deschiderea Expoziției naționa
le americane de la Moscova, 
a declarat: Am reușit să vizitez 
expoziția americană, ce-i drept, în- 
tr-un mod foarte fugitiv, și de 
aceea mi-e greu să fac aprecieri 
mai complete. Expoziția este foarte 
mare și în general produce o bună 
impresie.

Șeful guvernului sovietic a mul
țumit președintelui S.U.A., Eisen
hower, pentru atenția manifestată 
față de expoziția sovietică de la 
New York, pe care a vizitat-o ii- 
cînd unele aprecieri favorabile.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
convingerea că intr-un viitor apro
piat Uniunea Sovietică va ajunge 
din urmă S.U.A.

Subliniind că rolul expozițiilor 
este în primul rînd de a contribui 
la îmbunătățirea relațiilor dintre 
state, la dezvoltarea comerțului și 

•legăturilor culturale, N. S. Hruș
ciov a arătat că Uniunea Sovieti
că și-a exprimat în repetate rîn- 
duri dorința de a dezvolta comer
țul cu S.U.A. fără restricții și d.s- 
criminări, pe baza avantajului re
ciproc. Din păcate, a declarat el, 
această poziție a noastră nu gă
sește înțelegerea cuvenită din par
tea anumitor cercuri din S.U.A,

Exprimîndu-și satisfacția în le
gătură cu dorința vicepreședintelui 
S.U.A. Nixon, de a face o călăto
rie prin Uniunea Sovietică, N. S. 
Hrușciov a declarat că domnului

întrevederile 
lui R. Nixon

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: vicepreședintele 
S.U.A., Richard Nixon, a făcut 
o vizită la Kremlin lui N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Intre N. S. 
Hrușciov și Nixon a avut loc o 
convorbire cordială în cursul că
reia a fost abordată o sferă largă 
de probleme care interesează atit 
Uniunea Sovietică cit și Statele 
Unite.

Vicepreședintele Nixon a tnrnî- 
nat șefului guvernului sovietic un 
mesaj personal al președintelui 
S.U.A., Dwight Eisenhower.

N. S. Hrușciov l-a rugat pe vice
președintele Nixon să transmită 
lui Dwight Eisenhower salutări 
prietenești.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: la 24 iulie, vi
cepreședintele S.U.A. Richard Ni
xon, l-a vizitat pe K. E. Voroși- 
lov, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S,

Glasul opiniei publice mondiale cere:

Odioasa sentință a tribunalului militar
de la A

ATENA 24 (Agerpres). — In
dignarea cu care opinia publică 
din Grecia a primit sentința ne
dreaptă dată de Tribunalul mili
tar din Atena în procesul însce
nat lui Glezos, Vutsas, Trikali- 
nos și celorlalți patrioți greci s-a 
reflectat în numeroase ziare gre
cești. După cum relatează cores
pondentul din Atena al agenției 
France Presse, „unele ziare așa 
numite independente și de centru 
critică fondul procesului și pro
testează împotriva slăbiciunii in
strucției și sărăciei dovezilor adu
se de acuzare“. Ziarul „To Vima“ 
se ridică împotriva acuzării „care 
n-a reușit să prezinte în fața tri
bunalului probe capabile să con
vingă că Glezos a comis acțiuni 
de spionaj“.

Ziarul „Ethnos“ scoate de a- 
semenea în evidență „sărăcia 
probelor aduse de agenții sigu
ranței și de martorii acuzării în 
timpul procesului“. Ziarul cerea- 
brogarea legii 375. în baza căreia 
a fost înscenat procesul lui Ma- 
nolis Glezos și tovarășilor săi.

Ziarul „Anexartitos Typos“ 
cere grațierea lui Manolis Gle
zos și reducerea pedepselor ce
lorlalți condamnați. Referindu-se 
la legea excepțională 375 din tim
pul dictaturii fasciste, ziarul 
scrie: „In epoca noastră nu-și 
are locul o lege care prevede pe
depsele cele mai grele chiar și 
pentru o simplă idee și care ex
clude recursul".

Nixon I se vor oferi toate posibi
litățile în acest scop.

Ne-am bucura, a declarat N. S. 
Hrușciov, dacă președintele Ș.U.A., 
domnul Eisenhower, ar găsi posi
bilitatea de a vizita Uniunea So
vietică. Cred, a adăugat N. S. 
Hrușciov, că această v.zită ar fi 
foarte folositoare atit pentru îm
bunătățirea relațiilor dintre țările 
noastre, cît și pentru întărirea 
păcii in întreaga lume.

Vicepreședintele S.U.A., Richard 
Nixon, a rostit apoi un amplu 
discurs, care a fost întîmpina.t cu 
căldură de asistență. El a dat apoi 
citire mesajului președintelui 
S.UA, Eisenhower, cu prilejul 
deschiderii expoziției. Cu aceasta, 
ceremonia festivă a deschiderii ex
poziției a luat sfîrșit.

Conferința de la Geneva
GENEVA. — La 23 iulie, minis

trul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, a avut o întreve
dere cu ministrul Afacerilor Ex
terne al R.F.G., von Brentano, la 
reședința delegației sovietice.

GENEVA 24 (Agerpres). — La 
24 iulie Chr. Herter, secretar de 
stat al S.U.A. a oferit un dejun 
în cinstea miniștrilor Afacerilor 
Externe ai U.R.S.S., Angliei și 
Franței.

La dejun au participat din par
tea U.R.S.S. — A. Gromîko, V. 
Zorin, A, Soldatov. Din partea An-

înăsprirea terorii 
in Spania

PARIS 24 (Agerpres). — Auto
ritățile franchiste au Înăsprit mă
surile de persecutare a elementelor 
democrate din Spania. Ziarul 
„L’Humanite“ publică un mesaj, 
parvenit la Paris în ciuda cenzu
rii severe instituite de autoritățile 
franchiste, în care se aduce la cu
noștința opiniei publice mondiale 
ceea ce se întâmplă cu sute de pa- 
trioți anțifranchiști arestați în 
preajma și după marea grevă na
țională de la 18 iunie, din Spa
nia.

„Sute de muncitori, de studenți, 
de avocați, de profesori — se spu
ne în mesaj — au fost aruncați în 
închisoare de Franco în jurul datei 
marii greve de la 18 iunie. Numai 
la Madrid au fost arestați la 16 și 
17 iunie peste 500 de anțifranchiști. 
La 17 iunie, în ajunul grevei, a 
fost arestat Simon Sanchez Mon- 
tero (Vicente Saez), muncitor bru
tar, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Spania. El a fost tor
turat in localul Direcției generale 
a siguranței de către călăii bri
găzii politico-sociale.

Simon Sanchez s-a comportat 
în mod exemplar tefuzînd să facă 
orice declarație. înfuriat de atitu
dinea curajoasă a tovarășului Si
mon — se spune mai departe în 
mesaj — unul din conducătorii po
liției a propus aplicarea unor pro
cedee și mai neomenești de tortură 
pentru a-1 face să vorbească.

După cuin s-a aflat, procesul 
intentat lui Simon Sanchez Mon- 
tero va Începe în curînd la Tribu
nalul militar din Madrid. Conduce
rea acestui proces a fost încredin
țată președintelui Tribunalului mi
litar din Madrid, Eymero, pe care 
agențiile telegrafice occidentale 
l-au caracterizat drept unul din cei 
mai sîngeroși călăi. Tribunalul mi
litar a primit indicații să transfor
me procesul într-o „lecție“ și „să 
dea dovadă de mină forte".

Presa din Atena a publicat pe 
larg declarația personalităților 
juridice care au demascat carac
terul ilegal al procesului. Mai 
multe ziare au publicat această 
declarație sub titlul : „Juriștii de 
frunte și-au format părerea că 
procesul a avut înainte de toate 
un caracter politic și că nici o 
acțiune de spionaj, de transmi
tere și de difuzare a informații
lor militare n-a fost cuprinsă în 
actul de acuzare“.

In declarația publicată la 23 
iulie in ziarul „Avghi“ de comi
tetul administrativ al Partidului 
Uniunea Democrată de Stingă 
(E.D.A.) se spune că, în ciuda 
lipsei oricăror probe împotriva 
lui Manolis Glezos, a fost pro
nunțată o sentință aspră care 
dovedește că tribunalul a urmă
rit să calomnieze mișcarea demo
cratică, și lovind în Manolis Gle
zos să lovească Partidul E.D.A., 
ideea de colaborare patriotică și 
să dezlănțuie o campanie de vraj
bă și disensiuni.

Comitetul îndeamnă popoarele 
lumii să intensifice lupta pentru 
libertatea lui Manolis Glezos.

Opinia publică din Grecia in
tensifică lupta împotriva inten
ției autorităților de a aduce la 
îndeplinire sentința tribunalului.

După cum relatează presa, avo- 
cații apărării au anunțat că ei 
intenționează să înainteze înaltei 
Curți de Casație (Areopag) un

Vizita delegației economice romîne in Anglia
LONDRA 24 (Agerpres). J 

Agenția Reuter anunță că după 
cele două zile petrecute la Man- 
chesiter, unde a vizitat diferite uzi
ne și a avut convorbiri ou repre
zentanții consorțiului „Rustyfa“, 
care va construi în Romînia o fa
brică de anvelope de automobil, 
delegația economică romină, con
dusă de tovarășul Alexandru 
Biriâdeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Romî
ne, s-a întors vineri în capitala 
Angliei. Aici delegația a participat 
la reuniunea comună a Asociației 
Camerelor de comerț britanice și 
a Camerei de comerț din Londra 
care au oferit și un dejun în cin
stea delegației.

Delegația va petrece sfîrșitul 
săptămimi ila Londra, urmind ca 
luni să plece la Rugby, unde va 
vizita uzina societății „English 
Electric".

gliei S. Lloyd, P. RelUy, A. Rum- 
boldt. Din partea Franței M. Couve 
de Murvilie, C. Lucet, J. Laloy. 
Din partea S.UA. în afară da 
Chr. Herter, la dejun au pârtiei-» 
pat L. Merchant și F. Reinhardt.

GENEVA 24 (Agerpres). —s 
TASS transmite: La 24 iulie A. A. 
Gromîko, ministru al Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a avut o în
trevedere cu L. Bolz, în cursul că
reia a avut loc un schimb de pă
reri cu privire la lucrările Confe
rinței de la Geneva,

Printre numeroasele persoane a- 
restate recent de autoritățile fran
chiste, se găsesc Luiz Lobato, mun
citor metalurgist din Madrid, cu
noscut luptător antifascist, Abe- 
lardo Jimene Lar.a, Alonzo Novo, 
membru al grupului socialist uni
versitar, profesorul universitar 
Santiago Anton, Ignacio Fernan
dez de Castro, membru al unei 
grupări catolice de stânga, nume
roși studenți de la Universitatea 
din Barcelona, mineri din Bergas 
etc. „Mulți dintre aceștia au fost 
torturați de polițiști“ — se spune 
în mesaj.

Ziarul „L’Humanité*  a publicai 
de asemenea mesajul a 355 deți
nuți din penitenciarul de la Bur
gos, care subliniază măsurile de 
represiune întreprinse de autorită
țile franchiste împotriva întemni- 
țaților care luptă pentru recunoaș
terea drepturilor lor de deținuți po
litici.

GENEVA. - La 24 iulie tn Pa
latul Națiunilor de la Geneva a 
avut loc cea de-a 14-a ședință a 
Conferinței celor trei puteri pentru 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară.

în urma consimțămîntului pri
mit din partea guvernului federal 
el Austriei, conferința a adoptat 
hotărîrea ca sediul Agenției inter
naționale pentru energia atomică 
să fie stabilit la Viena.

Următoarea ședință a fost fixată 
pentru 27 iulie.

TAȘKENT. — în capitala Uzbe- 
kistanului, Tașkent, a avut loc pri
mul concert al orchestrei de muzi
că populară condusă de Niou Stă- 
nescu, artist emerit. laureat al 
Premiului de Stat. Presa din Taș- 
kenit a dat o înaltă apreciere 
măestriei artiștilor roniîni.

anulata!
protest împotriva hotărîrif Iris 
bunalului militar.

★
ROMA 24 (Agerpres). — La 

22 iulie, la sediul Clubului zia
riștilor din Roma au avut loc dis-, 
cuții pe marginea procesului de 
la Atena, organizate de Comite
tul italian pentru apărarea lui 
Glezos. Au luat cuvîntul cunos- 
cuții juriști italieni Berlmguer șf 
Assennato, care au participat la 
proces. Ei au subliniat lipsa de 
fundament juridic și caracterul 
ilegal al acestui proces,

★
PRAGA 24 (Agerpres). — La 

Praga a avut loc un mare mit.ng 
de protest împotriva condamnării 
lui Manolis Glezos și a celorlalți 
palrioți greci.

Gusta Fucikova, soția eroului 
național cehoslovac Julius Fuc:k, 
a declarat la miting că sentința 
pronunțată de Tribunalul militar 
de la Atena, constituie o nedrepta
te revoltătoare. Procesul din Gre
cia, a spus vorbitoarea, i a s.l.t pe 
mulți oameni din întreaga lume să 
privească într-un chip nou princi
palele probleme ale zilelor noastre. 
Ea ș arătat că nimeni nu poate 
rămîne de o parte, că fiecare tre
buie să lupte pentru pace, împo
triva pregătirilor de război.

Toți cei care au luat cuvîntul la 
miting au condamnat cu hotărîre 
sentința nedreaptă a Tribunalului 
militar de la Atena,

S.UA
S.UA

