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Muncă chibzuită
economii maric®

în acest an pînă în prezent 
cele din întreg anul 1958

Pe marginea 
consfătuîrii organi

zate de ziarul 
Scînteia tineretului“ 
cu tinerii fruntași 

în lupta pentru 
economii 

de la Uzinele 
Industria Sîrmei 

din Cimpia Turzii

cute 
cu 
numărul celor actuale este du
blu : 51 Inovații ; 58 inovatori, 
numai tineri. Doar cîteva exem
ple : Gușe loan a executat un 
nou sistem de bacuri de ghidaj 
cu role pentru laminor care a- 
duce economii anuale de 35.000 
lei; inovația lui Alitrea Vasile 
și a ing nerului Lupu Dionisie 
aduce economii de aproxi
mativ 150.000 lei anual.

Folosind apoi calea economii
lor prin colectarea flerului vechi, 

prin muncă pa
triotică etc se 
obține rezultatul 
general (pînă în 
momentul de fa
tă): PESTE UN 
MILION ȘI JU
MĂTATE L E I 
ECONOMISIȚI, 

în munca po
litică larg des
fășurată de orga
nizațiile U.T.M. 
din uzină, 
conducerea 
îndrumarea 

organizațiilor

Oameni ai muncii din 
industria construcțiilor 
de mașini și din indus
tria energetică! Con- 
struiți mașini de mare 
randament, la nivelul 
tehnicii celei mai avan
sate. Faceți economie de 
metal! Sporiți produc
ția de energie electrică!

(Din chemările C.C. al 
P.M.R. cu prilejul celei 
de-a XV-a aniversări a eli
berării patriei de sub ju
gul fascist).

Folosind 
rezervele 
interne

In cinstea zilei de 23 August

A fost dat în exploatare 
un nou turbogenerator cu aburi 

de 25.000 kw.
Uzinele Industria Sîrmei — 

Cîmpia Turzii. La oțelărie, cup
torul electric trebuia să evacueze 
șarja. S-au făcut pregătirile 
ob șnuite. A fost luată oala în 
cîrllg. A fost dusă la jgheab. 
Evacuarea s-a făcut normal. 

/Maistrul a dat dispoziție maca
ragiului să ducă oala cu oțel 
deasupra locului de turnare. La 
jumătatea drumului, intre forme 
și cuptor, căruciorul macaralei 
s-a blocat. A fost chemat lăcătu
șul de întreținere. Era pericol de 
răclrea oțelului și înghețarea lui 
în oală. Se con
stată că dispozi
tivul de transla
ție a macaralei 
s-a rupt. Se im
puneau măsuri 
urgente. Tinerii 
Gheorghe Mol
dovan și loan 
Marincaș au ho
tărît să miște ei 
căruciorul cu 
ajutorul unor 
răngi. Cei doi 
tineri, cu răngi- 
le, au început

încet, încet, să deplaseze căru
ciorul. După eforturi susținute
macaraua a ajuns la locul cu
venit. Șarja a fost salvată.

Faptul arătat mai sus, alătu
rat eforturilor ziln ce ale tineri
lor pentru obținerea de cit mai 
multe economii indică felul cum 
tinerii uzinei, alături de între
gul colectiv, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, gospodă
resc treburile uzinei.

Intr-o consfătu’re organizată 
recent de ziarul „Scînteia tine
retului" cu tinerii fruntași ai U- 
zinelor Industria Sîrmei d'n Cim
pia Turzii s-au arătat astfel de 
fapte care aduc un aport prețios 
h bunul mers al uzinei, la în
florirea economiei 
na le.

Găsind resurse 
rezerve nefolosite 
de aici s-au alăturat chemării 
tinerilor reșițetii de a rea
liza „Cit mai multe economii, 
pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste". Intr-o singură zi, la 
o singură secție, o singură bri
gadă a realizat economii de a- 
proape . . -
sumă 
munca 
zină 
producție ale t neretului 
schimburi de tineret. I* 
acestora cele 3 secții ale tinere
tului și înmulțiți. înmulțiți cit 
posibil tăiile pe care tinerii 
din uzină le folosesc în urma 
chemării tinerilor reșițeni: e- 
conom'sirea metalului, econo
mii la materii auxiliare, e- 
nergie, combustibil, apă, e- 
conotnii rezultate din inovații, 
economii din stringerea fie
rului vechi, economii realiza
te de tineri prin muncă patrio
tică etc. și veți concretiza succe
sele deosebite obținute de tineri 
în cinstea zilei de 23 August, e- 
forturile tinerilor pentru cît mai 
multe economii. Numai e- 
conomiile de metal realizate pe 
uzină de tineri de la începutul 
anului plnă în prezent valorează 
278.450 lei.

Apoi inovațiile. Datorită lor 
s-au economisit 450.000 lei. Com- 
parind propunerile de Inovații fă-

uzinei, la în- 
noastre națio-

inepuizabile, 
încă, tinerii

600 lei. Dar 
este rezultată doar 
cîtorva tineri. Dar 
sint 55 brigăzi

această 
din 

in ti
de 

și 11 
Alăturați

sub
Și 

în
de 

par- 
masivă, organizată,

deaproape a 
partid, iși are . explicația 
ticiparea 
a tinerilor muncitori, la marile 
acțiuni pentru economii. In popu
larizarea în rîndurile tineretului 
uzinei a chemării tinerilor reși- 
țeni comitetul U.T.M. al uzinei 
(secretar Vladhnlr Bindean) a 
plecat de la ideea justă că răs
punsul la această chemare tre
buie să îmbrace forme variate, 
să cuprindă toate posibilitățile 
care conduc la economii, să fie 
Însușită de întreaga masă a ti
nerilor.

Ce metode au întrebuințat 
organizațiile U.T.M. i1

In consfătuire, vorbitorii au a- 
rătat, că tinerii muncitori, cu ex
periență, fruntași in producție, 
tehnicieni și ingineri, au fost 
mobilizați să studieze posibilită
țile concrete pentru realizarea e- 
conomiilor in toate domeniile. 
Inginerul Grigore Urs», respon
sabil cu producția și cal ficarea 
în comitetul U.T.M. pe uzină, 
a plecat la Reșița să studieze în 
mod practic experiența inițiato
rilor chemării pentru economii. 
S-a trecut apoi la popularizarea 
în rîndurile tuturor tinerilor a 
inițiativei. în adunări generale

IAȘI. — Documentele recentei 
plenare a C.C. al P.M.R. au con
stituit și pentru colectivul Fabri
cii de antibiotice ^in lași un pu
ternic imbold pentru realizarea de 
noi succese în producție- Angaja
mentul colectivului de aici de a 
realiza pînă la 23 August econo
mii în valoare de un milion lei 
peste prevederile inițiale se tra
duce in fapt. în ultimele 12 z le, 
laboranții, tehnicienii, chimiștii și 
inginerii fabricii au realizat eco
nomii in valoare de aproximat V 
590.000 Ici la materii prime și la 
celelalte consumuri de fabricație. 
Acest succes se datorește in mare 
măsură folosirii bogatelor rezerve 
interne ale fabricii. De pildă, prin 
lolos'.rca unui proces 
perfecționat, precum 
urmărire atentă a 
procesului de producție, 
mul timp s-au obținut șarje de pe
nicilină cu activități de peste 4100 
unități internaționale pe mililitru 
în loc de 4000 u.i. cum era anga
jamentul. gcet ce permite ca pro
ducția de penieTnă să sporească 
cu peste 20 la sută.

(Agerpres)
----- e------

tehnologic 
și print r-o 
desfășurării 

în ulti

Ștrand 
dat în folosința 

prin munca vo'untară

I. ISAI1A
V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. 3-a)

La muncă

Zilele trecute la Roman a fost 
data in folosință un nou șirand, 
cu 3 bazine de înot, pe malul rîu- 
lui Moldova. Noul ștrand care a 
căpătat denumirea de 
tineretului" a 
tregime prin 
tinerilor din 
patriotică.

1 > „Ștrandul 
fost construit în în
mulțea voluntară a 
brigăzile de muncă

(Agerpres)

npe
Pădurea Băneasa, azi unul 

din locurile îndrăgite de bucu- 
reșteni, care în zilele de du
minică și sărbători vin aici 
spre a gusta tihna unei odihne 
binemeritate după o săptămină 
de muncă, a fost martoră ero
ismului și abnegației cu care 
au luptat forțele patriotice, con
duse de partidul comuniștilor, 
împotriva trupelor hitleristc 
care voiau să distrugă Capita
la noastră în zilele lui august 
1944.

Duminica trecută, la freamă-

patriotică 
istorice

tul și voioșia celor veniți la o- 
dihnă, s-<a adăugat cântecul 
plin, de tumultoasă energie al 
celor aproape 400 de tineri din 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică veniți aici să contri
buie la îngrijirea pepinierei și 
plantațiilor sădite pe locurile 
ce ne amintesc luptele duse de 
cei mai huni fii ai poporului 
împotriva cotropitorilor hitle- 
riști.

Cei 400 de tineri, după ce 
au muncit cu elan timp de ci- 
teva ore la înfrumusețarea a- 
cestor locuri — mărturie a u- 
nui episod din lupta eroică a 
poporului nostru dusă pentru 
libertatea și fericirea patriei —• 
au hotărît să folosească acest 
prilej pentru a învăța noi cin- 
tece patriotice, revoluționare, 
în cursul după anvezii, pe pa
jiștea îmbietoare, la umbra ră
coroasă a pădurii, s-a înfiripat, 
la început timid, apoi ca un 
torent al clocotitoarei energii 
tinerești cìntecele „Măreț 
mint al patriei iubite" și 
miști din toată țara“.

Pînă târziu, seara. Pădurea 
Băneasa a dus departe, în zări
le albastre, ecoul cîntecelor ce 
slăveau viața fericită a oame
nilor muncii din patria noastră. 
La înapoierea în Capitală, fo
care d'n cei 400 de tineri din 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică din raionul l. 
lin ducea cu sine o 
frumoasă a unei zile 
prin muncă avîntată 
clocotitor, a cinstit memoria e- 
roilor care, în August 1944, l'i 
chemarea Partidului, 
precupețit v:aț.i spre 
tușa țara noastră din 
biei fasciste.

V. Sta- 
amintire 
în care, 

și cinice

mi și-au 
a descă- 

bezna ro-

Echipa de dansuri a Combinatului siderurgic Hunedoara execută un 
dans din Făgăraș.

C. SANDU
activist al Comitetului raional

U.T.M. I. V. Sbalin
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acestei unități energetice cu peste 
35 la sută.

Prin intrarea în funcțiune a 
noului turbogenerator se îmbună
tățește simțitor iluminatul Capita
lei cit și utilizarea energiei elec
trice în industrie. Fiind prevăzut 
să funcționeze și în regim de teț- 
moficare, acest agregat va con
tribui la termoficarea cartierelor 
Cotroceni și Grozăvești în care 
sint situate mari întreprinderi, ca 
de pildă Uzinele de mașini agricole 
„Semănătoarea“, Fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ și al
tele.

Un grup de specialiști ceho- 

la montarea turbogeneratorului.

Muncitorii și tehnicienii din ca- i 
drul Trustu'ui de construcții și 
montaje energetice al Ministerului 
Industriei Grele, împreună cu co- i 
lectivul Termocentralei Grozăvești 1 
din Capitală au obținut un impor 1 
tant succes în întimpinarea celei • 
de-a 15-a aniversări a eliberării i 
patriei. în ziua de 28 iulie ei au i 
dat în exploatare la Termocentra
la Grozăvești un nou turbogenera- i 
tor cu aburi de 25.000 kw. Acest : 
agregat modern livrat de R. Ceho- .i 
slovacă in cadrul acordurilor în
cheiate între țara noastră și țara 
prietenă mărește puterea instalată 
a Termocentralei Grozăvești la ,
peste 100.000 k w și determină spo- slovaci au dat un sprijin prețios 
rirea capacității de producție a la montarea turbogeneratorului.rirea

Distribuirea premiilor participanților 
la prima Olimpiadă internațională 

de matematică
Aforp a avut loc la Școala me

die „Nicolae Bălcescu“ din Capi
tală, festivitatea distribuirii premii- 
In* participantilor la prima Olim
piadă internațională de matemati
că pentru absolvenții școlilor me
dii de cultură genera'ă, care a 
avut loc la Orașul Ștaliii in zilele 
de 24 și 25 iulie, cu participarea 
a 52 absolvenți din R. P. Bu'garia, 
R. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, R. P. Pomină. R. Pi 
Ungară și U.R.Ș.S.

Au fost de fafă reprezentanțiAu fost de față reprezentanți ai 
Ministeru ui învățământului și Cul
turii, ai Uniunii Tineretului Mun
citor, ai Societății de științe ma
tematice și fizice, profesori și elevi 
din Ca.pi.ala, precum și profesări 
care au condus delegațiile de ab
solvenți din țările participante.

Au participat reprezentanți 
ambasadelor țărilor participante 
olimpiadă.

ai 
la

(Agerpres).

Membrii delegației noastre au 
.avut două întîlniri prietenești cu 
membri ai delegațiilor participan
te la Festival. Tineri din Algeria, 
Ataroc și Tunisia au vorbit delega- 
ților, noștri despre lupta lor pentru 
libertate și independență și. țm 
prietenesc schimb de păreri s-a 
angajat, tinerii noștri as:gurîndu-i 
pe oaspeți de toată solidaritatea 
și dragostea lor.

Mai tîrzîu, în cursul zilei, un 
grup de .tineri vienezi au făcut o 
vizită pe .nava „Filimon Sîrbu“. 
Exprimind mulțumirea delegației 
noastre pentru căldura și ospitali
tatea pe care tineretul austriac o 
arată participanților la Festival, 
tovarășul Virgi-1 Trofin a salutat 
pe . tinerii vienezi și i-a asigurat 
de sentimentele de solidaritate și 
prietenie-cu întreg tineretul lumii 
care însuflețesc tineretul țării 
noastre.

După-amiază 20 de tineri din 
delegația noastră împreună cu ti
neri din Suedia și Sudan au fost 
oaspeții tinerilor din Keenberc, mică 
localitate situată la 1C0 de km. 
de Viena, renumită pentru fabrica
rea cristalului. Primiți cu dragoste 
de localnici, delegații noștri . au

La Petroșani s-au construit recent 1.000 apartamente. în fotografie: unul din cartierele noi — „Gh. 
Dimitrov“ *

O întîlnire prietenească a tinerilor din diferite țări la Viena.

vizitat cîteva ateliere și s-au în
treținut prietenește cu gazdele lor.

In cadrul întîlninilor pe profesii, 
marți a avut loc la Sofiensălle o 
interesantă discuție a tinerilor 
muncitori din industria electrică 
și electrotehnică. Delegatul țării 
noastre a vorbit despre po
sibilitățile largi deschise tineretu
lui din R.P. Romînă pentru conti
nua indicare a calificării profesio
nale și asigurarea unor bune con
diții de muncă și despre viața ti
nerilor din aceste importante ra
muri de producție, care a înregis
trat mari progrese în R.P. Romî- 
nă în ultimii ani.

★
VIENA 28 (Agerpres). — La-27 

iulie la Viena au început concer
tele care se vor prezenta în timpul 
Festivalului.

La Palatul sporturilor „Stad- 
thalle“ se desfășoară un mare con
cert internațional intitulat „Muzică 
și dansuri din întreaga lume“ la 
care participă grupuri artistice din 
nouă țări: Argentina, Bulgaria, 
Brazilia, Ungaria, China, Scoția, 
Senegal, Irak și Uniunea Sovie
tică.

Teatrul de Operă și Balet din Le* 
ningrad. Fiecare număr este răs
plătit prin aplauze furtunoase.

Vienezii *"*"—*------ *
căldură și

întîmpină pe oaspeți cu 
prietenie,

★
28. — Trimisul special

★
La „Raimundtheater“ prezintă 

spectacol un grup de artiști de la

VIENA
Agerpres transmite :

Un foarte reușit spectacol de 
cîntece și dansuri dat de ansam
blul U.T.M. și un grup de soliști 
vocali și instrumentiști a avut loc 
luni seara pe o scenă în aer liber 
din cartierul Birkenhof din Viena. 
Un numeros public entuziast, for
mat în cea mai mare parte din 
populația muncitorească a acestui 
raion, a făcut o manifestație de 
caldă simpatie dansatorilor și so
liștilor noștri.

★
Marți seara un grup de dansa

tori din ansamblul U.T.M. Îm
preună cu tineri artiști din Brazi
lia, China și Camerun au obținut 
un meritat succes în cadrul spec
tacolului internațional organizat în 
prezența a sute de spectatori pe o 
scenă în aer liber din piața Reu
mann din Viena. Un alt program 
de succes a avut loc pe o estradă 
din Raxstrasse, într-o reuniune a 
tinerilor dansatori și cintâreți din 
Suedia, R.P. Romină și Argentina.

Întîlnire cu prietenii
din America Latină
(Prin telefon de la trimisul nostru)

In țoală Viena, la locurile 
unde sint casați delegații, în săli 
de spectacole, parcuri, estrade în 
aer liber, pe terenurile de sport 
au loc zilnic zeci și zeci de ma
nifestări — întâlniri prietenești, 
pe profesii și afinități, spectaco
le, se desfășoară concursuri artis
tice și sportive, sint vizionate di
ferite expoziții. Viena îți oferă, 
așa dar, sute de aspecte și ar fi 
imposibil să scrii despre toate. 
In aceste zile, se întîlnesc bulgari 
cu francezi, chinezi cu englezi, 
americani cu sovietici, australieni 
cu polonezi, japonezi cu maghiari 
ele. Delegații noștri au avut de 
acum 3 întîlniri prietenești — 
cu delegați din America Latină, 
cu tinerii din țările Africii de 
Nord și cu tineretul țării gazde a 
Festivalului. Să ne oprim la una 
din întîlniri — cea cu tinerii din 
țările Americii Latine.

Cuvintul de bun sosit, solidari
tatea noastră cu lupta tinerilor 
diiț America Latină pentru rea
lizarea aspirațiilor lor — au fost 
exprimate în numele delegației 
noastre de tov. Nicolae Roman, 
secretar al C.C. al UT.M. Cu
vintele reprezentantului tineretu
lui nostru au găsit un puternic 
ecou in rindul oaspeților, puter-

cunoaște 
tineretului

Oașul întinerit
i eum, nu demult, să fie vreo două, trei

ZJ săptămîni de-atunci, la Negrești s-a 
petrecut un eveniment unic în Țara 

Oașului. „Oșenii“, veniți din toate satele 
să petreacă la festivalul raional al tinere
tului, cu jocurile și „țipuriturile“ lor spe
cifice, au văzut seara — așa pe nepregă
tite — niște jerbe de lumini multicolore 
despicind întunericul văzduhului și arcuin- 
du-se apoi peste clădiri și arbori, luminind 
ca ziua.

Pe străzile Negreștilor, în parcul nou 
din fața internatului școlii medii, la „Ciu
perca de dans“ au fost atunci citeva clipe 
de înmărmurire. Jocul acela de lumini a 
pus mai puternic in evidență imagini din ț 
viața lor nouă de astăzi. Rachetele luminau 
puternic clădirea înaltă și albă a celui din
ții spital din Țara Oașului, a celei dinții 
școli medii, a celui dinții internat, a celei 
dinții case de cultură, a celui dinții
gazin universal, a celui dinții parc și a 
celei dinții pietre de pavaj...

Și oamenii care înmărmuriseră în 
acestei priveliști pe care de fapt o cunoș
teau, dar care datorită jocului festiv de 
artificii căpăta alte culori și alte conture, 
rnai pregnante și mai pline de sens, au în
ceput să se gîndească la satele lor, că și 
în satele lor jerbele acelea care brăzdau 
cerul ar avea ce îmbrăca în lumini, pentru 
că Țara Oașului nu mai este ce a fost.

In noaptea aceea, pe străzile Negrești
lor au răsunat muzici și tropotituri. Au 
„fipurit“ pînă dimineața flăcăii.

Li — li — li — li,
Mindră-i vremea in Oaș 1

Poeme intr-un vers, „țipuriturilă“ — 
deși laconice — cuprind o bogăție de sen
suri. în noaptea aceea, tineretul oșan iși 
lua, prin „țipurituri“ — angajamentul să și 
înfrumusețeze și mai mult regiunea, atîl de 
necăjita^și săracă odată, demult.

ma-

fața

Drago; Vico!
Jocul 

rămâne, 
oșeni. 
jerbele 
descopere localnicilor împlinirile angaja
mentului : noul stadion sportiv, nouț parc, 
blocul de locuințe al medicilor, cel al 
corpului didactic, școlile noi, străzile.

■ir
Pînă nu demult, Negreștiul a fost un 

sat ca toate satele izolatului Oaș. De nouă 
ani însă, Negreștiul a devenit centru de 
raion, centrul Țării Oașului, și în anii 
aceștia și-a schimbat complect înfățișarea. 
Ulițele s-au transformat în străzi, locurile 
pirăginite în parcuri, clădiri impozante 
s-au ridicat să adăpostească spitalul raio
nal, școala medie, internatul școlii medii, 
întreprinderea „Oșana“, magazine, restau
rante ele. toate vestind viitorul oraș.

Spitalul raional este unul din conturele 
de bază ale orașului de mâine. Instalat in
tr-o clădire nouă, construită special, înzes
trat cu cel mai modern aparataj medical, 
încadrat cu medici calificați, acest spital 
a devenit și o adevărată școală pentru 
populația întregului raion. Medicii Costa- 
che Alexandru, directorul spitalului, Iosif 
Szantăy, chirurg, Dumitru Slanciu, radio
log, Felicia Schneider, Valeria Gradea și 
Ion Orban, medic șef de raion, majoritatea 
tineri, pun un accent deosebit pe educarea 
bolnavilor în ceea ce privește nutriția, 
îngrijirea „coconilor“ (copiilor), amenaja
rea locuințelor și munca de fiecare zi. In 
regiunea aceasta au făcut refugii, în trecut, 
tuberculoza și pelagra. Cauza ? Oșenii n-au 
știut ce-i piinea înainte de 23 Augușt ! E 
cutremurător, dar e adevărat. Griul se cul
tiva pe suprafețe foarte mici, iar recolta

de artificii din noaptea aceea, va 
fără îndoială, o tradiție pentru 
Curînd, în ajunul lui 23 August, 
vor țâșni din nou în văzduh să

nicele aplauze și urale exprimind 
totala lor adeziune față de cele 
spuse.

George Alberto Barraguirre 
din Argentina, reprezentant al 
Tineretului Radical Intransi
gent, in numele delegației argen- 
tiniene, al tuturor tinerilor oas
peți prezenți o răspuns salutului 
adresat. El a vorbit despre lupta 
tinerilor din țările Americii La
tine pentru pace, împotriva sub
jugării acestor țări de către mo
nopolurile nord americane, des
pre dorința lor de a 
viața și activitatea
nostru, de a strînge legăturile 
prietenești cu tineretul R. P. Ro- 
mine.

Din primul moment, oaspeții 
și gazdele au făcut cunoștință, s-au 
împrietenit, au începui să discu
te. Gloria Rodriguez — tinără 
profesoară din Santiago de Chili 
și tinărul laminorist Gușe Ion de 
la „Industria Sîrmei“ din Cim
pia Turzii deprind cuvinte ro- 
mînești și spaniole,

— Un exercițiu, să vedem, 
înțelegi ce îți scriu acum ?

Pe o vedere din Valparaiso, 
Gloria îi scrie prietenului ro- 
mîn : „Cu ocazia întilnirii de 
neuitat de la Viena- Să fim prie
teni“.

Privesc spre ei. Unicul dar.? 
Nu ! Gloria Rodriguez ia stiloul 
și scrie pe o cărticica o dedicație. 
Era o culegere de poezii a lui 
Pablo Neruda. Și zîmbind, Glo
ria se adresă prietenului : „pen
tru exerciții în țară". Ion Gușe

era dusă Ia oraș. Femeile nu știau să coacă 
piine. Sărăcia nu te-nvață să coci cozonac, 
e lucru știut 1

După muncă multă și stăruitoare, în anii 
regimului democrat-popular oamenii, la 
îndemnul partidului, au început a cultiva 
griul pe scară întinsă. Numai în Negrești, 
suprafața Cultivată cu griu anul acesta e rle 
5 ori mai mare decît cea duș 1948. S-au 
adunat laolaltă în 9 gospodării colective și 
54 întovărășiri și seamănă grîu înfrății. 
Oșenii au învățat să maniace piine de grîu, 
albă și gustoasă.

ir
...Am vrut să văd viitorul oraș Negrești 

mai devreme și m-am dus la sfatul popu
lar comunal. Acolo, un grup de deputați 
și secretarul comitetului comunal de par
tid, Alexandru Haban, mi l-au descris 
amănunțit, fiecare cu optica lui, cu entu
ziasmul lui. Ion Bledea, secretarul sfatului, 
mi-a înfățișat cele 172 construcții realizate, 
în anii 1957—1958—-1959 și eu am între
zărit și pe cele viitoare : fabrica de friine, 
sediul sfatului popular raional, cinemato
graful care se va chema poate „23 August“, 
sala de spectacole și ătîtea altele.

— Astea toate sint ale tineretului ! El 
le va clădi, îmi spune tov. Alexandru Ha 
ban. Tineretul nostru a fost și e prezent pe 
toate șantierele. La pavări, la defrișări, la 
împăduriri, la construcții de școli sau că
mine culturale, a muncit și muncește cu o 
rivnă deosebită aducînd statului sute de 
mii de lei economii I

Am urmărit acest tineret pe șantiere, la 
casa raională de cultură, în acțiunile sfa
tului popular, și-n petrecerile lui. Nu știu 
ce m-a tulburat mai adine : hărnicia cu 
care muncea sau gindul că tinerii aceștia 
cu pantaloni largi, cu trăistuțe înflorate la

D. MIHAIL
Viena, 28 iulie 1959

(Continuare în pag. 4-a)
-- •--

(Continuare în pag. 3-a)

Utemista Pop Elisabeta se numără 
printre fruntașele Fabricii de încăl
țăminte „Solidaritatea“ din Ora
dea. Ea iși depășește norma cu 

15 la sută.



„Oft mai multe economii 
pentru înflorirea 

noastre socialistepatriei
După cum se știe, cu cttva timp 

tn urmă, din cetatea de oțel a 
Reșiței a pornit către toți tinerii 
din țara noastră o înflăcărată 
chemare patriotică: „Cît mai 
multe economii pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste". Ini
țiativa reșițenilor se extinde și la 
sate, în gospodării de stat, 
S.M.T.-uri, gospodării colective. 
Ea se referă la aplicarea unui 
complex de măsuri pentru reali
zarea de economii pe toate căi
le : scăderea consumurilor spe
cifice, realizarea și introducerea 
în producție a raționalizărilor și 
inovațiilor, colectarea metalelor 
vechi, muncă patriotică etc.

Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid și a Comitetului raional 
UTM Arad, organizațiile UTM 
din gospodăriile de stat și S.M.T.- 
urile acestui raion și-au luat 
angajamente importante, urruind, 
în bună măsu
ră, căile diferite 
arătate mai sus. 
îndeplinirea an
gajamentelor va 
însemna realiza
rea unor econo
mii de aproxima
tiv 336.000 lei.
Merită să fie 
vidențiați în 
din G.A.S. 
luat, printre 
meritul de 
cheltuielile de producție planifi
cate, cîte 200 lei la fiecare hec
tar de viță de vie. Organizind 
bine munca și făcînd totodată 
lucrări de calitate superioară, ei 
au ajuns să economisească 
numai pînă acum cîte 800 lei de 
fiecare hectar.

Aceeași dorință se desprinde 
clar și din activitatea celor 69 
brigăzi de muncă patriotică din 
raionul Arad. Pînă acum, cei 
2403 tineri încadrați în aceste 
brigăzi au executat 33.316 ore 
muncă voluntară, în valoare de 
62.902 lei. Intre alte lucrări exe
cutate, se numără: curățarea a 
1.740 hectare izlaz, plantarea unui 
număr de cca. 6000 pomi de-a 
l ngul șoselelor, precum și în 
gospodăriile de stat și colective, 
repararea de drumuri pe o lun
gime de 37 km., 11 vagoane de 
metale vechi predate la I.C.M., 
participarea la construcții în 
gospodăriile de stat și colective, 
la construcții social-culturale etc. 
Așa, de pildă, brigada de muncă 
patriotică a tinerilor din gospo
dăria colectivă Mînăștur, a cură
țat 120 hectare izlaz și a ajutat 
la construirea unui grajd. Cele 
două brigăzi ale tinerilor din 
gospodăria colectivă Vinga au 
curățat 450 hectare izlaz și au 
strîns 10.000 kg. fier vechi. 
Tinerii din gospodăria colectivă 
Dorobanți au reparat 7 km. drum 
între comuna lor și comuna înve
cinată, Curtici etc.

★
Se știe că înflăcărată chemare 

a tinerilor de la Reșița se adre
sează tuturor tinerilor, și celor 
din industrie și celor din agri
cultură, indiferent în ce ramură 
de producție muncesc, pentru că 
economiile pot fi și trebuie să fie 
realizate în toate sectoarele. Se 
pare însă că tovarășii de la Co
mitetul raional UTM Arad n-au 
înțeles incă pe deplin că prin
cipalul în chemarea celor de la 
Reșița este antrenarea largă a 
tineretului, indiferent de locul de 
muncă, la lupta pentru economii 
și reducerea prețului de cost al 
produselor. Așa cum au fost for
mulate, angajamentele organiza
țiilor U.T.M. din raionul Arad 
rămin totuși unilaterale, se referă 
aproape numai la tinerii care 
muncesc în sectorul mecanic. 
Deși gospodăriile de stat din ra
ionul Arad au, in general, sec
toare zootehnice dezvoltate, nici 
o organizație U.T.M. din raion nu

a fost Îndrumată să aplice ini
țiativa reșițenilor in sectorul 
zootehnic I

Să examinăm, spre exemplu, 
situația din gospodăria de stat 
Utviniș. Cele două organizații de 
bază UTM de aici sînt colective 
bine sudate, de tineri harnici și 
pricepuți, iar comitetul UTM pe 
gospodărie muncește cu tragere 
de inimă. Dar, deși în afară de 
sectorul vegetal, gospodăria are 
și un sector zootehnic dezvoltat, 
atenția organizației UTM este 
concentrată, ca urmare a anga
jamentului unilateral, numai asu
pra sectorului mecanic (unde, 
intr-adevăr, sînt realizări). In 
acest timp, prețul de cost al 
laptelui depășește pe cel plani
ficat. Desigur, răspunzînd che
mării de la Reșița, tinerii de aici 
s-ar fi simțit obligați să desco
pere și să valorifice cu multă

Cum se aplica inifiativa 
tinerilor reșițeni 

în satele raionului Arad
e-
acest
Șiria.

altele,
a economisi, din

sens tinerii
Ei și-au 

angaja-

consecvență rezervele de redu
cere a prețului de cost. Și ase
menea rezerve există. Chiar la 
G.A.S. Utviniș, tinerii din sec
torul zootehnic au luat inițiativa 
de a da în hrana animalelor co- 
pilii de porumb din lotul semin- 
cer. în cîteva zile, această ini
țiativă a adus suplimentar peste 
20 tone masă verde.

Un orizont mai larg al acti
viștilor comitetului raional U.T.M. 
ar fi putut remedia asemenea 
situație care poate fi întâlnită în 
mai toate gospodăriile de 
din raion.

★
Cea mai mare parte a 

pului, membrii biroului și 
tructorii Comitetului raional 
U.T.M. Arad și-o petrec, cum 
e și 
organizațiile 
cind direct

stat

tim- 
ins-

pe teren, în 
bază, mun- 

acestea. Tot-

normal, 
de 
cu 
se neglijează ți- 
evidențe clare și 

activității tinerilor.

cind
odată însă, 
nerea 
complecte a
Deși răspunsurile ia chemarea 
tinerilor reșițeni au fost făcute 
încă din luna mai, pînă acum, la 
comitetul raional UTM nu există 
incă o evidență a îndeplinirii 
angajamentelor și nici măcar a 
angajamentelor tuturor organi
zațiilor de bază. De

unei

Tînărul tractorist Dumitru Oprea- 
nu execută acum arături adinei de 
vară pe terenurile gospodăriei 
agricole colective din Daia Romî- 

nă, raionul Sebeș.

Foto : 6. MIHAI

Așa va munci
postul utemist

de control

U.T.M. 
să la

lipsește o evidență a activității 
brigăzilor de muncă patriotică.

In această situație, biroul co
mitetului raional este lipsit de 
o privire de ansamblu asupra 
realizărilor din organizațiile de 
bază, nu poate interveni opera
tiv acolo unde se simte nevoie 
de ajutor, nu cunoaște, deci nu 
poate răspîndi experiența îna
intată realizată de diferite orga
nizații UTM în lupta pentru în
deplinirea angajamentelor.

In fața utemiștilor și tinerilor 
din raionul Arad, a comitetului 
raional UTM stau sarcini mari 
și importante. Cea mai de seamă, 
la ora actuală, este grăbirea prin 
toate mijloacele a treieratului. 
Recolta de păioase este bogată 
în raionul Arad dar treierlșul 
este înttrziat și boabele n-au in
trat încă în întregime în ham
bare. Comitetul raional "

trebuie 
măsuri urgente 
și eficace pentru 
mobilizarea ti
neretului la gră
birea treierișu- 
lui, știut fiind 
că ori ce zi de 
întârziere nu 
poate aduce de- 

din recoltă.cît pierderi
După campanie, alte acțiuni 

de importanță deosebită, inițiate 
în scopul îndeplinirii sarcinilor 
puse de plenara C.C. al P.M.R. 
din 13-14 iulie a.c. așteaptă con
tribuția tineretului de pe ogoare
le râionului Arad : o nouă ștafe
tă regională a fierului vechi, în 
cinstea zilei de 23 August, ter
minarea lucrărilor pe șantierul 
de hidroameliorații Matcă-ler și 
începerea lucrărilor pe alte trei 
mari șantiere, construcții so- 
cial-cultutale, drumuri de re
parat și multe altele. Va începe 
de asemenea și campania agri
colă de toamnă. Comitetul raio
nal U.T.M. Arad trebuie să ana
lizeze ajutorul acordat organiza
țiilor de bază din raion în urma 
chemării tinerilor metalurgiști de 
la Reșița, să scoată la iveală 
toate lipsurile și să ia cele mai 
potrivite măsuri pentru lichida
rea lor, pentru realizarea unui 
nou avînt în lupta tineretului 
pentru economii, pentru reducerea 
prețului de cost, pe scurt — 
pentru creșterea continuă a ni
velului de trai al poporului mun
citor.

asemenea B. CLATICI
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O DISCUȚIE
DESPRE

PREȚ DE COST
Brigada era undeva pe câmpia 

aceasta parcă fără orizont, din 
inima Bărăganului. în spatele unei 
perdele de salcâm, care tăia în 
două miriștea învecinată cu lanu
rile de porumb și floarea-soarelui, 
se auzeau tractoarele brigăzii lui 
Toader Ichim. Pe el, pe Ichim, 
l-am găsit undeva, mai aproape, 
cărînd de pe miriște paiele spre 
o șură uriașă, care se ridica ca un 
gorgan in mijlocul stepei. Ceilalți 
băieți arau.

Brigada .completă de mecanizare 
a comunistului Ichim e cea 
mai bună din Gospodăria agricolă 
de stat Berea Barbu din 
giunea Galați. Pe primul
mestru al anului, tinerii din bri
gadă au executat peste plan 292 
hantri și au economisit 10.058 kg. 
de motorină. Campania de recol
tare a păioaselor a fost terminată 
cu o zi mai devreme. Brigada lui 
Ichim a dat o mină de ajutor și 
celor de la G.A S. Filimon Sirbu. 
Fruntașul stațiunii este un mem
bru al brigăzii lui Ichim, utemis- 
tul Sfinteș Dumitru. El a recoltat 
cu combina 110 hectare, față 
de 48 cît avea în plan. Adică în- 
căodată și ceva. Tot așa de har
nici sînt și frații Buzea și Spanțu

’ —• ’ ' - Du-
gos-

re-
se-

Petre și Sfinteș Ion, fratele lui 
mitru, oameni de nădejde ai 
podăriei.

Roată în jurul lui Ichim, 
ieții discută despre economii, 
spre prețul de cost. Nu e o 
cuție aridă, pretențioasă, ci simplă 
și firească, pentru că totul le e fa
miliar și cunoscut, sînt problemele 
de fiecare zi ale muncii lor. Ci
tind documentele recentei plenare 
a C.C. al P.M.R., băieții s-au gîn- 
dit mai serios la toate astea și de 
aceea, acum, intră direct în miezul 
problemei. Ichim, șeful 
sintetizează totul.

— Noi avem suprafața 
mașinile noastre de care 
dem. Știm că de noi depinde ca 
recolta de pe această suprafață 
să fie mai ieftină, mai multă. Am 
făcut toate lucrările la timp. Asta 
e foarte important pentru recoltă. 
Urmăream mereu cum merge po
rumbul, de pildă. Cînd vedeam că 
ploaia întârzie, îi dam zor cu 
prașila, pentru că e adevărat pro-

brigăzii.

noastră, 
răspun-

Fetele din Bărăgan

verbul acela care spune că o pră
șită la timp face cit o ploaie bună. 
Cum e porumbul și cum e floarea- 
soarelui, puteți vedea. Noi nu mai 
spunem nimic. (Cititorii trebuie 
să afle că lanurile de porumb și 
floarea-soarelui ale brigăzii lui 
Ichim sînt cu adevărat excepțio
nale). Asta înseamnă că, de pildă, 
dacă la porumb de pe cele 48 de 
hectare, obținem cu 600 kg. mai 
mult la hectar, prețul de cost pe 
kilogramul de boabe scade- Cheltu
ielile sînt mai mici. Am făcut noi 
și niște calcule pe problema asta 
și băieții au văzut limpede cum 
prețul de cost scade dacă recol
tele sînt sporite. Floarea-soarelui 
avem 2.5 de ha, O să obțipem și 
aici un plus de cel puțin 200 kg. 
la hectar, adică in total peste 5 
vagoane. Și aici vor scădea cheltu
ielile pe kilogrum. Pe urmă, cu e- 
conomiile. Ecoul chemării tinerilor 
reșițeni a ajuns și la noi, și ne am 
hotărât să-i răspundem prin fap
te. Am economisit peste 10.000 kg. 
motorină. Cum am reușit asta ? 
Seara noi ne adunăm așa, din 
obișnuință, să discutăm. Citim 
ziarul, discutăm problemele mai 
importante de politică din țară 
și de peste hotare. ~ 
trecem
a 
cu 
că 
să nu lași motorul să meargă de 
pomană. El merge, treabă nu face, 
dar consumă. Așa că am declarat 
lupta împotriva golurilor in pro
ducție. Mai sînt multe de spus. 
Acum ce vrem noi să facem? Asta 
e mai important. In primul rind 
arăturile de vară. Imediat la arat, 
pentru că asta e o bază pentru re
colta din anul viitor. Pînă la 
11—12 noaptea tractoarele ară. 
Pînă la 23 August vrem să le ter
minam, adică 350 ha. Ne propu
nem să facem pînă la sfîrșitul anu
lui economii de încă 7.000 kg. 
motorină. La piese de schimb fa
cem economii de peste 5.000 lei. 
Vrem să ajungem pe urmi la 800 
hantri de fiecare tractor, adică 
134 peste plan. Acum prețul 
cost pe hantru e planificat 80 
lei. O să facem să ajungi însă 
65 lei.

Terminând, Ichim s-a uitat 
tă, la fiecare dintre băieții 
L-au aprobat toți, privindu-l 
ochii largi, zâmbind. Vorbise 
că cu gindurile, cu cuvintele

mers 
tractorul 
ăsta

la ale 
treaba, 

în 
e unul

Pe urmă 
noastre. Cum 
cine a mers 
gol ? Pentru 

din secrete —

cu 
de 
de 
la

rota- 
lui, 
cu 

par
lor.

Acolo, lîngă tractor, comu
nistul Ichim Teoader discută 
cu tinerii din brigada sa de 
mecanizare completă de la 
G.A.S. Berea Barbu, regiunea 
Galați, despre rezultatele obți
nute în zilele acestea la arătu
rile de vară și despre econo
miile de carburanți obținute.

Una din măsurile pe oare și le-a 
propus biroul organizației de bază 
U.T.M. de la G.A.S. Stupini, raio
nul Codlea, regiunea Stalin, în ve
derea intensificării activității tine
retului pentru realizarea unor în
semnate economii, pentru sporirea 
producției animale și vegetale și 
reducerea prețului de cost al ace
stor produse este canalizarea acti
vității postului utemist de control 
în cercetarea posibilităților existen
te pentru folosirea tuturor rezerve
lor interne. însuflețirii cu oare 
răspund tinerii documentelor ple
narei Comitetului Central al P.M.H. 
din 13-11 iulie, trebuie să i se ală
ture ajutorul pe care poate să-l 
dea postul utemist de control.

Pentru aceasta a fost convocată 
o consfătuire a membrilor postului 
utemist de control.

Cei cinci membri ai postului au 
început să aștearnă pe hîrtie un 
program amănunțit de activitate.

— Lucrul cel mai important, la 
ora actuală, pentru tinerii din gos*

oanic — propune electricianul M 
hai Badea. La noi în sector si. 
încă multe posibilități nefolositi 
pentru sporirea productivități 
muncii. Șe întâmplă încă multe lu 
cruri care duc la un' consum ma- k 
mare de energie electrică, de pies- 
de schimb, de carburanți, di 
cauciucuri. De pildă, strungul dir 
atelier funcționează dq multe or 
in gol. Asta face să se consume îi 
zadar curent electric și duce și h 
uzura fără folos a strungului. Tre 
buie să vedem în raidul p< 
care-1 facem, cine sînt vinovății ș 
să cerem conducerii sectorului ai 
ia măsuri ca să nu se mai întfra 
ple așa ceva. Pe urmă, becurile dir 
atelier ard uneori și ziua fără nic 
un folos. în sfîrșit acestea sin 
numai cîteva exemple. Prin raidu 
pe care o să-l întreprindem o si 
descoperim și altele...

Propunerea lui Badea a fost tre
cută în planul de organizare a 
raidului.

Tractoristul Gheorghe Olar*- 
membru al postului utemistora actuala, pentru ținem <lm gos- meml>ru ai p<Jstului uteroi9t 

podăria noastră este in afara des- control> a M raUul 4
fașuram in bune condițwni a ca.n- zat ,j d<ț
pamei de recoltare, realizarea u- tractoriștilor.

n.T* VOI nrnnco î f Prtcftvl î»_ ’ ... . _ _nor valoroase economii 1 Postul u- 
temist de control va întreprinde 
în săptămîna care urmează un raid 
pe această temă. Ce trebuie să cu
prindă acest raid ?

—■' Să începem cu sectorul me-Foto : I. MIHALACHÊ

Bucurie pentru noua recoltă.
Foto: M. GARANFIL

Bogata activitate 
cultural-artistică la arsi

La pauza de prânz, 
la aria gospodăriei 
agricole colective din 
comuna Cotu Văii, 
raionul Negru Vodă, 
brigada artistică de 
agitație a tineretului 
din comună a prezen
tat zilele acestea un 
frumos program inti
tulat „Orice bob de 
grîu în plus e belșug 
pentru popor“. Pro
grame asemănătoare 
au mai prezentat la 
arii și brigăzile artis
tice de agitație

comunele T opraisar, 
Cumpăna, Osrnancea, 
Pecineaga și altele 
din raionul Negru 
Vodă.

Numeroase formații 
de teatru ale cămine
lor culturale din re
giunea Constanța pre
zintă în această pe
rioadă la arii și pe 
scenele căminelor 
culturale scenete ins
pirate de lucrările a- 
gricole de vară.

Pe lingă toate arii
le din regiune s-au

făcut umbrare, la a- 
dăpostul cărora s-au 
organizat biblioteci 
volante bine aprovi
zionate cu cărți, bro-, 
șuri, reviste și ziare. 
De asemenea, lozinci
le, panourile, grafice
le și gazetele de stra
dă și de la arii con
stituie, prin bogatul 
Iot conținut propa
gandistic, un prețios 
sprijin In buna des
fășurare a lucrărilor 
agricole din etapa ac
tuală. (Agerpres)

La noi, pe Bărăgan, așa era obiceiul îna
inte : fetele și femeile să-și vadă de casă, 
de munca la cimp, de copii, de războiul de 
țesut, iar la fața lumii să nu iasă prea mult. 
Trecuseră sute de ani peste acest obicei al 
pământului, îndătinîndu-l. Cind erau date la 
școală, fetele erau lăsate să invețe numai o 
clasă, două. Cît să știe să se iscălească și să 
buchisească o carte, dacă le ajungea vreunii 
în mină. Așa era la noi, pe Bărăgan. Așa au 
trăit mamele și bunicile noastre.

Bar iată, călătoream cu trenul într-o zi a 
acestui iulie, prin Bărăganul nostru. Și si 
urcau de prin toate gările flăcăi și fete, fete 
multe, în treninguri și costume sport. Erau 
fete din satele Bărăganului, care mergeau 
spre Călărași la faza raională a Spdrtachia 
dei de vară a tineretului. Mergeau in trenin 
guri, vesele, bronzate de soare. Și aveau în 
ochi o îndrăzneală și o lumină pe care n-an 
știut-o mamele noastre.

Am cunoscut in comuna Ștefan-Vodă fe
tele colectivei „9 Mai“ și mi s-a părut firesc 
că le aud vorbind cu seriozitate despre tre 
burile gospodăriei, despre noul program al 
brigăzii artistice de agitație, despre cursurile 
agrozootehnice pe care le-au urmat, despre 
medaliile ciștigate la Spartachiadele tinere 
tului de la sate Nu m-am mirat. S-au 
schimbat în anii aceștia atîtea destine, atîteu 
evenimente s-au înscris în biografiile sateloi 
și oamenilor, incit nu ne mai mirăm. Bără 
genul e altul.

Aici la Ștefan-Vodă, de pildă, înainte, șu
ncile Mihalea sau Maria Ghiță sau Floren-

tina Georgescu ar fi știut doar să muncească 
chinuite ca niște roabe, și ar fi trăit în bă
tătura lor, cu zarea înaintea ochilor cit cele 
două-trei pogoane pe care le-ar fi avut ale 
lor. Ar fi ajuns bătrine fără să știe mai mult 
decit au știut mamele lor și alte femei din 
sat. Și iată că azi au dat față cu lumea și 
s-au schimbat odată cu satul, cu Bărăganul. 
Au fost trezite la viață de vremurile acestea 
noi. Știu să muncească, să se bucure de ro
dul muncii lor, știu să cînte, își spun părerea 
in adunările colectivei, fac sport, citesc. Le 
vezi pe scenă acum, mîndre, voioase, în 
echipa de dansuri și in brigada artistică de 
agitație. Călina Mihalea face sport. Concu
rând în cadrul Spartackiadei tineretului 
(unde tinerii din sat au primit 32 de me 
dalii) a ocupat primul loc pe raion și al 
patrulea pe regiune. Ce fapt extraordinar ! 
Nu cu mulți ani in urmă, femeile ar fi 
scuipat în toate zările văzînd o fată in cos 
turn de sport. Acum tot satul o admiră și-o 
felicită. Surorile Mihalea citesc, au un caiet 
al lor de cântece. Găsești aici cântece de ti
neret, corurile brigăzii lor, cîntece de dra
goste. Au voci frumoase, calde, Călina și 
Maria Mihalea. Prima dată au mers la că 
min cu. Florentina Georgescu, o tînără comu 
nistă de 21 de ani. Florentina era veche 
colectivistă. Pe vremea aceea, cind au intrai 
in brigada artistică, surorile Mihalea nu erau 
nici în colectivă nici în U.T.M. Activînd in 
brigada de agitație, fiind în colectivul tine
rilor din sat, au fost atrase de viața nouă a 
talului care însemna nu numai muncă di

dimineața pînă noaptea, ci și bucurii și ti
nerețe. Erau lucruri pe care atunci le auzeau 
și care sunau nou și frumos. Maria și Călina 
au devenit împreună cu familia lor, colecti
viste ; apoi au fost primite în U.T.M.

In cinstea zilei de 23 August s-a inițiat o 
ștafetă culturală la sate. Tinerii din comuna 
Ștefan Vodă au predat ștafeta celor din Dra- 
galina, comună vecină. Cu această ocazie au 
prezentat o piesă, dansuri, noul program al 
brigăzii de agitație. înainte, tinerii din cele 
două sate se dondăneau între ei la hore, se 
întreceau în bătăi. Acum își dau unii altora 
ștafetele, se întrec cu cîntecul și dansul.

A
Am vizitat o expoziție de pictură la Că

lărași. Profesorul Mihalcea avea expuse și 
cîleva portrete. Unul dintre ele reprezenta 
țărănci din Bărăgan '■ femei îmbătrânite îna
inte de vreme, cu basmale negre pe cap, în
cinse cu șorțuri negre, cu miinile bătătorite, 
cu ochii plecați în poală, cu fețe încreme
nite. Erau chipuri din trecut.

Veneam de la Ștefan-Vodă. Și m-am oprit 
in fața acestor portrete de țărănoi din Bără
gan, avind viu în minte chipul Măriei 
Mihalea, șefa de echipă la 19 ani, robustă, 

veselă, chipul Virginicăi Mureșanu din echi
pa de gimnastică, figura energică, plină de 
viață a Florentinei Georgescu...

S-a ridicat, în locul acelor ființe stinse și 
tăcute din portrete, noua generație a Bără
ganului, fetele din Ștefan- Vodă. Și ca ele 
sute și sute încă, aici, in Bărăgan.

FLORENȚA ALBU

ION BAIEȘU

............
ÜÿW--
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Peste 4.000 de ore de muncă voluniară au prestat tinerii din brigăzile de muncă patriotică ale G.A S 
Fabrica de vată și Fabrica de conserve din Buhea. lată-i în timpul lucrului

Fotoi S. NICULESGU

— -Cred că în raidul acesta tre
buie să ne ocupăm de unii trac
toriști ca Nicolae Butnaru. E nepă
sător și față de munca lui și fați 
de tractor. El e rutierisit. Și când 
are de așteptat undeva mai mult 
timp nu oprește motorul, ei îl lasă 
să meargă în gol ore întregi. La 
prînz ge duce acasă cu tractorul, 
Mai sînt și alții oare nu respectă 
regulile de întreținere a mașini
lor și care consumă carburanți și 
piese de schimb mai mult tlccît ar 
trebui. Trebuie să vedem de ce 
unii tractoriști prelungesc durata 
de funcționare a tractoarelor între 
două reparații, fac economii de 
combustibil și piese de schimb, iar 
alții nu. Să-i descoperim pe nepă
sători și să generalizăm prin raidul 
nostru experiența fruntașilor.

S-ă stabilit ca a doua zi dimi
neața să se pornească ia realizarea 
raidului iar peste trei zile, mem
brii postului utemist de contro] să 
se întâlnească din nou, gă discute 
constatările făcute pe teren, să re
dacteze buletinul „Vorbește postul 
utemist de control“ și să stahileas« 
că 'propunerile pentru conducerea 
gospodăriei.

Vezan Maria, oare ține acum lo-’ 
cui responsabilului postului ute
mist de control (responsabilul este 
plecat la un curs) scrie mai depar
te planul viitoarelor raiduri pe 
oare le va întreprinde postul ute
mist de control în vederea intensi
ficării activității tineretului la spo
rirea producției, la reducerea pre
țului de cost al produselor.

Un raid în sectorul zootehnic al 
gospodăriei va avea ca scop cerce
tarea condițiilor de hrănire ra
țională a animalelor, pentru asi
gurarea bazei furajere, pentru păs
trarea curățeniei în grajduri, pa
docuri, saivane. Anul trecut gospo
dăria n-a avut furaje suficiente 
pentru hrana animalelor. De aceea 
în timpul iernii au trebuit să fie 
oumpăTate și aduse din altă parte 
furaje, fapt oare a ridicat serios 
prețul de cost al cărnii și laptelui. 
Cum stau lucrurile în acest an ? 
Ce fac tinerii din sectorul zooteh
nie pentru înlăturarea deficiențelor 
de anul trecut ? Cum se desfă
șoară lucrările la înailozarea fura
jelor ?

Toate aceste întrebări vor trebu. 
să-și afle răspuns prin raidul or
ganizat de postul utemist de oon- 
țtol. Un- alt raid se va ocupa de 
înlăturarea risipei în campania de 
recoltare și un altul de activitatea 
brigăzii de muncă patriotică. 
_ Membrii postului sînt hotăriți să 
îndeplinească întocmai sarcinile 
propuse, să contribuie la organiza
rea mai bună a tineretului în 
producție, la realizarea de econo
mii pentru dezvoltarea cotitinuă a 
economiei noastre socialiste,: teme
lie a bunăstării întregului popor 
muncitor.

MIHAI 6ARANFIL
-- •--

In 
în

In satul Gugea din raionul Tg 
Frumos, prin grija sfatului popu
lar din comună se construiește un 
local de școală, l.a chemarea or
ganizației, de partid cetățeni: din 
comună au răcpuns cu entuziasm, 
sprijinind in mod voluntar lucru
rile de construcție.

Mobilizați de organ zațja U.T.M., 
utemiștii și tinerii ■ din comi.nă 
și au dat și ,'ei ccnlr bu ia la lu
crările de construire a no i șțoli. 
Astfel Utfeirrștii a.j ajutat la trans
portul materialelor ca • piatră, ni
sip etc. De asemenra ei au făCut 
ornumărațe ore de muncă patrio
tică ajutirtd pe conriructcri ‘la 
turnarea fundație; ridițaxea pe
reților șco’ii

Datorită muncii patriotice dndffi- 
șur.ate d cetățeni, îh frunte -eii 
comuniștii, școala va fi terminată 
in cel măi scurt timp.

începind cu noul an școMr, ele
vii din Gogea vor învăța intr-o 
școală nouă.

M. POPA 
tehnici^



Pe marginea articolului: 
„Cum s=o ajutăm pe Aura?“

Vino tn familia mea
Mărturisesc că ura mea de 

mamă a trei copii împotriva ti
călosului care a batjccorit-o pe 
Aura e fără margini- Prin fapta 
sa odioasă Moraru și-a atras 
oprobiul tuturor cetățenilor cin
stiți din orașul nostru. Și nu 
numai el. Cititorii ziarului con
damnă cu indignare și pe acel 
oameni lipsiți de conștiință 
cum s-au dovedit a fi Gheor- 
ghe Gîrbă, Ion Murgu și 
Marla Hanumolu care, închizînd 
ochit în fața acestei mîrșăvii

conștiință

nu

nu s-au dat în lături să-i ia apă
rarea lui Moraru.

Citeam în ziar despre viața 
tristă a Aurei și mi-am pus între
barea : „Cum pot s-o ajut“ ? Și 
pe dată mi-am găsit răspuns. 
Locuiesc în Timișoara. Aura do
rește mult să învețe o meserie, să 
se califice. în orașul nostru sînt 
numeroase întreprinderi și insti
tuții, unde poate învăța și munci. 
Pentru Lăcrămioara ei sînt, de- 
asemeni, în oraș numeroase creșe 
și cămine de zi. Posibilitățile

de a-și îndeplini visul sînt larg 
deschise în fața Aurei. Cu atìt 

. mai mult cu cît ea este o fată 
inteligentă, cu dragoste de mun
că. M-am gîndit astfel că ar fi 
bine ca Aura să vină la noi la 
Timișoara. Sînt sigură că va fi 
ajutată în cel mai scurt timp să 
pătrundă în viața frumoasă a 
tineretului de aici.

Dintrain început, lată, eu mă 
ofer s-o iau pe Aura să locu
iască la mine. Spațiu locativ am 
suficient și în atmosfera noastră 
de familie Aura se va simți fără 
îndoială bine. In același timp vă 
asigur că o voi ajuta pe Aura 
să-și învingă starea sufletească 
grea în care se află, apropiindu- 
mă de ea cu aceeași dragoste ca 
și de fetițele mele. La noi acasă 
nimeni n-o va stingheri de la 
învățătură, dimpotrivă Aura va 
avea din partea noastră tot spri
jinul.

H
Start în „Cursa Scînteii“

Astăzi la orele 13 din fața Uni
versității se dă startul in tradițio
nala competiție ciclistă „Cursa 
Scînteii“. întrecerea ciclistă „Cursa 
Scînteii“ a devenit unul din cele 
mai importante evenimente cicliste 
din țara noastră, atit prin faptul 
că ea altniuză la start cete mai va
loroase elemente ale ciclismului 
romînesc, cît și prin varietatea 
traseului care cere concurenților 
eforturi cu totul deosebite. A’t- 
turi de numele consacrate ale ci
clismului nostru vor concura in a- 
ceasta competiție numeroase ele
mente tinere, din orașele de pro
vincie : Bacău, Cluj, Orașul Stalin 
și Ploeșli. în cele 5 zile cit va 
dura întrecerea, rutierii vor par
curge 900 de kilometri străbătirid 
un interesant traseu, deosebit față 
de cele din edițiile anterioare.

Noul traseu al ,J3ursei Scînteii* 
din acest un va parcurge printre 
altele localitățile Ploești’, Bacău, 
Piatra Neamț, Bicaz, etc., prilej cu 
care cicliștii din c&r^ană vor pu
tea cjinoaște numeroasele realizări 
din gceste orașe, obținute în anii 
regimului democrat popular, popu- 
larizînd totodată ciclismul în re
giuni cît mai diferite. De altfel 
startul in cea de a IV-a etapă se 
va a'a de la barajul Hidrocentralei 
V. I. Lenin, prilej cu care cicliștii 
vor putea admira această măreață 
construcție a socialismului,

încredințați că cei peste 50 de 
tineri cicliști vor reuși o perfor
manță valoroasă, le urăm mull 
succes cu prilejul acestui mar* 
eveniment al ciclismului romînesc.

Iată în fotografia de mai sus un aspect din expoziția organizată în Capitală — Str. Biserica Amzei 
nr. 24 — de Ministerul Industriei Bunurilor de Consum. Aici sînt expuse cele mai diferite produse : 
țesături din lînă lucrate la Centrul școlar din Timișoara, tricotaje, articole de marochînărie, obiecte de 

știri ă și ceramică etc.

Jocurile sportive prietenești ale Festivalului
Cobîrzan și Jandrescu în finala 

probei de dublu iete la tenis de masă

lAm citit In ziar primele răs
punsuri ale cititorilor la întreba
rea: „Cum s-o ajutăm pe 
Aura ?• în unele scrisori se face 
propunerea ca Aura să plece djn 
sat, undeva, îrrtr-un oraș, să în
vețe meseria dorită. Aura poate 
intr-adevăr să învețe meseria care 
o pasionează, fără greutăți. In 
patria noasitră tinerii muncitori 
au astăzi posibilitatea să-și 
îndeplinească orice vis frumos.

In linele dintre aceste scrisori 
însă, se întrevede părerea că 
Aura va trebui să plece din sat 
și pentru faptul că acolo, în 
mijlocul celor care o cunosc bine, 
își va putea învinge mal greu 
starea sufletească în care se 
află. Cred că o asemenea 
părere e cu totul greșită. Eu so
cotesc că și în satul ei, alături de 
tinerii care o cunosc. Aura va 
putea fi ajutată să devină o tî- 
nără fericită.

In articol se arată că locuitorii 
Satului sînt revoltați de cele ce 
s-au petrecut cu Aura, fiind în 
felul acesta alături de ea. Tinerii 
satului trebuie însă să o încom 
joare cu multă grijă și căldură 
prietenească, s-o atragă la viața 
lor tinerească. Calea cea mai si
gură prin care Aura va fi aju
tată să-și învingă starea grea 
sufletească în care se află e aceea 
a unei munci active. Nu știu

dacă în satul Ungureni există 
gospodărie agricolă colectivă sau 
întovărășire. Dacă există, cu atît 
mai bine. în gospodăria co
lectivă sau în întovărășire, 
la munca patriotică de în
frumusețare a comunei, Aura 
își va găsi cu siguranță acea 
bogăție necesară sufletului ei: 
entuziasmul, dragostea de viață. 
Eu sînt sigură că în colectivul de 
muncă din satul ei, Aura va uita 
cu totul cele întîmplate. Găsesc 
însă că și din partea ei se cere 
mai multă voință, mai mult cu
raj. E tînără, are 16 ani, viața ei 
abia începe. De ce să se 
rușineze de tinerii satului, 
de ce să-i ocolească, doar nu-i 
vinovată cu nimic !

Chiar și un ins care a greșit 
cu adevărat în fața colectivului 
socialist își poate șterge printr-o 
participare activă la viața colec
tivului, prin faptele lui bune, ru
șinea trecutului. Aura a trecut 
printr-o împrejurare nenorocită 
fără vina ei.

Acolo, în sat, luînd parte ta 
acțiunile frumoase ale tineretului, 
încadrîndu-se în viața satului, 
Aura va putea deveni, în curînd, 
la fel de încrezătoare în viață și 
entuziastă ca și tinerii din sat.

SPERANȚA PRIESCU 
— Tg-Jiu -

IUL1ANA NEGOIU 
«tr. N. Titulescu nr. 24 A.

Timișoara

Noi modele de mobilă 
executată din plăci 

aglomerate din lemn 
și materiale plastice
In cinstea celei de-a 15-a ani

versări a eliberării patriei noas
tre, muncitorii din industria lem
nului au realizat o serie de modele 
noi de mobilă executate din plăci 
aglomerate din lemn și materiale 
plastice produse în tară. Printre 
noile tipuri de mobilă se află 
12 dormitoare, 12 garnituri de ca
mere de zi, 4 camere pentru copii, 
două camere combinate și mai 
multe tipuri de mobilier pentru bu
cătării.

Noile tipuri de mobilă au un as
pect exterior mult mai plăcut, da
torită unei concepții moderne de 
execuție cu linii drepte și imple, 
renunțînd la socluri, profite și la 
cornișe. S-a obținut, de asemenea, 
o îmbinare mai reușită a culorii 
furnirului care contribuie, de 
menea, la aspectul plăcut al 
bilei.

ase- 
ino-

Clubul „Nicolae Bălcescu“ al minerilor din Ghelar cunoaște o activitate bogată. Atei rin zilnic după 
ore ie de muncă numeroși tineri mi nerl

Muncă chibzuită
economii mari

(Urmare din P°g- l-a) 
deschise, la care au fost invitați 
comuniștii cu experiență, cadre 
tehnice etc., s-au discutat pe
larg modalitățile prin care se
pot realiza cît mai multe econo
mii. Cu timpul, pe măsură ce 
tinerii au fost antrenați în bătă
lia pentru economii, adunările 
generale au fost folosite pentru 
stimularea celor merituoși, dar 
în același timp și pentru criti
carea celor lipsiți de spirit gos
podăresc. în aceiași sens, un 
real folos, l-au adus posturile 
utemiste de control ca și gazete
le de perete. Mijloacele agitației 
vizuale au fost folosite pentru 
crearea unui spirit gospodăresc 
în muncă.

Cursurile de minim tehnic 
unde au fost mobilizați nu mai 
puțin de 1200 tineri au ușurat 
tinerilor să învețe pînă și cal
culul cu rigla. La cele patru se
siuni de referate tehnice, orga
nizate în cadrul joilor tineretu
lui, tinerii inovatori Ioan Gușe, 
Achim Bezoc, Vasile Cioca și in
giner Iosif Nagy, au expus cu 
acest prilej din experiența cău
tărilor lor, pentru economisirea 
fiecărui gram de metal, combus
tibil, energie electrică etc. Și 
setea de învățătură a tinerilor 
muncitori o ilustrează și fap
tul că 400 tineri muncitori 
completează studiile 
alți numeroși tineri 
vățămîntul superior.

Cei prezenți la
printre care și tinerii Vladimlr 
Bîndan și Nicolae Apahideanu, 
au arătat in același timp că în 
munca tinerilor pentru realiza
rea de cit mai multe economii, 
ctteva lucruri frînează capacita
tea lor creatoare. Sînt unii ti
neri ea Paul Volente de la aecția 
bare trace, Marla Mureșan, de 
ia eecția cabluri și alții care 
lipsesc nemotivat, dînd produse 
de proastă calitate și chiar re
buturi. Cum pot fi îndreptați a- 
cești tineri, daică organizațiile

medii, 
urmează

își 
iar 
în-

consfătuire,

respectlve nu discută, în plenul 
lor, despre aceste situații, dacă 
posturile utemiste de control res
pective în loc să organizeze rai
duri, să descopere posibilitățile 
încă nefolosite pentru economii 
și să lupte pentru crearea unei 
opinii de masă împotriva celor 
care risipesc materialele, se ocu
pă de alte probleme.

Este clar că aceste lipsuri pot 
și trebuie urgent înlăturate. Co
mitetul U.T.M. trebuie să acti
vizeze aceste verigi și în special 
posturile utemiste de control, 
pentru ca astfel succesele obți
nute de tinerii uzinei să fie și 
mai mari.

Se apropie marea sărbătoare, 
aniversarea eliberării patriei — 
23 August. în cinstea măreței 
sărbători, sarcinile colectivului 
uzinei vor fi mai mari, munca va 
fi și mai chibzuită, economiile 
vor crește neîncetat.

însuflețiți de documentele re
centei plenare a C.C. al P.M.R., 
tinerii de la Uzinele „Industria 
Sîrmei“ se străduiesc să-și adu
că din plin contribuția la reali
zarea în acest an de un miliard 
lei economii peste plan pe în
treaga țară.

Angajamentele tinerilor au fost 
sporite. Pînă la sfîrșitul anului 
ei vor realiza economii în valoa
re de peste 1 milion lei (reali- 
zînd prin economii de metal: 
240.000 lei; prin colectarea fie
rului vechi: 100.000 lei; prin 
economii generale: 520.000 lei! 
prin muncă voluntară : 150.000
lei).

Tovarășul Dumitru Galiș, se
cretarul comitetului de partid 
al uzinei tn cuvlntul său, a asi
gurat ajutorul organizațiilor de 
bază, al comuniștilor, in îndru
marea tinerilor tn lupta for pen
tru „Cit mal multe economii 
pentru înflorirea patriei noastre 
social iste".

Acesta este girul cel mai pu
ternic că lupta tinerilor de la 
Industria Sîrmei va fi și in vii
tor Încununată de succes.

In Editura Politică 
a apărut:

V. /. LENIN:
Despre religie

80 pag. 1,15 lei

Culegerea, cuprinde articole 
și cuvirrtări ‘ ale Iul V. I. Ce- 

i nin în care sînt definite sarci
nile partidului proletariatului 
în problema religiei. în aceste 
lucrări, V. I. Lenin dezvăluie

■ rădăcinile sociale ale rel'giei, 
incompatibilitatea ei cu con
cepția științifică despre lume

■ și arată căile prin cărei pot fi 
lichidate prejudecățile reli
gioase.

Competiția de tenis de masă din 
cadrul jocurilor sportive priete
nești ale Festivalului de la Viena 
este urmărită cu mare interes de 
amatorii de sport vienezi. La 
competiție participă jucători și 
jucătoare din 9 țări : R.P. Chine
ză, R. Cehoslovacă, R.P. Romînă, 
Austria, R. P. Ungară, Liban, 
Franța, Finlanda și Izrael.

Un remarcabil succes au obți
nut pînă acum tinerele jucătoare 
din R.P.R. Mariana Jandrescu și 
Lucia Cobîrzan care s-au calificat 
pentru finala probei de dublu- 
fete. In finală reprezentantele

Marți au continuat întrecerile 
din cadrul Jocurilor sportive prie
tenești ale Festivalului. Tinerii 
sportivi romîni au repurtat fru
moase victorii internaționale. in 
competiția de baschet echipa ro
mînă a ințîlnit formația R.P. Bul
garia. Baschetbaliștii noștri s-au 
comportat bine terminînd învingă
tori cu scorul de 58—54 (32—26). 
Dintre jucătorii noștri un joc 
eficace a prestat Caragheorghe, 
care a înscris 25 de puncte. O 
frumoasă victorie a obținut și 
echipa feminină de volei a țării

noastre vor întîlni cuplul Hu 
Se-min (R.P. Chineză)—Bosa (R. 
Cehoslovacă). Pentru semifinalele 
probei de simplu masculin s-au 
calificat Cluan Ce-tun, Li Fu-iun 
(R. P. Chineză), Miko și Po- 
lakovicl (R. Cehoslovacă). La fe
mei au obținut calificarea în se
mifinale reprezentantele R.P. Ro- 
mîne Cobîrzan și Jandrescu, pre
cum și jucătoarele Bosa (R. Ceho
slovacă) și Hu Se-min (R.P. Chi
neză). în sferturile de finală ale 
probei de simplu M. Bodea 
(R.P.R.) a fost învins cu 3—2 
de cehoslovacul Mik-

★
noastre care a întrecut eu scorul 
de 3—0 echipa Italiei.

După-amiază a sosit la Viena un 
grup de sportivi romîni care vor 
participa la două competiții de 
amploare organizate de federațiile 
austriece de specialitate. Din 
grup fac parte I olanda Balaș, 
Maria Diți, Alexandru Bizim, Tro
ian Sudrigean (atletism) și pu- 
giliștii Mihai Nicolau, Iosif Miha- 
lic și Puiu Nicolae. Concursul de 
atletism se va desfășura in zilele 
de 1 și 2 august, iar competiția de 
box este programată pentru zilele 
de 30 și 31 iulie.

Spre o problematică strîns legată de viață
în volumul global al produc

ției noastre cinematografice, 
creația tineretului ocupă un 
loc important. Multe din filmele 
apărute în ultimul an („Dincolo 
de brazi“, „Allo, ați greșit numă
rul“, „D-ale carnavalului“) sînt 
rezultate ale talentului și străda
niilor tinerilor cineaști. Unii din
tre ei încep să ne ofere de 
fie acum posibilitatea unei ana- 
ize comparative a cîtorva creații.

Dacă în urmă , cu câțiva ani, 
„Ora H“ se remarca prin iscu
sința tinerilor regizori Sinișa 
Ivetici și Andrei Blaier de a pă
trunde în universul sufletesc al 
copilului, de a reda printr-o cap
tivantă istorisire cinematografică 
probleme interesante ale celei 
mai tinere generații, „Mingea“, 
datorită acelorași autori, investi
ghează un orizont mai larg, în 
care raporturile dintre omul ma
tur și copil sînt privite pe fon
dul general al condițiilor socia
le. Drama intelectualului care în 
societatea capitalistă ajiinge mu
ritor de foame, neputînd’ să-i ofe
re copilului bolnav nici măcar un 
dar modest: mingea visată, se 
integrează tabloului general al 
pauperizării pamepilor muncii in 
condițiile societății capitaliste. 
Condiționarea permanenta a ce
lor două planuri, individual și 
social, constituie un merit evident 
al filmului „Mingea". Eroul fil
mului — profesorul, omul singu
ratec, fără soție, fără prieteni, 
care-și crește copilul paralitic 
izolat de lume, între pereții u- 
mezi ai unei locuințe sărăcăcioa
se, se-convinge în cele din urmă 
sub influența unui muncitor con
știent că singura cale de ieșire 
din situația de mizerie este — 
nu cea a umilinței și resemnării, 
ci- calea luptei active împotriva 
exploatatorilor, pentru drepturile 
celor ce muncesc prin alăturarea

la clasa cea mai consecvent re
voluționară : proletariatul. Dis
cuțiile profesorului cu muncitorul 
comunist Ghiriță l-au făcut pe 
i.ntelectualul-șomer să înțeleagă 
că în condițiile societății bazate 
pe exploatare, în cadrul luptei 
înverșunate dintre proletariat și 
burghezie, dreptatea și adevărul 
pu trebuie așteptate, ci impuse 
cu forța, printr-o acțiune colecti
vă, organizată.

Dacă premisele încadrării 
eroului în colectiv, suita de în- 
tîmplări dramatice prin oare tre
ce în goana sa zadarnică de a 
găsi de lucru și întîlnirea cu 
muncitorii manifestanți, sînt ve
rosimile, ele oferind spectatorului 
o ilustrare realistă a faptului că 
locul intelectualilor cinstiți este 
numai alături de lupta poporului 
muncitor, în schimb momentul 
concret al acestei încadrări este 
destul de palid și neconvingător. 
Tn scena demonstrației, frumos 
realizată cinematografic din punct 
de vedere al mișcării masei de 
manifestanți, a ciocnirii cu po
liția, a atmosferei generale — 
reacțiile profesorului nu sînt ur
mărite îndeaproape, pentru a se 

..dezvălui spectatorului procesul 
intim al eroului care a reușit nu 
numai să înțeleagă, dar să și ac
ționeze conform acestei înțele
geri. In general însă se poate 
spune că scenariul lui Francisc 
Munteanu a prilejuit regizorilor 
tineri posibilitatea unui început 
— categoric — de maturizare 
ideologică și artistică. Tema a- 
leasă a țintit un obiectiv precis : 
oglindirea condițiilor inumane de 
viață în care menținea societalea 
capitalistă pe omul muncii. Cla
ritatea obiectivului ales vădea 
eficiența întregii opere, irnpri- 
mîndu-i un caracter combativ, 
mobilizator. Din păcate, celălalt 
film al regizorilor Sinișa Iveticl

și Andrei Blaier prezentat recent 
pe ecranele noastre „Prima melo
die“ este văduvit de calitățile 
amintite mai sus. Alegîndu-și ca 
teren de studiu psihologia ado
lescentului aflat în pragul primei 
Iubiri, realizatorii s-au lăsat furați 
de o descriere sentimentală, dul
ceagă, neglijînd preocuparea ma
joră care trebuia să-i călăuzească: 
pentru cine fac filmul ?

Despre filmul acesta nu se 
poate spune că e adresat tine
retului (pentru aceasta îi lipsește 
un mesaj limpede, caracterul e- 
ducativ) dar nu e nici un film 
despre tinerii zilelor noastre (nu 
acestea sînt problemele esențiale 
care preocupă noua generație). 
E mai degrabă un poem atempo
ral și aspațial închinat înfiripării 
primului sentiment de dragoste. 
Din păcate poezia „primei iubiri“ 
e desprinsă de orice realitate 
concretă, eroii sînt niște adoles
cenți ce trăiesc izolați de școală, 
de părinții lor, de organizațiile 
pionierești. Clasica poveste a 
eternei iubiri „Romeo și Julieta" 
a rămas de-a lungul veacurilor 
nu prin izolarea, sub un fragil 
clopot de sticlă, a sentimentu
lui îndrăgostiților, ci tocmai prin 
încadrarea lui firească în con
textul crudelor relații ale societă
ții feudale. în „Mingea“ regizo
rii își învățau eroul că nu există 
în societate o dreptate „în sine“, 
în afara luptei poporului munci
tor. „Prima melodie" spre deo
sebire de „Minge;“, este, din pă
cate, rupt de problemele actuale 
ale vieții tineretului nostru și 
are de aceea deficiențe serioase 
sub raport educativ.

E păcat că lirismul imaginii 
acestui scurt metraj se pierde in
tr-un exercițiu sterp, fără țintă 
educativă. Spectatorul nostru 
pleacă de la film oarecum deru
tat: „ce pustie e viața acestei

pioniere, împărțită între păpuși 
ce pHng și viori care răsună trist, 
sub clar de lună 1“ Lipirea unor 
coperți (imagini de început și de 
sftrșit cu concursul „Gine știe 
cîștigă) nu reușește să aducă în 
zilele noastre o poveste atempo
rală.

După cum se vede „Mingea“ 
și „Doi vecini“, grăiesc mai mult 
spectatorului contemporan.

„Doi vecini“ este o comedie 
realizată după o schiță a lui Tu- 
dor Arghezi de tînărul Geo Sai- 
zescu aflat la primul său film. 
Este o satiră plină de vivacitate 
la adresa micii burghezii de la 
începutul secolului nostru. Invi
dia ridicolă născută între doi ve
cini în lupta pentru întâietatea 
pe care vor s-o aibă fiecare în 
cartier, (prestigiul avocatului cu 
firmă fiind umbrit de galoanele 
aurite ale ofițerului), sugerează 
situații d.e un comic savuros, la 
care concură — fericit — inter- 
preții și verva regizorului. Com
petiția în care se angajează fa
miliile celor doi „rivali“ capătă 
pe ecran un crescendo comic de 
cea mai bună calitate. Au fost 
folosite — cu discernămînt — 
mijloacele artistice capabile să 
sugereze „aprigul război“ dintre 
cei doi mici burghezi ridicoli, 
de la judicioasa alegere a tipu
lui fizic al intarpreților (strălu
ciți, ca întotdeauna, Vasiliu Bir
lic și Ion Lucian sînt, ca umor, 
secondați de actrițele Nineta 
Guști și Carmen Stănescu), la 
machiajul și costumul de epocă, 
decorul, construite pe un para
lelism, ce amplifică satira.

Urmărirea intr-un montaj a- 
lert, paralel, a acțiunilor și miș
cărilor sincronizate ale eroilor, 
aceleași în ciuda diferențelor pe 
care se străduiesc ei să le evi
dențieze, pregătesc spectatorul 
pentru concluzia serioasă a haz-

liei povestitoare: între cei doi 
indivizi nu există de fapt, nici o 
deosebire. Sînt exemplare ridico
le ale acelorași mici burghezi 
parveniți și pretențioși. împăca
rea lor din final, nu surprinde, 
dimpotrivă, încheie logic ceea ce 
era de demonstrat pe tot par
cursul acțiunii. O demonstrație 
artistică spirituală, inteligent 
prezentată cinematografic, care 
și-a atins scopul satiric.

Ge concluzie se degajă din a- 
nalizarea acesitor trei filme ? Un 
lucru cunoscut dar care, după 
cum se vede, trebuie reamintit 
unor tineri regizori pentru că nu 
țin seama întotdeauna de el. 
Este vorba de faptul că reușita 
realizărilor lor cinematografice 
este condiționată de faptul dacă 
ei tratează o temă de pe pozi
țiile contemporaneității, dacă 
răspund cerințelor spectato
rului, ofetrindu-i filme cu un 
bogat conținut educativ. Și 
cînd spunem contemporanei
tate înțelegem această expre
sie în sensul ei profund, adică 
ne referim la filme care să tra
teze probleme actuale ale vieții și 
muncii poporului nostru și nici
decum să pornească de la perso
naje care chipurile trăiesc în zi
lele noastre și care de fapt au 
profiluri sufletești și preocupări 
cu nimic specifice acestor zile 
după cum am văzut că este cazul 
cu „Prima melodie".

Ultimele producții ale Studiou
lui „București" arată că ti
nerii cineaști cu reale calități ar
tistice, trebuie permanent îndru
mați pe linia abordării unei pro
blematici de viață majore, capa
bile să reflecte pe peliculă întrea
ga viață spirituală și materială 
a omului de astăzi din patria 
noastră.

contemporanei-

ALICE MANOLO

Conferiti fa de presă 
de Ia Ambasada 
R.P.D. Coreene

Marți după-amiază a avut loc Ia Ambasada R.P.D. 
Coreene din București, o conferință de presă în le
gătură eu problema repatrierii cetățenilor coreeni din 
Japonia.

La conferința de presă au luat pante redactori ai 
ziarelor din Capitală, ai radioului și Agenției Ro- 
mîne de Presă „Agerpres", corespondenți ai presei 
străine.

Ambasadorul R.P.D. Coreene Ia București, Kim 
Ben Dik, a făcut o expunere în care a subliniat că 
problema repatrierii din Japonia a cetățenilor coreeni 
are un caracter urgent. Partea coreeană insistă ca 
Japonia să semneze deîndată documentul ou. privire 
la repatriere stabilit de comun acord, să se pună 
capăt tergiversărilor de care dă dovadă partea ja
poneză.

Kim Ben Dik a arătat în continuare că anumite 
cercuri din Japonia, sub presiunea imperialiștilor 
americani și a clicii lui Li Sin Man, încearcă să 
folosească problema repatrierii cetățenilor coreeni în 
scopuri politice. Ambasadorul R.P.D. Coreene a sub
liniat în încheiere că dacă cetățenii coreeni care lo
cuiesc în Japonia vor fi reținuți în continuare, toate 
consecințele ce vor proveni din această cauză vor 
cădea în sarcina și răspunderea părții japoneze.

Ambasadorul R.P.D. Goreene a răspuns apoi la 
întrebările ziariștilor.

----- •----- ;

N«oănKt... necunoscut — Patria, București, Gră
dina 13 Septembrie, Al. Sahia, 1 Mai, Libertății: 
Neoastă-msa etntă — Republica, Elena Pavel, Gh. 
Doja ; Atentatul — Magheru, I. C. Frimu, Flacăra. 
23 August; Casa liniștită — V. Ălecsandri, V. Roaită; 
Serenada străzii — Lumina ; Grădinarul spaniol — 
Central; Escadrila „Liliacul" — 8 Martie, Popular ; 
Bruxelles 1958 — Maxim Gorki ; Tirgul din Da
masc — Căsuța din tundră — Noi trăim dincolo de 
Baical — Vreau să știu tot nr. 2 — Simbad marina
rul — Actualitatea in imagini 30 — Timpuri Noi ; 
Porte des Lilas — Tineretului ; Fatima — înfrățirea 
Intre popoare, N. Bălcescu ; Sahara necunoscută — 
Gelozia bat-o vina — Umor pe sfori — U.R.S.S. 4
— Festivalul prieteniei — Actualitatea tn imagini 29
— Al. Popoy ; Călătorie peste trei mări — Grivita ; 
Ivan Brovkin se însoară — Cultural ; Chitarele dra
gostei — C. Davîd : Fete de aceeași virstă — Arta, 
Aurel Vlaicu ; Frunze roșii — Munoa ; Sufletul mării
— T. Vladimirescu ; Ani înflăcărați — Victoria Mio. 
rița, 'Moșilor ; Săgeata albastră — Donca Sirho. B. 
Delavrancea ; Fata din Kiev — Ilie Pintilie ; Giuseppe 
Verdi — M. Eminesou ; Articolul 420 — Gh Baco- 
via, 8 Mai; Oameni șl lupi — Grădina Dinamo; 
Moulin Rouge — Volga ; Vrăjitoarea - G. Coșbuc ; 
D-ale Carnavalului - Olga Bancic; Taina lui 
Zemskov — 30 Decembrie: Rlchard al IlI-lea — 
16 Februarie ; Umbrela sfîntului Petru — Clubul 
C.F.R. Grivița Roșie ; Mînăstirea din Parma — Dru
mul Serii.
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Oașul 
întinerit

(Urmare din pag. l-a)

șold și dopuri mici cu pene de struț, sînt 
1 ctitori ai unei noi așezări, ctitori ai unui

oraș ai cărui cetățeni vor deveni. Mă uitam 
la un strungar, utemistul Cornel Șerban 
de la „Oșana“ — cea dinții întreprindere 
industrială din Țara Oașului — și-mi zi
ceam : e un deschizător- de drumuri. El 
deschide șirul muncitorilor de mîine ai 
Negreștilor ; mă uitam la Victor Pop, pre
ședintele Tribunalului raional, care în 
timpul său liber se ocupă cu însu
flețire și talent și de activitatea ar
tistică a casei raionale de cultură. Vic
tor Pop este autorul unui splendid spec
tacol de estradă „Primăvara peste Oaș“ și 
un actor deosebit de talentat. El, împreună 
cu Ion Gherghinescu, cu Constantin Stoica, 
cu Tompoș Vasile, cu Eufrosina Falcă, pun 
bazele viitorului teatru al Țării Oașului, 
așa cum Sobonț Maria împreună cu oșenii: 
Ion Pop, Ana Talpoș, Elena Bura, Gheor- 
ghe Sișca, Moraru Irinca și alții pun ba
zele unui viitor ansamblu de cintece și 
dansuri.

Țara Oașului e nespus de bogată in fol
clor. De la Negrești pînă la Certeza, din- 
tr-un capăt în alipi, strălucesc minuna
tele costume oșene, și duduie pămîntul de 
tropotul Sîmbrei, Roatei feciorilor, Jocului 
colacilor, dansuri pe care echipa casei ra
ionale de cultură le-a valorificat cucerind 
cu ele premiul I la faza interregională și 
intrînd în finala pe țară.

Am urmărit acest tineret pretutindeni, 
pe șantierele parcului, spitalului raional, 
pe cel al „Ciupercii de dans“, la împădu
riri și defrișări, pe scena și la strung, și 
la horele lui unde toată măiestria mîini- 
lor de femeie so oglindește în cusături și 
cheptare și unde toată dîrzenia bărbăteas- 
să se desprinde din vigurozitatea jocurilor 
și a cintecelor, și mi s-a părut că văd în
suși Oașul oglindindu-se în bogăție de 
culori și-n privirile pline de optimism ale 
tinerilor.

Oașul întinerește, se dezvoltă, se înfru
musețează, se îmbogățește. în numai cinci
sprezece ani, regiunea qceasta atît de orop
sită în trecut a făcut pași uriași lisând de 
domeniul trecutului înapoierea, suferința și 
sărăcia.

De mult, oșenii erau vestiți pentru încăie
rările lor sîngeroase. Dușmănii grele, năs-. 
cute din șiretenia și interesul stăpînilor, se 
transmiteau din generație in generație. 
Profitînd de starea de înapoiere a oșenilor, 
stăpînirea îi învrăjbea ea însăși pentru a le 
canaliza furia revoltelor in cu totul alte. 
părți. Orbiți de minciuni politice și do 
pasiuni mărunte, oamenii aceștia care nu 
știau să mănînce pîine, se sfișiau între ei. 
Gîndiți-vă că din 60.000 locuitori, cam 
54.000 erau analfabeți !

Astăzi, în Țara Oașului, se construiește. 
Oșenii și-au suflecat minecile, și ară și 
clădesc și învață și cîntă și joacă. Vechea 
lor faimă s-a dus pe apa simbetei. Parti
dul clasei muncitoare a realizat aici una 
din marile victorii ale sale? a întors 
această regiune in trecut atît de înapoiată 
și oropsită cu fața spre lumină și viuță, 
spre creație. A desfășurat o luptă vic
torioasă împotriva analfabetismului și 
pelagrei construind școli și spitale ; i-a în
vățat pe oameni să mănînce pîine și să 
creadă in frumusețea vieții libere; i-a fă 
cut să părăsească urile mărunte și să'-și 
dea mina, prietenește, să muncească lao 
laltă, să-și ridice laolaltă clădii ea vieții 
noi.

★
Acum nu demult, să fie vreo două-trei 

săptămîni de-atunci, in Țara Oașului, la 
Negrești s-a petrecut un eveniment deose 
bit : într-o seară, a izbucnit pe cer un foi 
de artificii. Jocul acela a luminat oșenilor 
imagini din viața lor nouă de astăzi. Și sînt 
sigur că în noaptea aceea, oamenii au privii 
și-n urmă, în trecutul lor. Și s-au cutremu 
rat. Unii au gcrîșnit, altora le-a ticnit poată 
a plînge. Dar și-au aruncat privirile înain 
te, în viitor, și descoperindu-se pe sine, cei 
de azi și cei de mîine, au început a zimbi 
bucuroși...

Țara Oașului întinerește...



Marea
sărbătoare
tinereții

Vizita lui R. Nixon 
în U. R. S. S.

Statul democrat-popular ceho
slovac a creat minunate con
diții de învățătură tineretului. 
Iată în fotografie unul din că
minele studențești din Bratis
lava : studenții se odihnesc și 

învață în sala clubului.

Succesul numeroaselor manifestări 
artistice ale Festivalului

O neobișnuită animație a dom
nit luni dimineața in sala Brahms 
din „Musickverein“-ui din Viena. 
Aici puteau fi văzuți cunoscuți 
oameni ai artei, muzicieni, cântă
reți și cineaști celebri, invitați de 
onoare, foarte mulți corespondenți 
de presă. Ei au venit să asiste la 
deschiderea festivă a concursurilor 
artistice internaționale. Aceste con
cursuri constituie pentru tinerele 
talente un admirabil prilej de re
levare și de afirmare a măiestriei 
Iar. Se știe că mulți cîntăreți, mu
zicieni, dansatori, întregi colecti
ve artistice și-au găsit consacrarea 
tocmai cu prilejul festivalurilor 
internaționale ale tineretului.

Concursul tinerelor talente, al 
7-lea la număr, a fost deschis de 
J. Garda, reprezentant al Comite
tului internațional al festivalului. 
Apoi participanții la concurs au 
fost salutați de cunoscutul cintăreț 
italian Tito Schipa care le-a urat 
succes în activitatea lor creatoare. 
O cuvintare de salut a fost rostită 
și de compozitorul austriac Marcel 
Rubin care a scos în evidență ma
rele număr de concurenți veniți la 
acest examen plin de răspundere 
și și-a exprimat totodată speranța 
ci concursurile artistice ce poartă 
amprenta competiției amicale, vor 
constitui o importantă contribuție 
la dezvoltarea legăturilor culturale, 
între popoare.

Pentru marți dimineața a fost 
fixată începerea activității diver
selor secții ale concursurilor : vo
cală, de coarde, de dans clasic etc.. 
la care vor participa sute de ti
neri. Cu acest prilej se pro
duc, printre alții, cintăreții romini 
Ladislau Konya, Ion Prisăcaru, 
balerinii Alexa Dumitrache, Mag- 
dalena Popa, Gheorghe Cotovelea, 
ansamblul de dansuri și cintece al 
U.T.M.

Tot la „Musickverein“ a a- 
vut loc luni seara concertul na-

țional de gală al delegației austrie
ce „Viena și Johann Strauss“, și 
care a fost dirijat de Eduard 
Strauss, unul din urmașii celebru
lui compozitor Johann Strauss.

Sute de vizitatori au umplut în 
cursul zilei de luni cele două mari 
săli de expoziții din „Messepalasl" 
veniți la vernisajul expoziției in
ternaționale a artelor plastice la 
care sînt expuse peste 1.500 de 
lucrări Re pictură, sculptură, gra
fică, ceramică, provenite din peste 
45 de țări ale lumii. In afară de 
aceasta sînt expuse cîteva sute de 
exponate din domeniul artei apli
cate, broderii, veselă, diverse o- 
biecte casnice. La expoziție, a 
cincea de acest gen la festivalurile 
tineretului, este reprezentată crea
ția diferitelor școli și orientări 
ceea ce subliniază o dată în plus 
caracterul ei vast și reprezentativ.

La deschiderea expoziției 
luat cuvintul I ~ '
membru 
țional al 
ceilonez. 
liniat că 
slujească 
boiului, deoarece războiul duce la

_ au
Iankov (Bulgaria) 

al Comitetului interna- 
Festivalului și deputatul 
Ten Nakun, care a sub- 
arla poate și trebuie să 
cauzei păcii și nu răz-

o-uciderea artiștilor și la pieirea 
perelor de artă. Cu același prilej 
a luat cuvintul italianul Mar io 
Penelope, membru al juriului in
ternațional pentru artele plastice. 
Mulți se opresc să admire pictura 
și sculptura rominească oglindind 
momente din activitatea tineretu
lui din țara noastră, precum și 
interesantele exponate ce se disting 
prin varietatea lor de la standul 
de timbre tipărite in Romînia.

...Zeci de autobuse gigantice se
condate de numeroase autobuse 
pigmeu gonesc pe străzile Vienei 
ducind spre săli și stadioane tineri 
viguroși, voioși, care cinti cintece 
din țările lor. De altfel competi
țiile sportive se bucură de o deo
sebit de mare asistență ce rivali
zează cu un număr tot atit de 
mare de doritori să participe la 
concursurile pentru dobindirea in
signei spprtive a Festivalului. In 
prima zi 'a celei de-a patra ediții 
a întâlnirilor sportive internațio
nale prietenești, la care participă 
30 de țări se remarcă și prezența 
sportivilor romini, baschetbaliști, 
voleibaliști și jucători de tenis de 
masă

LENINGRAD, 28 (Agerpres). - 
TASS transmite:

In seara de 27 iulie, vicepreședin
tele S.U.A., Richard Nixon, cu so
ția și persoanele care îi însoțesc 
au vizionat la Teatrul Academic de 
Operă și Balet „Kirov“ spectacolul 
de balet „Spartacus“ de Aram 
ciaturian.

In loja centrală, alături de 
peții americani, au luat loc 
Kozlov, prim-vicepreșed'nte 
Consil.ului de Miniștri al U.R.S.S., 
Gheorghi Jukov, nrcședintele Co
mitetului de stat pentru relațiile 
culturale cu țările străine, Ivan 
Spiridonov, membru în Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., Ni- 
kolai Smirnov, președintele Comi
tetului Executiv al Sovietului oră
șenesc din Leningrad și alții.

onoare : „Cele mai bune urări ce
lor care au construit metroul din 
Leningrad, cu renume mondial, și 
celor care lucrează la el. Din par
tea unui pasager care a fost 
foarte impresionat de cele văzute“.

Ha-

oas-
Frcrt 

al

LENINGRAD, 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : După vizitarea 
palatului lui Petru I, vicepreședin
tele S.U.A., Richard N-.xon, și în
soțitorii săi au vizitat Metroui din 
Leningrad. Fiecare stație a me
troului din Leningrad, a spus R. 
Nixon, este un paiat de care: se 
pot bucura toți oamenii.

Vicepreședintele’ a notat urmă
toarele în. cartea , vizitatorilor de

t.

LENINGRAD, 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : Părăsind Lenin
gradul, Richard Nixon. vice
președintele S.U.A. a declarat pe 
aeroport că S.U.A. își dau seama 
că există divergențe între Statele 
Unite și Uniunea Sovietică și că 
înlăturarea acestor divergențe nu 
este chiar atit de simplă. Este ne
cesar, a adăugat Nixon, să se or
ganizeze discuții la masa conferin
țelor, pentru a se ajunge la un 
acord general.

Nixon și-ă exprimat convingerea 
că dacă aceste conferințe vor avea 
loc, vor putea fi găsite căi spre 
aplanarea divergențelor, căi spre 
pace.

Vicepreședintele S.U.A, a sub
liniat că N. S. Hrușciov, F. R. 
Kozlov și alți conducători sovie
tici l-au încredințat că doresc să 
atingă acest țel. Pot să spun la 
rîndul meu, a declarat el, că și 
dorința noastră este de a Mștiga 
prietenia și pacea prin tratative.. 
Iar acolo unde există dorință, pot 
fi găsite mijloace pentru aceasta.

• ■ 1 - sm
Afli

Libertate patrioților greci !

—•—
Recepția organizată 

de Comitetul International 
al Festivalului

V1ENA 28 (Agerpres). — La 27 
iu’ie Com'tetul Internațional al 
celui de-al Vll-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților 
pentru pace și prietenie a organi
zat o mare recepție cu prilejul des
chiderii Festivalului.

La recepție au luat parte șefii 
delegațiilor naționale sosite la 
Festival, cunoscuți fruntași politici 
și oameni de cultură din Austria, 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Viena.

Zburați, hulubii mal, zbura}! 
mata] da pace al aolld... 
Rotiți vă peste Carpați 
ți pette Ounărea-aurie, 
plutiți ca spuma unui val 
sclnteletor, pe prund de stele, 
să chiuie la Festival 
ți hora ctntecalor mele.

N. S. Hrușciov 
la Dnepropstrovsk

DNEPROPETROVSK 28 (Ager
pres). —> TASS transmite : La 28 
iulie, a sosit la Dnepropetrovsk 
(Ucraina), N. Ș. Hruțciov, prim- 
secretar al C-C, al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

N. S. ftrirțciov,: însoțit de condu
cători ai Partidului Comunist și ai 
guvernului din Ucraina, a vizitat 
Uzina constructoare de mașini. La 
uzină a avut loc un mare miting 
în cadrul căruia N. S. Hrușciov a 
rostit o cuvîntare.

NOVOSIBIRSK 28 (Agerpres). 
— TASS transmite: Richard 
Nixon, vicepreședintele S.U.A., 
care face o călătorie prin Uniunea 
Sovietică, a sosit în cursul după- 
amiezii de 28 iulie la Novosibirsk. 
Pe aeroport Nixon a fost întîmpi- 
nat de Viktor Șevnin, președintele 
Sovietului orășenesc.

Sîntem bucuroși, a declarat Șev
nin să vă primim în orașul nostru 
care este cu cîteva sute de ani 
mai tînar decît Aloscova și Lenin
gradul. Richard Nixon a mulțumit 
pentru primirea făcută și a decla
rat că oaspeții americani sînt 
bucuroși de posibilitatea de a cu
noaște Novosibirskul, după ce au 
vizitat Aloscova și Leningradul,

— - Sț, ----

Opinia publica mondiala protestează împotriva 
odioasei sentințe
principial nedreaptă rămîne ca a- 
tare, indiferent de gradul ei de 
injustețe“.

In încheiere, Thorpe cheamă „pe 
toți acei care leagă apărarea lui 
Glezos de apărarea drepturilor o- 
mului să ceară revizuirea hotărîrii 
nedrepte“ a Tribunalului militar 
de la Atena.

Zburați, hulubii met, zbura)!, 
masaj de pace ți-nfrățire... 
Străbunii mei au fost argajl 
și capi au fost de răzvrătire! 
Au dus tn spate, sîngertnd 
teroarea, plînsul și cenușa... 
Slăvit să fie ceasul ctnd 
Am auzit venind Katlușa...

Zbura)!, hulubii mei, xbura)l 
mesa] de pace ntre popoare... 
In lume am atî)ia fra)l 
ti » țara mea e-attta soare I 
Purta)! fremătătorul etnt 
al bra)elor descătușate... 
Azi zămislim un nou Pămint —* 
și toate s ale noastre, toate I...

Întîlnirea cu prietenii 
din America Latina...

(Urmare din pag. 1-a)

mulțumește prietenei sale și des- 
facind un pachet ii spuse : „Văd 
că ești dornică să cunoști cit 
mai mult despre patria mea, des
pre poporul și tineretul ei, des
pre realizări. Primește in dar a- 
cest album despre viața tineretu
lui din R. P. Romină. Și... încă 
o mică atenție ; un semn de 
carte cu motive naționale. Să fim 
prieteni !“

Priveam la acești tineri veniți 
din îndepărtate țări ale Americii 
Latine. Simțeam la ei o dorință 
arzătoare de a cunoaște, de a afla 
cit mai multe lucruri despre țara 
noastră. Joiquin Rbdriguez, mun
citor la o fabrică de încălțăminte 
din Cuba, ne-a mărturisit sincer 
ci n-a știut mai nimic despre 
țara noastră. Acum el discută cu 
noi, va discuta probabil și cu 
alți tineri din țările socialiste, 
din alte țări, Va afla multe lucruri 
și va putea - discerne adevărul 
în ciuda propagandei dușmănoa
se care se face aici, la Viena, 
de către cercurile imperialiste 
împotriva țărilor socialiste. Devi
ne tot mai clar pentru mulți de ce 
cercurile imperialiste dușmane 
păcii și colaborării internaționale 
s-au ridicat împotriva Festivalu
lui de la Viena care oferă un 
minunat prilej de întilnire prie
tenească, de liberă confruntare 
a ideilor și convingerilor, de în
tărire a unității tinerei generații 
în lupta pentru pace, pentru un 
viitor mai bun.

Dorința de cunoaștere este ne
îndoios reciprocă. La deschiderea 
Festivalului tinerii argentinieni 
au prezentat și ei alături de 
Polonia, China, Irak ți Uniunea 
Sovietică un program artistic. 
Era un grup restrâns de tineri 
care acompaniați de chitare au 
cîntat din gură, au dansat. Cine 
erau ? La întilnire, Abtaham Go- 
jehgelerint dă unele amănunte 
unui grup de tineri delegați ro- 
mini. Era ansamblul folcloric 
„Los Parcnaseros“ care interpre
tează dansuri și muzică din ținu
turile scăldate de apele oceanu
lui. „Formația artistică argenti- 
niană la Festival — ne infor
mează Abtaham — cuprinde 36 
de tineri — întreaga delegație a- 
vindI30 tineri.“

La întilnire Olivia Miranda, 
din Cuba, o .dansatoare înfocată, 
îmi dădea impresia unri fete lip
site de alte preocupări. Intru in 
vorbă cu ea și o rog să-mi spună

cîteva lucruri desp-e grupa lor 
culturală. Aflu că au venit cu o 
orchestră de folclor, un grup de 
dans și un mic ansamblu muzical 
compus din 4 fete și 4 băieți. 
Trecem la alte discuții privind 
lupta, aspirațiile tineretului din 
Cuba. Atunci mi-am putut da 
seama că Olivia, dansatoarea Oli
via, despre care credeam că nu 
are alte preocupări, se află în 
miezul frământărilor sociale din 
țara ei. „In rîndul nostru, al ti
neretului, mi-a spus ea, domnește 
un asemenea spirit revoluționar 
incit sîntem in stare să apărăm 
pînă la ultima picătură de singe 
cuceririle democratice de pină 
acum și tot ceea ce vom cuceri 
de aici înainte“.

Discuțiile prietenești sînt între
rupte adesea de cintecele oas
peților, de urale în cinstea prie
teniei tineretului romîn cu tinere
tul din țările Americii Latine. 
Se dansează șt se fac schimburi 
de insigne. Orchestra lui Bu- 
dișteanu este aplaudată frenetic ; 
horele, sîrbele, „Perinița", sînt 
deprinse și îndrăgite de priete
nii veniți în vizită.

Trec pe lingă un mic grup. O 
discuție prietenească cu Elsie 
Cot, o tînără dansatoare din 
Mexic, pe care mulți dintre bucu- 
reșteni au avut poate ocazia s-o 
vadă în urmă cu doi ani în „Ba
letul contemporan mexican“. Ci
neva o întreabă despre grupul 
cultural artistic al delegației. Ea 
n-a putut spune prea multe lu
cruri deoarece din cauza situației 
interne din țară n-a putut să so
sească la Festival o formație re
prezentativă, mai numeroasă. 
Grupul cultural artistic din Me
xic numiră doar 10 tineri. La 
intîlnirile noastre prietenești a 
domnit o atmosferă de înfrățire 
și sărbătoare care continuă în a- 
ces'e zile la toate manifestările 

i zilnice din cadrul Festivalului- 
In Viena predomină ideile păcii 
și prieteniei. Mii de tineri care 
nu știau nimic unii despre alții 
sau care se priveau la început 
cu suspiciune rezultat al pro
pagandei „războiului rece“ dusă ție, colhoznici, studènti, 
de cercurile imperialiste — des- — ■ • 
coperă acum că au interese co
mune. că aceleași idealuri 
nesc în lupta pentru un 
luminos. z »

Ideile păcii și prieteniei 
lă, înfring barierele. Ele 
tot mai strîns inimile 
rare nu venit la Festivalul de la 
Viena.

VALERIA BOICULESI —

Și la Festivalul de la Vjena „Perinița“ se bucură de succes.

Filme romînești apreciate cu căldura 
în Birmania

RANGOON 28 (Agerpres). — 
Recent, a avut loc la Rangoon o 
gală a filmului romînesc, în cadrul 
căreia au fost prezentate filmele 
„Farmecul edîncurilor“,, „Lacul 
Roșu“, „Theodor Aman“ și „Sondă 
rominească in India“. Au partici
pat U Chit Thoung, minstrul Cul
turii, U Ba Kyaw, adjunct al ini- 
nistru’ui Culturii, Ukhin Maung 
Gale, șeful Protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe, Ce Myint 
Thein, președintele Curții Supreme, 
Aung Sau, văduva Eroului națio
nal a| Birmaniei, membri ai Par
lamentului birmantez, pictori, scrii
tori și alți oameni de artă și cul-

tură. Au fost de asemenea pre- 
zenți membri ai corpului diploma
tic acreditați la Rangoon.

La propunerea unor pictori, și cu 
concursul organizațiilor de pictori 
din Rangoon, s a organizat o 
nouă gală, unde s-au prezentat 
ființele „Theodor Aman“ și „Nico- 
lae Grigorescu“. Cu acest prilej, 
pictorul U Ohn Lw’n, care ne-a 
vizitat țara, a evocat personalita
tea celor doi clasici ai picturii ro- 
minești.

Consfătuirea comitatului 
Federației internationale 

a sindicatelor 
din învătămînt

LaSOFIA 28 (Agerpres). — 
27 iulie s-a deschis la Sofia con
sfătuirea comitetului administrativ 
al Federației internaționale a sin
dicatelor lucrătorilor din invăță
mint. La lucrările consfătuirii par
ticipă reprezentanți din Mexic, 
Irak, Africa Neagră Franceză, Ro
mânia, Polonia, U.R.S.S., Franța, 
R.D.G., Austria, Ungaria, Ceho
slovacia, China, Chile. Participă 
de asemenea reprezentanți ai 
U-N,EJS.C.O. ți ai Biroului inter
național pentru problemele 
țămîntului.

In ședința din 27 iulie, 
Delanoue, secretarul general al fe
derației, a prezentat raportul cu 
tema : „Dezvoltarea societății con
temporane, noile sarcini ale școlii 
și rolul Federației internaționale 
a sindicatelor lucrătorilor din in- 
vățămînt“.

Consfătuirea își continui lucră-

învă-

Paul

îi u~ 
viitor

eircu- 
unesc 

tinerilor

Conferința de presă 
a delegației sovietice
La 27 iulie a avut loc la Viena 

conferința de presă a delegației 
sovietice la cel de-al Vll-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților la care au. luat parto pes
te 100 de corespondenți ai celor 
mai mari agenții telegrafice și 
ziare din lume.

Unul din conducătorii delegației 
sovietice, redactorul șef al ziarului 
„Komsomolskaia Pravda", I. Vo- 
ronov, a vorbit reprezentanților 
presei despre componența delega
ției sovietice. El a arătat că dele
gația sovietică la festival se com
pune din 800 de persoane. Din ea 
fac parte tineri fruntași în produc- 
('■. art ști.
Printre ei se află șefa de brigadă 
a unui colhoz din Ucraina, Galina 
Ivcenko, Erou al muncii socialis
te, pianistul Leonid Nasedkin, O- 
leg Efremov, directorul studioului 
de teatru „Contemporanul“ din 
Aloscova. I. Voronov a comunicat 
de asemenea la cè competiții spor
tive și artistice ale Festivalului 
va participa delegația soviatică.

Darul 
lui 

Pablo Picasso

i

Nu de mult pe adresa Festi
valului a sosit un colet neo
bișnuit. Este darul făcut de re
numitul pictor francez Pablo 
Picasso celui de-al Vll-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților.

Picasso a creat o schiță de 
tablou ■ destinat să fie montat 
în centrul scenei din piața Ero
ilor din Viena unde la 1 au
gust va avea loc mitingul pă
cii. La Paris, sub observația 
directă a lui Picasso, schița a 
fost mărită de cîteva sute de 
ori și în prezent uriașa pinză 
de 14X14 m. se află deja la 
Viena.

Opera lui Picasso exprimă 
ideea festivalului: tineri din 
diferite țări s-au prins mină in 
mină și au pornit într-o vese
lă horă sărbătorească in jurul 
globului pămîntesCț

PARIS 28 (Agerpres). —' In
tr-un articol publicat de ziarul „Le 
Aionde“, cunoscutul jurist francez 
Rene-Viliam Thorpe, relevă că ne
liniștea opiniei publice provocată 
de procesul de la Atena nu s-a 
micșorat cîtuși de puțin după pro
nunțarea sentinței împotriva demo
craților greci. S-a creat impresia, 
scrie autorul articolului, că aceia 
care au recurs la un tribunal ex
traordinar nu au avut conștiința 
curată. Există toate motivele să se 
creadă că acuzația de „spionaj" a 
fost ticluita pentru a camufla ade
văratul scop al procesului care a 
constat în aceea ca, în persoana 
lui Glezos, sa se dea o lovitură 
adversarului guvernului — direc
torului ziarului de opoziție — 
membrului Uniunii Democrate de 
Stingă, care în ultimele alegeri a 
întrunit un număr considerabil de 
voturi.

Subliniind că nici unul din mar
torii acuzării nu a putut să citeze 
nici cel mai mic fapt împotriva lui 
Glezos, iar unii dintre ei' —■ funcr 
ționari ai poliției — au recunos
cut chiar că în general nu pot 
formula nici un fel de acuzație 
precisă, Thorpe scrie: „în aceste 
condiții nu mai este suficient fap
tul ca Glezos nu a suferit pedeap
sa cea mai aspră. Condamnarea

MOSCOVA 28 (Agerpres). —' 
TASS transmite: Oamenii sovietici 
sînt profund indignați de procesul 
înscenat de Tribunalul militar din 
Grecia împotriva eroului național 
al Greciei, Alanolis Glezos și a 
altor democrați. In întreprinderi și 
pe șantierele de construcție, în in
stituțiile din țară au loc nume
roase mitinguri ai căror partici- 
pa.nți cer anularea sentinței ne
drepte.

Socotim ilegală sentința pronun
țată împotriva lui Alanolis Glezos, 
a declarat Ivanova, cea mai ve
che lucrătoare de la Uzina de pro
duse farmaceutice „8 Martie“ din 
Aloscova, la mitingul care a avut 
loc. A fost condamnat un om care 
își consacră întreaga viață luptei 
pentru fericirea poporului său, a 
spus ea.

Luînd cuvîntul la mitingul mun
citorilor de la Uzinele chimice 
„Voikov“ din Moscova, inginerul

Democrații greci mulțumesc celor 
ce i-au sprijinit în lupta lor

ATENA 28 (Agerpres). — La 
28 iulie „Avghi“ publică scrisoarea 
adresată de Manol.s 
tui ziar. In scrisoare

„Dragă „Avghi" 1 
vreau să-mi

Glezos aces- 
se spune :

Prin tine 
exprim recunoștința 

profundă față de toți acei care au 
sprijinit cauza noastră, apărînd 
drepturile omului, luptînd pentru 
normalizarea situației, pentru le
galitate constituțională in țara 
noastră. Ca cetățean și ziarist, nu
tresc un sentiment de mindrie pen
tru faptul că opinia publică in 
întregul ei, ziarele, care exprimă 
gîndurile acesteia, fruntașii poli
tici ai opoziției și chiar o parte a 
grupării conducătoare s-ay ridicat 
împotriva complotului urzit împo
triva noastră și împotriva perse
cuțiilor politice. Procesul a de
monstrat 
ale păcii 
învins.

că forfeit democrației și 
in Grecia sini de ne-

MANOLIS GLEZOS, 
Închisoarea „Averoff“

Ziarul ,,Avghi" publică de ase
menea următoarea scrisoare adre
sată de Vuteas, Trikalinos, Singhe- 
laris și Karkaianis, opiniei publi
ce mondiale și din Grecia :

„Sîntem adine emoționați de 
sprijinul ce ne-a fost acordat ina-

MOSCOVA. — Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a hotărît 
tnfiirtța'ea Comitetului de stat pen
tru tnvățămîntul profesional și teh
nic de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. ,

Președinte al comitetului a fost 
numit G. I. Zelenko, care a luc'at 
pînă in prezent în funcția de șef 
al Direcției generale a rezervelor 
de muncă de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. _

PEKIN. — Potrivit relatărilor 
corespondentului agenției China 
Nouă, de pe bontul Fuțzian. 1a 27 
iulie ora 6,40 trupele ciancaișiste 
de pe insulele Matzudao, eu des
chis de peste zece' ori foc de arti
lerie împotriva unor nave ce pes- 
cuiau în strâmtoarea Huanțivan.

La orele 7 artileria Armatei 
populare chineze de eliberare de pe 
peninsula Huanțibandao. a dat răs
punsul cuvenit ciancaișiștilor 
au tras tn navele de pescuit 
nez».

care 
chi-

eum
..El

RUENOS AIRES. - După 
relatează ziarul argentinian 
Naclonal“, Congresul național al 
Venezuelei a adoptat o hotărire 
prin care se recomandă guvernului 
din Venezuela, să 
lațiile diplomatice 
Uniunea Sovietică 
Populară Chineză

restabilească re- 
și comerciale cu 
și cu Republica

La 27 iulie. Ex-

ților. L 
sovietică 
impresie.

El a declarat că expoziția 
i-a produs o profundă

BERLIN. 
Partidului 
mania a dat publicității propuneri, 
le privind îmbunătățirea sistemu
lui de ‘ invățămint profesional și 
ridicarea calificării profesionale a 
m'uncitorllor. Comitetul Central re
comandă ca tnvățămîntul profesio
nal să îmbrățișeze pe viitor o sferă 
mai largă de. preocupări in 'locul 
unei specializări uni ate-hle chiar 
de. ta început — așa cum se făcea 
pînă in prezent: Pe viitor invăfă- 
minlitl se- va baza pe invățămintul 
general politehnic in cadrul unor 
școli de zece ani.

— Comitetul Central al 
Socialist-Unii din Ger-

PHENIAN. — După cum a anun- 
făt postul de radio Seul, la 27 iu
lie pe insula Kediando, tn regiu
nea orașului Incilion, au avut loc 
experiențe cu arma-rachetă.

Aceasta este cea de-a doua serie 
de experiențe cu arma rachetă care 
a avut loc in Coreea de Sud. P'i- 
ma serie de experiențe a avut loc 
in luna octombrie 1958.

NEW YORK. — _ 
poziția sovietică de la New York 
a fost vizitată de E. Benson, mi
nistrul Agriculturii. . ial S.U.A., și 
de soția sa. După vizitarea .expo
ziției. E. Benson a răspuns la nu
meroase întrebări ele coresponden.
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NEW YORK. — După cum anun 
ță corespondentul, agenției, United 
Press Internațional, din Whiting 
(statul Indiana) în noaptea de 27 
spre'28 iulie aproximativ 5.000 de 
muncitori de la rafinăria 
„Stamdiard Oii Company 
na“ atî declarat grevă.

Sindicatul muncitorilor 
dpstria petroliferă a declarat gre
vă în urm,a refuzului societății de 
a încheia, un nou contract Colectiv 
de munca.

societății 
of I odia-

din in-

principal Bușmarin a subliniat el 
sentința împotriva democraților 
greci a fost pronunțată în ciuda 
faptului că procesul a suferit un 
total eșec. întreaga .lume a aflat 
că acesta nu a fost un proces ci 
o înscenare fățișă pusă la cale de 
anumite cercuri reacționare împo
triva adversarilor lor politici, „

inte și in timpul procesului nostru, 
cunoscut întregii lumi, de către 
miile de cunoscuți fruntași ai opi
niei publice mondiale și din Gre
cia și de milioanele de oameni 
simpli, iubitori de pace, din lumea 
întreagă.

Noi ințelegem că acest sprijin 
simbolizează lupta pentru demo
crație, pace și libertăți democrati
ce, care trec prin încercări atit de 
grele în Grecia martiră.

Mulțumim cu căldură tuturor 
acelora care pe diferite căi și-a'u 
manifestat simpatia față de noi șt 
ne-au sprijinit atit în Grecia' cit 
și dincolo de hotarele ei și vă asi
gurăm că și din închisoare vom 
continua lupta pentru democrație 
și pace, pentru restabilirea „liber
tăților democratice în țara noas
tră".

, TIRANA 28 (Agenpres).
Ziarul „Zeri i Popullit" repro

duce textul declarației Asociației 
juriștilor din R. P. Albania care 
protestează împotriva verdictului 
arbitrar și nefondat al Tribunalu
lui militar din Atena și ce're pune
rea în libertate a celor acuzați.

HANOI 28 (Agerpres). — A- 
genția Vietnameză de Informații 
anunță că Xuati Thuy, președintele 
Asociației zrariștiilor vietnamezi, 
membru al Comitetului internațio
nal pentru apărarea lui Manolis 
Glezos, a adresat regelui Gregiei 
și primului ministru grec, Kara
manlis, telegrame în care, în nu
mele ziariștilor din Republica De
mocrată Vietnam cere anularea 
sentinței' nedrepte pronunțate îm
potriva patrioților greci și punerea 
lor în libertate.

Ziarul „Nhandan“ a publicat d» 
asemenea o declarație a președin
telui Comitetului vietnamez pentru 
apărarea păcii, dr. Le Dinii Tharn, 
care subliniază caracterul antide
mocratic al procesului intentat lui 
Glezos și patrioților greci și sub
liniază că poporul vietnamez cere 
cu toată hotarirea anularea sen
tințelor nedrepte pronunțate de 
Tribunalul militar dm Atena.

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția PAP, 
Comitetul pan-tru apararea păcii 
din R.P. Polonă, Consiliul Cen
tral al Sindicatelor din Polonia și 
numeroase alte organizații de 
masă din Polonia au adresat tele
grame și mesaje primului ministru 
al Greciei, Karamanlis, exprimîn- 
du-și protestul față de sentințele 
nedrepte pronunțate de Tribunalul 
militar din Atena în procesul in
tentat lui Manolis Glezos și celor
lalți patrioți greci. In aceste me
saje se subliniază că sentințele 
pronunțate constituie o încălcare a 
drepturilor elementare ale omului 
și se cere imediata punere în liber
tate a acuzaților.

întrevederea dintre À. À. Gromîlco
și L.

GENEVA 28 (Agerpres). — La 
28 iulie, A. A. Gromîko, min strul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
s-a întîlnit cu L. Bolz, ministrul 
Afacerilor Externe al R.D.G., și a 
avut cu el o lungă convorbire la 
care au participat da asemenea 
membrii, consilierii și experții ce-

Bolz
lor două delegații. In cursul con
vorbirii a avut loc un schimb de 
păreri asupra pozițiilor părților 
la Conferința de la Geneva a mi
niștrilor Afacerilor Externe și au 
fost discutate proiectele de pro
puneri care vor fi examinate de 
către partlcipanți.

Reprezentanții R.D.G. și R.F.G. să ia loc 
în jurul aceleiași mesei

Von Brentano invitat la Dresda
BERLIN 28 (Agerpres). — 

După , cum transmite A.D.N. peste 
28.000; de,cetățeni din orașul Dres- 
da și-au pus semnătura pe scriso
rile- adresate i ministrului Afaceri
lor - Externe al R. F. Gerniane, 
Brentano, în care îl invită să vi
ziteze acest opaș.

Reprezentanții populației orașu
lui Dresda au sosit la Geneva și 
au tost primiți de către ministrul 
Afacerilor Externe al R. D. Ger
mane L. Bolz. Ei i-au' vorbit des
pre invitațiile adresate lui - Bren
tano care sînt semnate de repre-

zentanții celor mai diferite pătiai 
ale populației orașului Dresda.

Noi nu punem nici un fel de 
condiții în legătură cu vizita mi
nistrului Afacerilor Externe’ al 
R. F. Germane Brentano, Ia Dres- 

• da, a declarat L. Bolz. Noi nici nu 
pretindem, măcar,.respectarea prin
cipiului reciprocității, cu toate că 
eu aș vorbi cu multă tragere de 
inimă în fața locuitorilor din Ger
mania occidentală. Ar fi foarte 
bine, dacă reprezentanții R.D.G. 
și R.F.G. ar lua loc in jurul unei 
sinaure mese.

Dezbateri in Camera Comunelor în legătura 
cu Conferința de la Geneva

LONDRA 28 (Agerpreș). —
Răsptirtzînd la 27 iulie în Camera

Laburistul-Wa-rbey a declarat că 
în Anglia, mulți. si^ț neliniștiți In-

Comunelor fa Interpelările laburiș- tl-ucîd ca r^uns Ta fiecare con- 
tilor Henderson și Warbey, Jolin . , .. , ,- - • ■ ■ cesie sovietica uhu delegați occi-Pr'bfumo, ministru de. stat' pe'ntrțr -
Afacerile Externe, a făcut o scurtă dentali la Geneva ridică noi pie- 
declarație cu privire la desfășura
rea Conferinței de la Geneva. El 
a spus între altele că guvernul 
englez crede că este posibilă rea
lizarea unui acord provizoriu cu 
privire la Berlin.

dici. El 1-a rugat pe, Profumo 
să-și expună punctul de vedere în 
această problemă, dar acesta din 
urmă a spus că nu poate adăuga 
nimic la declarația sa anterioară.

. ; STAS 3452 62.


