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Majorarea salariilor muncitorilor, maiștrilor 
și ale personalului tehnic-administrativ 

din Întreprinderi și instituții
Brigada lui Jurcă Simion de la furnalul nr. 5 este socotită fruntașă tn producție, la secția a Il-a 

furnale a Combinatului Siderurgic Hunedoara. lată-i în fotografie pe membrii acestei brigăzi.
Pe baza măsurilor elaborate de Plenara C.C. al P.M.R. din 

13-14 iulie a.c. Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn șl Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne, au 
adoptat la 30 Iulie 1959 hotărîrea cu privire la majorarea sala
riilor tarifare ale muncitorilor, maiștrilor, inginerilor, tehnicieni
lor, funcționarilor și specialiștilor din întreprinderile și instituțiile 
de stat, precum și cu privire la îmbunătățirea principiilor de pre
miere și de acordare a diferitelor sporuri Ia salariile muncitorilor.

A. Cu privire la majorarea 
salariilor muncitorilor

Potrivit Hotărîrii Comitetului Central al P.M.R. șl a Consi
liului de Miniștri, salariile tarifare ale muncitorilor se majorează 
în medie cu 10 la sută, diferențiat în raport cu importanta eco
nomică, cu condițiile de muncă și nivelul de tehnicitate al ramuri
lor și unităților de producție.

Potrivit Hotărîrii, salariile tarifare ale muncitorilor din dife
ritele ramuri de producție se majorează după cum urmează :

în Industria minieră salariile tarifare ale muncitorilor 
de bază — cu 5 pînă la 11,1 la sută. '

In industria siderurgică — cu 8,4 pînă la 11,4 la sută.
în Industria constructoare de mașini — cu 8,7 pînă la 

20,1 la sută.
în industria construcții montaj — cu 5,7 pînă la 14,1 

la sută.
în industria petrol-chimle — cu 8 pînă la 11,1 la sută, 
în Industria petroliferă, ramura foraj — cu 6 pînă la 

9,6 la sută.
In industria lemnului — cu 8,1 pînă la 14 la sută.
In exploatările forestiere — cu 6,1 pînă la 17,3 la sută.

In industria materialelor de construcții — cu 7,7 pînă 
la 11,4 la sută.

In industria cimentului — cu 8,6 pînă la 11,3 la sută. 
In Industria textilă — cu 8,2 pînă la 12,9 la sută.
In industria confecțiilor piele-cauciuc — cu 7,2 pînă 

la 16,6 la sută.
In industria alimentară — cu 6,6 pînă la 10,3 la sută.
In sectorul exploatării căilor ferate — cu 5,6 pînă la 

23,8 la sută.
In sectorul transporturilor rutiere, navale și aeriene — 

cu 7,9 pînă la 17 la sută.
în industria locală și panificație — cu 4,5 pînă la 17,2 

la sută.
In gospodăria comunală — prestări servicii și transport 

orășenesc — cu 6,8 pînă Ia 11,7 la sută.
Salariile tarifare ale mecanizatorilor din agricultură cu 

10 pînă la 16,6 la sută.
In unele ramuri unde pînă în prezent sporurile pentru condi

țiile grele de muncă erau incluse în salariile tarifare, s-a prevăzut 
— pe lîngă majorarea salariilor tarifare — și acordarea de spo
ruri la salarii de la 25 —100 lei lunar.

Astfel, majorarea salariilor tarifare plus sporurile la salarii 
se ridică:

In industria metalurgiei neferoase de Ia 8.5 pînă Ia 
17,2 la sută.

In industria poligrafică de la 5,8 pînă la 15,2 la sută. 
In industria sticlei de la 6,5 pînă la 14,2 la sută.
In industria viscozei de la 7,2 pînă la 20 la sută.
In industria pielărlei-tăbăcării de la 9,2 pînă la 15,5 

la sută.
Hotărîrea mai prevede că se vor acorda sporuri la salarii de 

50 —150 lei, șl în unele cazuri pînă la 200 lei lunar, muncitori
lor care lucrează în condiții grele (mediu vătămător, temperatură 
ridicată etc.). l

De asemenea. Hotărîrea prevede că se vor acorda sporuri Ia sa
larii pentru muncitorii care conduc o formație de lucru (echipă, bri
gadă) și pentru exercitarea unei funcții suplimentare. De aseme
nea, se reglementează în mod unitar sporurile acordate pentru 
vechime în producție în unele ramuri ale economiei.

Odată cu majorarea salariilor tarifare, Hotărîrea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri prevede îmbunătățirea princi
piilor de premiere a muncitorilor. Astfel, în veuerea creșterii ca
racterului stimulativ al premiilor, legării mai strînse de rezultatele 
tehnico-economice ale activității întreprinderilor, Hotărîrea pre
vede extinderea sistemului de premiere pentru realizarea de eco
nomii, îmbunătățirea calității produselor etc.

Majorările salariilor tarifare prevăzute de Hotărîrea C.C. 
al P.M^R. și Consiliului de Miniștri vor duce la creșterea în 
aceeași măsură a cîștigurllor totale ale muncitorilor, deoarece ce
lelalte elemente ale sistemului de salarizare, — adică normele 
de muncă și cotele de premiere — rămîn la nivelul existent în 
prezent.

B. Cu privire la majorarea salariilor 
maiștrilor, inginerilor, tehnicienilor, 

funcționarilor și specialiștilor
Prin Hotărîrea C.C. al P.M.R. șl a Consiliului de Miniștri 

salariile maiștrilor se majorează în medie cu 20%, diferențiat pe 
ramuri de producție.

De asemenea au fost majorate în medie cu 8% salariile tari
fare ale personalului tehnic ingineresc, ad ministrativ și de specia
litate din întreprinderile industriale, de construcții, de transpor
turi și din celelalte unităti economice, precum și din institutele de 
proiectări și cercetări, din ministere, sfaturi populare și din alte 
unități bugetare.

Potrivit Hotărîrii CC. al P.M.R. și Consiliului de Miniștri 
majorarea salariilor muncitorilor șl celorlalte categorii de salariati 
nu afectează drepturile acestora la alocația de stat pentru copil, 
chirii, abonamente de transport, taxe școlare, burse pentru elevii 
șl studenții merituoși, costul uniformelor de serviciu.

Majorările salariilor se aplică începînd cu data de 1 august 
1959.

Un mare succes al artei romînești la Viena

Corul ansamblului U.T.M. - 
premiul I 

cu medalia de aur

Scutiri și reduceri la impozitul pe salarii
\

Prezidiul Marii Adunări Naționale a emis la 30 iulie 1959 
Decretul privind acordarea unor scutiri și reduceri la impozitul 
pe salarii.

Astfel, cîștigurile lunare pînă la 500 lei se scutesc complect 
de impozit pe salarii.

Impozitul pe salarii 
asupra cîștigurilor

lunare între: 500— 600 lei se reduce în medie cu 85%
.... 601- 700 „ ,, „ 66’/«

Impozitul pe salarii
asupra cîștigurilor

lunare între: 701— 800 lei se reduce în medie cu 57°/d
,» »> »» 801- 900 „ 99 37,5%
>> 99 99 901-1.000 „ 9 9 „• 25ty
99 99 99 1.001-1.100 99 19%
99 99 99 1.101-1.300 „ 9 9 13%
99 99 99 1.301-1.500 „ 9 9 „ 5,7%

Impozitul asupra cîștigurllor de peste 1.500 lei rămlne ne
schimbat.

VIENA 31 (prin telefon de la 
trimisul nostru). —

...Urmează corul Uniunii Tine
retului Muncitor din Republica 
Populară Romînă dirijat de Marin 
Constantin.

Juriul compus din Alexandr 
Sveșnikov, directorul Conservato
rului, din Moscova, academician 
Petko Stailoff, artist al poporului 
din R. P. Bulgaria, dirijorul Du- 
șan Skovran, docent al Academiei 
de Muzică din Belgrad, John Lo- 
rens, cîntăreț din Anglia, Gunar 
Heerup, muzicolog din Danemar
ca, Akiko Seki, compozitor și diri
jor din Japonia și alte personali
tăți, ascultă cu atenție repertoriul 
concurenților: „Madrigal“ de Cos- 
teley, „Serenada“ de Brahms, „Haz 
de necaz“ de Gheorghe Cucu, 
„Doi eroi“ poem coral de Șosta- 
kovici, Suită din Oaș de Dariu 
Pop. Pe fețele celor din juriu se 
citește satisfacția, admirația pen
tru perfecțiunea cu care corul a 
executat picse'.e din repertoriu. Iu
bitorii de muzică din Viena și din 
.rindul participanților la Festival 
prezenți în sala ,,Mozart" aplaudă 
frenetic. Concursul a durat mai 
multe zile, prezenlîndu-se coruri 
din 31 de țări.

...Coriștii sînt împreună. în mij
locul lor apare dirijorul Marin 
Constantin. Abia stăpînindu-și 
bucuria, el anunță că juriul a 
acordat corului Uniunii Tineretului 
Muncitor premiul I cu medalia de 
aur la prima strigare — același 
strălucit rezultat ca și la Festiva
lul Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Moscova.

Este un succes binemeritat. în 
călătoria pînă la Viena, în tot 
timpul petrecut împreună, am fost 
martorul voinței, ambiției cu care 
au lucrat membrii corului pentru o 
cît mai bună pregătire. Am fost 
martorul asiduității, răbdării cu 
care dirijorul corului Marin Con
stantin a muncit cu tovarășii săi.

Șirul succeselor continuă. La 
spectacolele pe care le dau în să
lile Vienei, pe estradele sale, co
rul a obținut importante succese.

—- Astăzi am avut o întîlnire cu 
îinul din membrii juriului interna
țional — Gunar Heerup din Da
nemarca. El ne-a declarat: „Am 
avut o mare fericire : corul romi-

nesc al U.T.M. a obtinut din nou 
premiul I la cel de-ai Vll-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena. Corul 
a cîntat și mai bine decît la Fes
tivalul de la Moscova. Corul a 
dovedit deopotrivă o înaltă cul
tură muzicală ca și o admi
rabilă dragoste pentru cîntec: el 
depășește în calități artistice ma
joritatea corurilor profesionale din 
vestul Europei. Felicit corul și pe 
excelentul său dirijor — Marin 
Constantin. Mereu înainte“.

Iată ce ne-a declarat academi
cian Petko Stailoff, artist al po
porului, laureat al premiului 
„Gheorghi Dimitrov“ din R. P. 
Bulgaria:

„Corul mixt al Uniunii Tineretu
lui Muncitor s-a arătat a fi un 
cor foarte bun în care vibrează 
glasuri frumos timbrate. Cu echili
brul său sonor a impresionat în 
mod plăcut ascultătorul ca unul 
dintre cale mai minunate colecti
ve. Forța interpretativă se bazează 
pe o ireproșabilă intonație, frazare 
și omogenitate.

Toate acestea au fost demon
strate in minunatul program pre
zentat cu ocazia concursului. Diri
jorul corului Marin Constantin este 
un talentat artist.

Eu felicit din inimă pe prietenii 
noștri coriști din R.P.R. pentru 
marea lor realizare — premiul 1 
cu medalia de aur primită cu oca
zia concursului internațional de 
coruri și m-aș simți foarte fericit 
dacă această minunată formație 
corală ar face o vizită în țara 
mea Bulgaria pentru a putea arăta 
iubitorilor de muzică bogăția și 
frumusețea muzicii corale romî
nești și gradul înalt la care a a- 
juns s-o interpreteze".

Și acum un fapt, ce constituie 
în fond o altă apreciere, un elogiu 
adus corului U.T.M. EI a fost so
licitat să dea un cohcert coral pen
tru publicul vienez în celebra sală 
„Muzikverein“. Felicitări corului, 
și dirijorului său Marin Con
stantin.

D. MIHAIL

Niște struți vienezi 
și un falimentar 

complot al tăcerii...

Pj veghe hotarelor maritime qle patriei

Puntea navei

părticică din pămîntul
Era în primele ore ale dimi

neții cînd am ajuns în u- 
nitatea comandată de căpi

tanul de rangul III, Nicolae 
Jiadu. îu întreaga unitate dom
nea o animație deosebită, febri
lă, a ajunului unei mari sărbă
tori.

Mecanicii, radiotelegrafiștii, tu
narii, radiomctriștii, toți prcgă 
teau navele pentru demonstrația 
din ziua de 2 august. Ziua Ma
rinei.

Marinarii sînt nu numai luptă
tori iscusiți, încercați, dar și oa
meni harnici. Ei își iubesc na
vele, le iubesc ca pe propriile 
lor case, ca lumina ochilor. Pri- 
vindu-i cum munceau la veri
ficarea aparatelor, a motoa
relor, la piturarca navelor, pri
vind această muncă însuflețită 
pentru a face ca fiecare colțișor 
să strălucească ca o oglindă în 
soare, înțelegeam mai bine sen
sul cîntecului lor drag : „La ca
targ cînd seara se ridică/ Flutu- 
rînd pavilionu-ii vînt / Puntea 
navei e o părtirică / Din al pa
triei iubit pămînt“.

Miinc, de Ziua Marinei R. P- 
Romîne se împlinește uu an de 
cînd această unitate a fost dis
tinsă cu Drapelul Roșu al C.C.

al U.T.M. Această înaltă distinc
ție a dat un imbold în muncă și 
mai mare marinarilor acestei u- 
nități pentru desăvîrșirea pregă
tirii lor de luptă și politice. Co
mandantul ne spune, exprimînd 
de altfel gîndurile tuturor subor
donaților săi, că e mai ușor să 
cîștigi un drapel decît să-l men
ții.

— „Distincția aceasta de onoa
re te obligă la realizarea unor 
succese și mai de seamă în toate 
domeniile activității marinărești. 
Astfel că lupta, întrecerea pasio
nată ce se desfășoară în toate 
unitățile marinei noastre militare 
pentru cucerirea Drapelului Roșu 
al C.C. al U.T.M. a început aici 
chiar din ziua cînd el a poposit 
în unitate“.

— „De data aceasta, ne spune 
locțiitorul politic al comandantu
lui, căpitanul de rangul III Mitu 
Giogiu, organizația de partid a 
pus în fața organizației U.T.M. 
sarcina de a ridica numărul mili
tarilor de frunte în unitate, de a 
ridica pe toți marinarii la nive
lul pregătirii de luptă și politice 
a fruntașilor. îndeplinirea acestei 
sarcini n-a fost de loc ușoară și 
a solicitat multe eforturi, multă 
dragoste și devotament. Cei mai 
buni comuniști și utenșiști, mili

tari de frunte, au primit sarcina 
și s-au ocupat direct de militarii 
mai slab pregătiți sau atunci cînd 
a fost cazul de cei indisciplinați“. 

însemnările, de altfel laconice 
ale comandantului, locțiitorului 
său politic, ale secretarului or
ganizație- U.T.M., locotenent Grc- 
cu Ioan oglindesc multe episoade 
importante din munca comuniș
tilor și utemiștilor acestei unități 
pentru ridicarea la nivelul frun
tașilor a tuturor militarilor.

Despre caporalul Duță Con
stantin se credea că nu va ajunge 
niciodată un militar de frunte, 
un marinar disciplinat. Or
ganizația U.T.M. l-a încredințat 
sergentului Hcrgelegiu Nicolae 
care s-a ocupat cu atenție de 
el. La 25 iunie caporalul Duță 
Constantin a fost declarat mili
tar de frunte.

O însemnare ca multe altele., 
Sergent Băentoniu Ion, cel mai 
bun radiotelegrafist din unitate, 
(el transmite pe fiecare minut 
eîte 100—110 semne) l-a ajutat 
pe soldatul fruntaș Cazacu Sa- 
vin să sporească viteza de trans
mitere de la 50 la 90 semne pe 
minut. Fiecare zi de instrucție, 
fiecare exercițiu de luptă au fost 
tot atîtea succese în desăvîrșirea 
măiestriei de luptă. Comandanții,

patriei
ofițerii încercați și cu experien
ță au folosit toate posibilitățile 
pentru instruirea subordonaților 
în condiții cît mai apropiate de 
lupta reală. Cele mai multe exer
ciții au fost efectuate noaptea 
sau în condiții meteorologice 
grele.

Printre însemnările comandan
tului am descoperit ceva care 
mi-a atras în mod deosebit a- 
tenția : „Unitatea a trecut azi 
cel mai greu examen“. Despre ce 
era vorba ?

Era într-o noapte pe la începu
tul primăverii. Marea era deose
bit de furioasă. Furtună de gra
dul IV.

Pe la miezul nopții unitatea 
a primit misiunea de a „ataca“ 
o grupare de nave stațio
nate undeva în apropierea 
unei baze navale. După „in
formațiile“ primite în cursul 
zilei de la aviație se știa eu a- 
proximație sectorul unde stațio
na gruparea. Noaptea însă „ina
micul“ și-a schimbat locul. Era 
o sarcină grea pentru unitate. 
Să descoperi „inamicul“ într-o a-

S. IOAN

(Continuare in pag. 3-a)

Cu ochii legați. Cu urechile 
astupate. Rețeta o experimentea
ză ziariștii burghezi din Viena. 
Ei au descoperit o manieră 
orbo-surdo-mută de a face ga
zetărie. Nu văd, nu aud și nu 
scriu nimic. Despre Festival, de
sigur. De la ,J)ie Presse“ pînă la 
„Arbeiter Zeitung“. Cotidianele 
reacționare din Viena ți-au im
pus tăcerea. Maladia aceasta a 
izbucnit în coloanele ziarelor 
burgheze în formă epidemică 
abia atunci cînd a devenit lim
pede că Festivalul nu poate fi 
zădărnicit, că marea sărbătoare a 
tinereții va fi un grandios succes 
al păcii. Atunci 
ziarele burgheze 
s-au îmbolnăvit 
brusc, in aceeași 
zi, toate. 17.000 
tineri manifes
tează la Viena pentru pace ți 
prietenie. Presa reacționară aus
triacă nu vede, nu aude ; ea e 
probabil ocupată de odrasla unui 
miliardar de peste ocean care a 
avut o aventură pare-se senti
mentală. Pe scenele vieneze evo
luează baletul din Leningrad, 
opera chineză, teatrul irakian, 
baletul parizian, cîntă Paul 
Robeson. Presa reacționară aus
triacă nu vede, nu aude ; ea e 
ocupată cu osanalele aduse „răz
boiului rece“.

Comportarea ziarelor burgheze 
austriece e falimentară pentru 
dușmanii Festivalului. Tăcerea 
este totdeauna un simptom «l 
slăbiciunii, dezvăluie lipsa de ar
gumente în confruntarea cu ad
versarul. Tăcerea e în asemenea 
cazuri un certificat de pauperita- 
te spirituală ți de lașitate.

Atitudinea presei de dreapta 
din Viena a devenit obiectul li
nei examinări atente în coloane
le unor ziare occidentale. E sem
nificativ articolul din ziarul vest- 
german „Deutsche IVoche“. Zia
rul vest-german evocă în primul 
rînd istoria Festivalului de la 
Viena amintind că încă cu citeva 
luni in urmă o seamă de organi
zații reacționare au întreprins 
acțiuni provocatoare. Dar — sub
liniază autoarea articolului, 
Gerda Roțhmayer — „rezultate
le scontate nu s au arătat“. Mai

mult decît atît : Ziarul vest-ger
man subliniază : „Ideea și reali
tatea Festivalului a început să 
se impună ca temă de discuție ‘și 
în forurile și cercurile care ini
țial s-au declarat de acord cu 
planul de boicotare“.

, Eșecul tentativelor de a torpi
la marea întîlnire a tinereții este 
certificat de întreaga desfășurare 
a Festivalului, pe care mulți co
respondenți occidentali o descriu 
în termeni elogioși (în ciuda 
provocărilor pe care băieții lui 
Taubert et. comp, le organizează 
folosind nu numai cuvintul în
veninat, ci și pumnul...) Dar 

orbo-surdo-muțe- 
nia presei bur
gheze vieneze 
persistă. Ochii 
sînt legați, ure
chile astupate.

„Deutsche IVoche" se întreabă 
dacă ziarele acestea nu vor regre
ta mai tîrziu că au ignorat un 
eveniment mondial care se desfă
șoară în fața redacțiilor lor. 
„O dezbatere hotărîtoare care 
are loc și de la eare te excluzi 
singur nu poate aduce lauri celor 
care tac. Ei pot fi doar compăti
miți“.

Complotul tăcerii pe care l-au 
imaginat struții vienezi s a des
trămat inevitabil. Pe calea unde
lor, pe ecranele televizoarelor, în 
coloanele ziarelor de pe cinci 
continente, Festivalul e prezent, 
captînd atenția opiniei publice. 
Și ziarul vest-german aminteș
te atenția acordată de presa 
mondială Festivalului. 1.000 co
respondenți urmăresc desfășura
rea manifestărilor. „New York 
Tim.es“ a trimis în mod special 
trei corespondenți. La fel a pro
cedat „New York Herald Tribu
ne“. Acestor ziariști — spune 
„Deutsche IVoche“ — „Ie va veni 
greu să înțeleagă politica struțu
lui pe care o fac colegii lor aus
trieci“.

burgheze austriece 
continuă să fie lovite de cumpli- 
ta maladie. Diagnosticul arată că 
e rezultatul unei îndelungate și 
substanțiale alimentări cu... do
lari.

EUGEN1U OBREA



Conferința internațională a folcloriștilor 
care va avea loc în curând la Sinaia ne 
aduce încă o semnificativă dovadă a pre
țuirii de care se bucură peste hotare arta 
noasira populară și a prestigiului pe care 
ea îl are azi pe scară mondială.

Nu e lipsit de interes însuși faptul că 
pentru întîia oară acum, sub regimul pu
terii populare, un asemenea congres își 
desfășoară lucrările în țara noastra.

Arta folclorică întotdeauna iubită de po
por, dar considerată de oficialitățile bur
gheziei drept un produs pauper și minor, 
privit cel mult cu îngăduința și superiori
tate, este așezată astăzi în sfîrșit în drep
turile ei și nu numai încurajată de stat 
dar și înconjurată de respectul cuvenit tu
turor luptătorilor care și-au cucerit titlu
rile pe câmpul de bătaie, în vremuri grele.

Formațiile artistice de amatori se dez
voltă cu un extraordinar avînt în toată 
țara, sînt sprijinite prin acțiuni oficiale, 
prin concursuri minuțios și sistematic or- 
?;anizate pe comune, raioane și regiuni, 
urnizînd contingente proaspete și uimitoare 

(actori, cântăreți, dansatori) scenelor de 
teatru, operă și balet ale Republicii. La 
rîndul lor, brigăzile artistice de agitație 
din cadrul acestor formații de aanatori, 
desțelenesc și fertilizează cu sămânța ac
tualității cele mai bune tradiții folclorice, 
ignorate cu deplină știință sub capitalism 
și adaugă noi și îmbelșugate resurse ne
prețuitului jzvor descătușat.

în oglindirea noilor realități din țara 
noastră și a noilor concepții despre viață 
și oameni, despre muncă și dragoste, des
pre familie și societate, poezia își păs
trează ca de obicei — românul fiind năs
cut poet — un binemeritat loc de frunte.

Perioada de la 23 August încoace, cu
noaște în folclorul poetic contemporan (ne 
vom referi, în exemplificările ce urmează, 
mai ales la cei cincisprezece ani pe care-i 
aărbătorim) o înfățișare multilaterală în 
conținut dar în același timp, și foarte ade
sea, direct surprinzătoare ca expresie ar
tistică, dacă ținem seama că folclorul poe
tic tradițional reprezintă nu zeci ci sute 
de ani de șlefuire.

lată acest 6întec de leagăn din Baia- 
Mare care își explică — în prima strofă 
— originea, într-un stil de autentică și 
cuceritoare suavitate:

Doina din ce t-o făcui ?
Dintr-o gură de mic prunc:
L-o lăsat maica dormind 
L-o aflat doină zicînd.

Iar în ultimele versuri exprimă, cu șugu
beață naturalețe, poziția nouă care apare 
acum în mediul sătesc față de frecventele 
superstiții de altădată:

Abui-buă-buâ *)
Abui țucul maica.
Nu ti teme tu de zmei,
l-a goni maica pe ei.
Nici de zmei nici de moroi1)

1) precis

Ceea ce bineînțeles nu Împiedici nicide
cum, ba chiar îndreptățește, pe un tînăr 
brigadier țăran să trimeată, în toiul muncii 
voluntare, de pe meleagurile unde-i plecat, 
următoarea cărțulie de dragoste menită să 
consolideze fidelitatea minorei sale:

Frunză verde de secară,
Du-te, carte, peste țară, 
Zboară ca o rindunea 
Pină-n sat la mîndră mea... 
Du-te, carte, și sosește 
Și la mindra te oprește} 
Adu-i după șantier 
Slovă de brigadier, 
Care mult te-a sărutat 
Cind la poștă te-a lăsat I

Viața de astăzi a satelor, mulțimea sem
nelor distincte care caracterizează con
strucția socialistă în nestăvilit elan, îm
bogățirea peisajului sufletesc ce întovără
șește deplasarea spre mai bine a condiții
lor materiale, au produs în ultimii 15 ani 
și continuă să producă bunuri poetice de 
preț; graficul sensibilității populare e în 
neîncetată creștere, odată cu procesul tre
cerii de Ia cantitate la calitate; pe în
treaga arie vastă unde colectiva și întovă
rășirea au prins rădăcini adinei, omul se 
înalță cu pași siguri pe treptele unei con
științe superioare.

De aici și autocorectarea neîncetată a 
defectelor, dobîndirea și precizarea amă
nunt cu amănunt a stilului specific, modul 
viguros și sugestiv al exprimării rapsodu
lui popular. Poezia lui e din ce în ce mai 
corespunzătoare exigențelor sporite ale 
poporului, în societatea socialistă care se 
fundamentează și prin prezența activă a 
contribuției folclorului combatant.

în comunele Teiu, Priboieni, Oteșani șl 
altele din regiunea Pitești, de exemplu, 
cîntărețul anonim în care experiențele acu
mulate în vremea din urmă de sufletul co
lectiv și-au pus pecetea și s-au sedimentat, 
aduce în vers — mai întîi — mărturie 
cinstită, fermă, a acestor experiențe deo
potrivă uimitoare și fertile pentru con
știința lui de muncitor agricol:

Am muncit și eu ca tata
După ce-am făcut armata, 
Arând la ciocoi moșia 
Ca să-ntîmpin sărăcia.
Dar acum, cînd sînt bătrîn, 
îmi veni și ceasu-ăl bun : 
Partidul Muncitoresc
Mă-nvăță ca să citesc.
Pământul cum să-l muncesc, 
Traiul nou să mi-l trăiesc.

Dar el nu se mulțumește cu atît ci își 
pune la încercare în felurite chipuri inven
tivitatea, iscodind relații și împletiri mai 
iscusite între rămurișurile limbii, creînd 
asociații inedite și îndrăznețe pe măsura 
ineditului și îndrăznelii concepțiilor de 
viață pe care și le-a însușit. Așa ne ex
plicăm faptul că după ce, eventual, face 
cu humoristică amărăciune o constatare de 
acest fel:

De când cu gospodăria
M-a dat de belea soția :
A muncit mai mult ca mine
Și m-a făcut de rușine...

el nu rămîne numai la nivelul autocriticii 
simple — care, și ea, stă frumos omului — 
ci, inspirîndu-se din traiul său de toate 
zilele, se încumetă mai sus și mai departe, 
spre avîntate generalizări și bine hrănite 
impgini :

Nu-i nici luna mai frumoasă 
Ca gospodăria noastră: 
Luna-i plină doar la lună, 
Colectiva, totdeauna !
Nu-i frumos nici soarele
Cum ne sînt ogoarele : 
Că el seara asfințește,
Griul pe ogor tot crește J

Maica nu-i lasă la noi
Nu ti teme de moroaie,
Cîrtițoi fi cîrtițoaie,
Că le dă maica bătaie 1

1) a dormi
2) strigoi

Intr-o viziune plină de farmec și de dis
creție, simbolul general al construcției so
cialiste este înfățișat printr-un pom al 
dragostei — Pomul nostru — cules din 
comuna Inand, regiunea Oradea — destul 
de limpede glăsuitor în sine pentru a face 
cu totul de prisos orice adaos explicativ:

Mîndro, din dragostea noastră
Răsărit-a, pom în coastă
Cu frunsele de argint, 
Valea toată mirosind 
Și toată valea sfințind, 
Cu frunzele de uramă 
Mirosind a nouă țară, 
A rujă și-a scorțișoară !■.,

Dușmanii l-au oblicit,
Cu securele-au ieșit,
Dar noi, dragă, i-am oprit 
Pomul nostru să-l doboare 
Cu securi și cu topoare, 
Și in drumul lor Vom sta 
Nici de-acum nu i-om lăsa 
Pomul nostru să ni-l ardă. 
Pe noi, dragă, să ne piardă...

Amintirea zilelor care au precedat elibe
rării, zilele marei răscruci cînd partidul 
pregătea insurecția armată, au căpătat o 
sugestivă consemnare în glasul tînărului 
țăran de tipul lui Mitrea Cocor, ostaș al 
armatei populare în momentul cînd armele 
erau întoarse împotriva fascismului: in
dependent de profilurile — rubedenii, rea
lizate de literatura cultă, de poeți și proza, 
tori renumiți, poetul-țăran rămas după tra
diție neindentificat, credincios adică aurei 
lui anonime și stilului său, se pricepe de 
minune să-și contureze singur profilul și 
țelurile povestind maicii sale — evetiimen- 
«Ml« 

lera rusu-n apărare, 
Higler ca la vânătoare, 
Nu ca să vineze urși 
Ci ca să vineze ruși.
Dar l-or strins cu ursu-n brață 
De-a ține minte și-o viață !
Și dacă nu i-a ajunge
Tăt ca ursul l-or mai strânge.

...Ziua bună, țara mea, 
Mă-nturnai, te-oi mai vedea... 
Ziua bună, părinți, frați, 
Mă primiți și mă iertați, 
Ziua bună dumitale, 
Maica mea cu multă jale.., 
Plingi tu, maica florilor. 
De jalea ficiorilor.

Da' nc-am rupt, maică, din lanț 
Și ne am rădicat din șanț
Și din clisa șanțului
Și din lanțul neamțului 
Armele le-am înturnat
Și spre Higler le-am tunat.

Ziua, noaptea, tăt pușcam 
Și pe Higler fugăream 
Cu cătane de oțel 
Și cu marții după el, 
Cu morții pământului, 
Cu blăstămul viatului 
Tunându-l mormîntului. 
Fire-ai Higler, blăstămat, 
Fire-ai lanț desferecat 
Și pe veci înmormintat.

Anul însuși 1944 și ziua de 23 August 
apar în creația folclorică detașat, nedichi
sit, limpede și cu atât mai convingător in 
vibrația adevărată a vocii cronicarului ne
cunoscut (comuna Oncești, Sighet, regiu
nea Baia-Mare):

Anul patruzeci și patru
Rupe lanțurile-n patru. 
Foaie verde de stejeri 
Că ne-o scăpat de boieri, 
Pă boieri i-o alungat 
Și pămînt nouă ne-o dat. 
Mor ciocoii de necaz 
Că ce-o fost nu mai e azi 
Sămința de li s-ar stinge 
Că noi știm că nu i-om plinge. 
Frunză verde dintre vii, 
August douăzeci și trii 
Ne-o scăpit de sărăcii-

„Sărăciile" — boierii, ciocpii, domnii, 
domnișorii — sînt în nenumărate chipuri 
și drastic condamnate de conștiința cîntă- 
rețului anonim în contrast cu sărăcia pro- 
pnu-zisă, stare de bază și rană seculară 
din care îndeobște a ieșit șj cîntecul amar, 
intens, sfîșietor, al celui exploatat. Exploa
tat la sînge, ajuns în sapă de lemn, lipit 
pământului, ne mai aivînd ce vinde, căci 
întreg produsul muncii sale îi era răpit 
prin silnicii sălbatice, îi înțelegem cu atît 
mai deplin rîvna spre o viață mai bună.

Să luăm, drept singur exemplu — Tîrg 
la Rădăuți:

Frunză verde de măruț 
Mîne-i târg la Rădăuț 1

Oamenii duc boi la tîrg 
Și carele pline vîrv.
Numai eu n-am ce mâna 
Fără nunta nevasta 
Că e mindra ca și-o stea.

— Qată-te, nevastă, bine 
Și haide în tîrg cu mine... 
N-ar zice nimica ea,
Fără doar s-ar întrista 
Și la tîrg dac-am pleca 
Domnișorii s-ar holba, 
Domnișorii-ar întreba t
— De vîndut ți-i nevasta ? 
i— De vîndut e, săraca.
— Cit cei, bade, pe dînsa ?
— Trii buți de galbăni bătuți 
Și mai multe și mat mulți
Și pe deasupra trii munți. 
Și-nc-aș înturna în sat, 
Ga un eîne blestemat, 
De tată frunza certat:
— Vai tu, cine de bărbat, 
Vinduși nevastă frumoasă 
Dar amu întorni acasă 
Copiii te-or întreba :

Vnde-i, tată, măicuța ?
— A rămas la dugltenuță 
Să vă cumpere turtiți,
Să vă-nțerce de la țîță 
Că altu n-aveți măicuță...

Frunză verde de măruț 
Mîine-i tîrg la Rădăuț !

Oamenii duc boi la tîrg
Și carele pline vîrv,
P-ingă boi se duc cintînd
Numai eu n-am ce să vînd.

Frunză neagră ca păminlu 
încotro mă bate gîndu ?
Du-te, gîndule, la dracu, 
Altu nu ți-oi face plăcu.

Frunză neagră rupe-le,
Și te rupe suflete,
Frunză verde măr bătut,
N-am nevastă de vîndut. 
N-am ce vinde, da’ mi-i bine
Și nevasta-i p-îngă mine.

Al aceluiași om este glasul, pe care-1 
auzim din nou în zilele noastre, rostind 
(uși <lte cuvinte, bucuros, rupîndu-se de

de Cicerone
trecut și slăvind rodnicia muncii laolaltă, 
bunăstarea dobîndită, primenirea anilor.

E bătrîn acum fostul exploatat: îi vede 
pe tineri că-și duc viața parcă nuntind și, 
prins în h®ră cu ei, începe oftând dar în
cheie cu elogiul muncii împreună, în ima
gini luminoase ca într-o orație de nuntă:

Cit au plîns iști ochi bătrîni, 
Se umpleau șapte fîntîni.
Cit mi-au mers picioarele, 
Zău, călcam și soarele I 
Cit au trudit aste miini. 
Strângeam nouă munți de pâini 
Nouă munți, nouă coline. 
Dar a fost amar de mine 
Că dormeam tot în picioare 
învelit cu supărare.

Azi muncesc cu satu-ntreg, 
Azi pentru mine culeg. 
Muncesc cu satu-mpreună 
Și trăiesc cu voie bună. 
Codrule, frunză măruntă. 
Viața noastră-i ca o nuntă : 
Omu-i mirele din casă 
Fericirea-i e mireasă 
Anii, primeniți nuntași, 
Și partidul le e naș.

Reprezentarea noilor stări, preluând câte
odată leagănul de ritmuri a<l Mioriței, nu 
mai are de ce să cînte motivul împăcării 
cu moartea ci, dimpotrivă, află prilejuri 
destule să scoată în relief satisfacția de a 
trăi omenește și bucuria muncitorului care 
își cucerește treptat un drum prielnic dez
voltării și îndestulării, un nivel economic 
superior, un înalt climat moral caracteris
tic orînduirii noastre noi. Ca în acest, sim
plu și firesc Cântec de la noi:

Verde de trifoi,
Cîntec de la noi
Place-mi mie mult,
Place-mi să-l ascult
Cîntat de feciori
Pe la șezători,
De fete zglobii
Pe la cumetrii.
Spune, spune tu
Cum trăim acu’
Și cum am scăpat
De amar oftat.
Măre, se ivea
0 frumoasă stea.
Stea strălucitoare,
Mindră ca un soare
Și venea, venea, 
Noaptea alunga, 
tn casă intra, 
Casa lumina, 
Inimi veselea- 
Partidul iubit 
Și nebiruit 
Ne-a scăpat de rău 
Și de traiul greu. 
Ne-a făcut să știm 
Bine să trăim.
Să avem de toate,
Mesele-ncărcate,
Inimi luminate,
Miini descătușate.
Lanuri înfrățite,
Doruri-mplinite.

(Văleni și Cufoaia, Lăpuș).

In suita lanurilor înfrățite, un străluci
tor snop auriu este închinat Dobrogei, ca 
un meritat omagiu adus primei regiuni 
colectivizate:

Foaie verde fir sulfină, 
Dobroge, mîndră grădină, 
Neaua vremii s-a topit 
Și tu ai întinerit,

Dobroge, frumoasă fată 
Ce tristă mi-ai fost odată ! 
Plînsul mult ți-a fost și-amar 
Inima friptă pe jar.

Dar odată s-a pornit 
Și-a venit din răsărit 
Vîntișor nepotolit, 
Și-a fost vîntul fermecat, 
Răul tot l-a retezat 
Și l-a dus de l-a-ngropat 
tn cetatea lutului, 
Din fundul pământului, 
Acolo să putrezească, 
Oameni să nu mai pălească 
Și să nu-i mai necăjească.

(Vasile Roaită, Sonstanța)

Dar și din cealaltă parte a țării, din nord, 
din țara Oașului — ne vin cîntări care 
atestă ca bine venite și bine făcătoare 
schimbările înfăptuite în mediul sătesc, 
viața nouă care s-a înrădăcinat adînc în 
satele patriei noastre, sub conducerea par
tidului. „Ciobanul care și-a pierdut oile“ 
a'ltcîndva, pare a și le fi regăsit și — in 
limbajul oșan caracteristic — zice din 
fluier și din gură un cu totul alt cîntec :

Păcurar la oi eram,
Brînză nu mâneam șohan1) 
Numai cînd o cumpăram 
Eram slugă la birău
Dipt2) o oaie cu ciangău’) 
Bocotanii minau boi, 
Io n-aveam nici două oi. 
Azi din nou sînt păcurar 
tn Certeze, la hotar,
Și de baiuri n-atm habar t

Tlieodorescu
Azi tăt satu m-o ales
Să duc oile din șes
Și să le cobor la vale
Cind cade neaua cea mare.
Am și lină am și oi,
Și pruncii nu-mi mai sînt goi. 
Azi mi-i drag a fîșcii1)
Pe sub poala Măgurii 
Turma zootehnicii.

1) niciodată
2) pentru
3) clopot
4) a fluiera

(Oaș)

Pe uriașa armură de aramă fierbinte a 
holdelor Bărăganului, dragostea oamenilor 
față de propriile lor cuceriri grevează 
imagini și siluete melodioase : sînt florile 
mândriei și ale încrederii față de bogăția 
pămîntuluj cu roadele jefuite metodic se- 
coli îndelungați, dar restituite pe de-a în
tregul in numai un deceniu și jumătate:

Foaie verde trei cicori, 
Bărăgan, pămînt cu flori, 
Fiecare sat e-o floare 
Mîndră și mirositoare, 
Cu mireazmă-mbătătoare.

Cine pe-aici se petrece,
Nu-i mai vine să mai plece, 
C-au venit timpuri, venit, 
Și-are omul trai tihnit, 
Și ni-s colectivele
Cum pe cer sînt stelele,

Bărăgan, pămînt cu flori, 
Harnici sînt ai tăi feciori, 
Harnice — sînt fetele 
Că se duc cu cetele 
Depănînd cântările
Și muncesc pe cîmp mănos 
Să crească rodul frumos 
Ca s-ajungă țara toată 
Mai frumoasă, mai bogată.

(corn. Bordușani, raionul Fetești)

Și din nou, din celălalt capăt je țară 
(e vorba de astădată de comuna Boșorod- 
Hațeg, regiunea Hunedoara) dă răspunsul 
— și în același timp explicația — cînte- 
cului de belșug care e nota dominantă a 
producției folclorice din ultimii ani, un 
vers puternic și clar care face auzit pre
tutindeni motivul alianței dintre clașa 
muncitoare și țărănime, sugerînd direct și 
viu schimbările socialiste din oraș și sat, 
fără floricele dar și fără ostentație:

Foaie verde mărăcine 
Muncitorii din uzine 
Și țăranii de la plug 
Care am scăpat de jug, 
Ne-am unit, sîntem albine: 
Ei dau pluguri, noi dăm pîine... 
Toate păsările cîntă
Pentru munca noastră sfîntă. 
Pentru August două’și’trei 
Libertatea patriei.

Dacă libertatea patriei a fost posibilă, 
aceasta — ne relatează o sprințară stri- 
gătură dezvoltată, din comuna Balș, re
giunea Craiova, — se datorește faptului 
că vorbind în ton mucalit, pe scurt și pe 
oltenește : ...

Toți trăim azi într-o lege 
Fără trântorul de rege. 
Noi ți-am spus, măre cocon, 
Ia mai dă-te jos din tron, 
Că făr de măria ta 
Tot ne curge Dunărea- 
Ți-a plăcut în avion, 
Du-te la englezi plocon- 
Ia-ți lădița și mămița 
Și... adio Dîmbovița.

De cînd i-au zis „măriei-sale“ călătorie 
sprincenată, nu întîmplător oamenii care 
duceau din greu, simțind-o pe spinare 
în usturimi, povara servitufilor cătăniei 
sub regalitate, sînt petrecuți acum cu cîn- 
tece, sau cîntă ei înșiși, cînd pleacă la 
oaste ca la o înaltă școală de educație ce
tățenească și patriotică, nu ca la ocnă :

Foicica foaie lată,
Pleacă neică la armată,
Și poartă haină curată. 
Cizmă nouă, încremată 
Și pușcă incurelată, 
Să se mire lumea toată.

Du-te, neică, sănătos
Să te-ntorci gras și frumos 
C-altădată-n cătănie 
Duceai viață de robie.

Plecai sănătos la oaste
Și-ți rupeau trei-patru coaste,
Plecai gras și sănătos
Și te-ntorceai ofticos.

_ Dragostea, ale cărei strune par eterne 
și mult mai greu modificabile, cunoaște 
și ea în determinările construcției socia
liste, sub influența și în condiționările 
acesteia, schimbări fundamentale de con
cepție. Mai în glumă, mai în serios, tînăra 
țărancă colectivistă are pretențiile ei și 
găsește adesea pentru ele (ea în comuna 
Rociul-Costești, regiunea Pitești) versifi
cări de toată frumusețea ;

Mai la deal de casa noastră
A creseut o floare-albastră, 
Mai la deal de floricică 
Pasc caii lui Ionică,

Iar mai sus de caii lui,
Stă culcat chiar dumnealui 
Și privește-ncoa, spre coastă 
La gospodăria noastră.

— Măi Ioane, Ionele, 
lnscrie-te băiețele, 
Hai și tu cu noi pe coastă 
Și ți-oi fi atunci nevastă !

Sau, pentru a da un alt exemplu — de 
vreme ce capitolul amorului este, și în fel
elor, foarte suculent ilustrat — iată că 
o morală țărănească nu numai severă pur 
și simplu, dar și mai temeinic argumen
tată, mai avertizatoare în concluzii pentru 
fetele tinere și mai a timpului nostru neiu
bitor de ușurătăți, își face apariția (co
muna Inand, regiunea Oradea) :

Eu pe badea-am întrebat
— Spune-mi, bade, apriot*)
Dac-ai voie de luat !
Or de ce m-ai înșelat 
Eu guriță că ți-am dat ?
Dar bădița-o zis așa:
— Eu aceea n-oi lua 
Care mie mi-a dădut 
Inel cînd eu i-am cerul 
Și gura să i-o sărut- 
Că nu-i gura cîmp cu flori 
Și simbrie la feciori 
Că nu-i gura vin și bere 
Să și-o dee cui o cere.

Așa ne explicăm și atâtea alte întruchi
pări poetice ale ideii de belșug prin colec
tivizare, chiar nedenumită în chip expres, 
dar sugerată cu prospețime:

Dimineața-n șes cu rouă
Taie plugul brazdă nouă, 
Brazdă nouă vrem să-nceapă 
La locul de peste apă, 
Să se vadă sat cu sat
Să văd și eu ce-am arat,
Să se vadă șes cu șes
Să vid și eu ce-am ales.

Nu trebuie ocolit faptul că există pe 
alocuri anumite tendințe de falsificare de
clamatorie, unele nemeritorii îngroșări de 
pastă, unele ieftine contrafaceri și inutile 
adausuri la o bogăție care se dovedește 
generoasă și veritabilă.

Asemenea încercări sînt desigur elimi
nate de sita selectivă a gustului obșteso, 
dar ele pot face și rău — chiar dacă nu
mai temporar — de aceea trebuie respinse 
de culegători, ca și de redacțiile ziarelor 
și editurilor, după cum sânt respinse, la 
lectură, de public. Gu atît mai multă pu
tere de convingere se va extinde și îndă
tina, pe calea rodnicei contagiuni și în
treceri calitative, versul artistic limpede, 
încopoarea ideii juste în imaginea cuve
nită. însăși lozinca, necesară, nu va mai 
fi lozincardă cu necesitate ci va țîșni în 
adevăruri vioaie și înțelepte, pe măsura 
proverbului, a strigătorii, a zicalei din bă
trîni :

Pe ogor, după tractor, 
Crește griul mai cu spor 
C-am unit ogoarele 
Ca apa izvoarele...

sau ca versul simplu și curat, ca tn 
această entuziastă confesiune de credință 
și gingașă laudă închinată partidului, în 
care mai ales finalul rezumă atâta sensi
bilitate și adevăr:

Floare-albastră din fereastră 
Ce frumoasa-i viața noastră, 
C-avem trai îmbelșugat 
Și satu ne-am ridicat.

Floare-albastră din grădină, 
Se făcu în sal lumină 
Lumină din vorba lui, 
Din vorba partidului.

Școală nouă am durat, 
Toți copii-nvață-n sat. 
Floare-albastră din colnic 
Ce n-aș da să fiu iar mic. 
Ca să cresc sub ochii lui, 
Sub ochii partidului.

Motor și organizator al tuturor acțiuni
lor noastre, partidul este astfel cîntat nu 
numai de poeții cu nume și volume, ci și 
de frații lor de nădejde, autori — fără chip 
și identitate — ai literaturii de circulație 
orală. (Menționăm aci, că odată cu lichi
darea analfabetismului, tot mai mult Își 
fac loc astăzi produsele folclorice scrise, 
caietele de culegeri individuale, fie trans
mise aidoma după filoanele orale, fie com
puneri proprii, fie modificate după cerin
țele proprii).

In sfîrșit, pentru că am prelungit des
tul aceste note de amator pe un material 
mult prea vast ca să poată fi cuprins în
tr-o pagină de ziar ori cît de bună gazdă, 
nu vom mai prezenta decît o singură exem. 
plificare, cu privire la ecoul puternic pe 
care l-au aflat în folclorul actual acțiu
nile pentru pace ale lagărului socialist:

Frunzuliță de la noi 
Cui îi trebuie război ? 
Războiul boierilor 
Sămința averilor.

Că războiul a loru-i 
Frunză arsă-a dorului 
Și-i năpastă fără nume 
N-ar mai fi război pe lume.

Condamnarea războiului „Năpastă fără 
nume", problema de căpetenie a actuali
tății internaționale apare în numeroase și 
concentrate oglindiri în poezia noastră, 
populară. Sînt tot atitea formulări exce
lente și viguros definitorii, adevăruri cu 
caracter de proverb și cu o mare supra
față de circulație, tot atitea semnificative 
lozinci artistice ale idealului de viață pen
tru care duc nobila lor lupta oamenii 
muncii de pretutindeni.

Desene de :

BARBU TEODORESCU
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Pe marginea articolului:
„Cum s-o ajutăm pe Aura?“

Mă angajez 
să te calific 

în meseria 
care-ți place

Dragă Aura,
Am citit în ziarul „Scîntela 

tineretului“ articolul In care se 
vorbea despre tine. Am 24 de 
ani și lucrez la fabrica de con
fecții „6 Martie" din orașul 
Curtea de Argeș. Sînt șefă de 
sector : munca aceasta mi s-a 
încredințat incă de cind ara 
venit aici de la Institutul Poli
tehnic din Iași. Și mie mi-a 
plăcut croitoria. La Institut 
am ales chiar această speci
alitate pe care mi-am însu
șit-o cu multă pasiune.

In fabrica noastră lucrează 
o mulțime de tineri dintre 
care aproape 400 numai fete- 
A doua zi după apariția artico
lului am discutat cu tinerele 
ți tinerii din sectorul meu, cu 
utemiștii. Cu toții erau indig
nați de fapta mirșavă a acelui 
ticălos care nu merită nici mă
car să 1 se po
menească nu
mele. Iți mărtu
risesc că nu 
numai eu dar șl 
ceilalți tineri 
din sector ar dori foarte mult 
să vii la noi, să înveți mese
ria dorită. M-aș simți bucu
roasă dacă, venind la noi, 
te-aș ajuta chiar eu să te ca
lifici. In sectorul nostru de 
muncă am ajutat și alte fete 
să devină muncitoare cali
ficate. Elisabeta Tuguianu, 
Maria Florea și alte tinere au 
învățat să lucreze la mașină 
aici sub ochii noștri.

Fabrica noastră, care are o 
așezare deosebit de frumoasă, 
e o fabrică creată în anii pu
terii populare. Pretutindeni 
atelierele ei mari și luminoase 
freamătă de voioșia tinere
tului. Vino la noi, te vom 
primi cu toată dragostea. Vei 
putea să-ți continui și studiile 
la învățământul de stat î 
avem aici atiția tineri care 
muncesc și învață totodată 1

Gît despre Lăcrămioara, 
n-avea grijă, avem și pentru 
ea creșă, cămin de zi și toate 
eele necesare creșterii ei.

Invățînd meseria care-țl 
place te vei simți totodată in
tr-un colectiv plin de tinerețe, 
de clocot și voie bună. In 
timpul liber tinerii organi
zează mereu acțiuni plăcute 
șl educativă. La club, pe tere
nul de sport sau în excursiile 
pe care le organizăm In îm
prejurimile orașului vei merge 
și tu eu noi.

Sînt sigură că în frumosul 
nostru oraș, la fabrica noa
stră, în mijlocul tinerilor 
noștri croitori, vei uita foarte 
curînd acele zile urîte din 
viața ta și vei fi la fel ca noi, 
plină de încredere în viitor, 
veselă și fericită. încă odată 
Iți spun că aș fl foarte bucu
roasă dacă aș avea prilejul să 
te ajut chiar eu să înveți me
seria care te pasionează, ace
eași meserie care mă pasio
nează și pe mine.

Scrie-ne care e părerea ta.

LIDIA BALAȘ 
ingineri

Puntea navei — 
părticică din pămîntul patriei

(Urmare din Pag. l-a) 

semenea noapte cînd aparatele 
funcționează greu și să-l ataci cu 
toata forța de luptă ! Iscusința 
comandanților, a tuturor marina
rilor, (mecanici, radiotelegrafiști, 
radișinotriști. comandanți) a foșt 
pusă la încercare.

„Examenul“ acesta greu des
pre care pomenea însemnarea co
mandantului a fost luat cu suc
ces. Gruparea de nave a fost des
coperită iar unitatea cu toată pu
terea ei de luptă a acționat 
„zdrobind-a“.

Se însera. Soarele cobora un
deva dincolo în lanurile de po- 
rUmb ce se întind în stepa do
brogeană. Marinarii își termina
seră IticntL Se încheiase progra
mul de muncă, Navele staționau

Noi succese ale minerilor
Colectivele de 

muncă din exploată
rile carbonifere ale 
trustului minier „Ar
dealul“ intimpină cea 
de-a 15-a aniversare 
a eliberării patriei și 
Ziua minerului cu 
succese de seanță iți 
creșterea producției. 
Minerii din exploată
rile Bratca, Derr.a-Tă- 
făruș și Sălaj au de
pășit de peste două 
oți angajamentul luat 
în cinstea acestor săr
bători. In urma exîin- 
d e r i i mecanizării

transportului în sub
teran, minerii din ca
drul trustului „Ardea
lul“ au dat pină acum 
peste plan 10.851 
tone de lignit și căr
bune brun, 111 tone 
de bitum și 1.226 tone 
de bauxită.

însuflețiți de docu
mentele recentei ple
nare a C.C. a! P.M.R.. 
care prevăd măsuri 
importante cu privire 
la ridicarea nivelului 
de trai al poporului 
muncitor, minerii de

Plenara lărgită
Cum văd eu 

viitorul Aurei

a Consiliului Central
al Sindicatelor din R.P. Romînă

Sînt mai mare decit Aura cu 
doi ani șl jumătate. M-am năs
cut și eu tot într-un sat, în ra
ionul Cușmir, regiunea Craiova, 
iar părinții și frații mei muncesc 
în gospodăria colectivă, bucu- 
rindu-se de o viață fericită. Pe 
mine m-a atras de mică o mese
rie. Vizitasem pe cind eram 
pionieră la școala elementară 
din sat, cu prilejul vacanțelor 
de vară, multe fabrici și uzine 
din țară și in-am îndrăgostit de 
meseria de textilistă. M-am ho- 
tărît să muncesc la întreprin
derea „Textila nouă“ din Bucu
rești unde, din primele zile, am 
fost înconjurată cu multă dra
goste și căldură de colectivul 
de muncitoare și muncitori. 
Aveam în jurul meu nu numai 
oameni care munceau cu rîvnă 
pentru binele patriei dar și pro
fesori minunați care m-au învă
țat să-mi însușesc tainele mese

riei, să fiu mereu dîrză, plină 
de elan tineresc.

Partidul și guvernul au creat 
tinerilor muncitori din pa
tria noastră toate condițiile de 
muncă șl învățătură. Muncind 
la fabrică, m-am înscris în a- 
celași timp și la cursurile se
rale ale școlii medii și astăzi 
sint elevă în clasa a X-a. Voi 
urma mai tîrziu și facultatea, 
am pentru viitor multe planuri 
frumoase și sint sigură că le 
voi realiza.

Am povestit pe scurt despre 
viața mea pentru a o ajuta pe 
Aura să înțeleagă că în patria 
noastră ea are largi po
sibilități să-și înfăptuiască țe
lul pe care Si l-a ales. Aura 
are și o fetiță pe care trebuie 
s-o îngrijească cu multă căl
dură pentru ca pe buzele și 
pe obrajii ei să înflorească 
numai zîmbetul.

[După ce am citit în ziar arti
colul cunoscut m-am gîndit mult 
la imaginea viitorului Aurei. 
Iată cum văd eu evoluția Au
rei în viața noastră nouă :

Aura a avut de suferit din 
cauza unei împrejurări nenoro
cite. în curînd însă ea reușește 
să-și învingă glodurile triste, își 
recapătă încrederea în sine și 
merge la o fabrică dintr-un oraș 
apropiat să muncească și să 
învețe meseria dorită. Au trecut 
câteva fani. înțelegerea de care 
avea nevoie și-a găsit-o pe de
plin în mijlociul colectivului de 
muncă. Fetița a fost dată la 
creșa săptămânală a întreprin
derii și Aura se bucură cînd o 
vede cum crește mare și sănă
toasă. Clocotul muncii colective 
o cucerește din ce în ce mai 
mult, acele zile urîte din viața 
ei au fost uitate și în față i se 
deschide senin și larg un viitor 
frumos.

...Au trecut cîțiva ani. 
Aura e acum o muncitoare cali
ficată, harnică și pricepută, 
crescută și educată în iureșul 
muncii avîntate, colective, unde 
se formează conștiința, se des
țelenesc energii, se înalță noi 
luptători.

la chei, gata pregătite pentru de
monstrație. în unitate începea 
însă o altă activitate tot atît de 
iubită ș| îndrăgită de marinari, 
activitatea sportivă și artistică.

De altfel, trebuie spus că ma
rinarii acestei unități sînt spor
tivi de frunte și tot așa de buni 
artiști. Formațiile lor artistice și 
sportive au cîștigat multe loeuri 
în concursurile pe armată.

în seara aceasta se făcea o ul
timă repetiție a programului pe 
care echipa artistică îl va pre
zenta în ziua de 2 august.

De departe auzeam un cîntec 
drag marinarilor : „La capătul 
mării / La marginea serii / Te aș
teaptă o mîndră cu drag/ A ei 
sărutare o porți ca pe-o floare/ 
Departe, departe în larg 1“ 

aici au hotărit să 
adauge noi realizări 
la cele obținute în 
primele 6 luni ale 
anului. Astfel, față de 
2 milioane lei, cit au 
economisit în primul 
semestru, ei s-au an
gajat să realizeze pină 
ia sfirșitul anului 
încă 2.225.000 lei. A- 
ceste economii se vor 
realiza prin reducerea 
consumului la explo
zivi, lemn de mină 
etc.

(Agerpres)

Gînd a intrat în fabrică, 
Aura n-avea decit 4 clase ele
mentare. Voința de a învăța i-a 
crescut și mai mult. A absolvit 
la cursurile serale clasa a VH-a 
elementară și se pregătește pen
tru cursurile serale ale școlii 
medii.

Aura a împlinit 19 ani iar 
fetița ei 3 ani. Se gîndește cu 
emoție la marele drept al a- 
cestiii copil de a trăi fericit.

Dragostea ei de mamă se 
împletește strîns cu dragostea 
pentru oamenii noi ai zilelor 
noastre care făuresc, sub condu
cerea partidului, o viață minu
nată.

In ziua cînd Aura își va 
serba împlinirea a 25 de ani, 
cînd tovarășele și tovarășii ei 
de muncă și învățătură, veniți 
la locuința ei dintr-un bloc 
muncitoresc, îi vor oferi bu

chete de flori,
ea va așeza 
între aceste bu
chete și diploma 
ei de maturitate.

O fetiță va re
cita poezii și va spune oaspe
ților că se numește Lăcră
mioara, că are 9 ani și că este 
in clasa a doua elementară...

Sînt atît de încredințată că 
toate aceste lucruri se vor pe
trece aidoma incit mi-am și 
oprit o copie după această 
scrisoare pe care voi păstra-o 
pînă atunci, cînd voi trimite-o 
din nou ziarului nostru.

Tot ceea ce i se cere 
Aurei e să urmeze sfaturile 
noastre, să aibă încredere în 
viitor și să pășească cu tot 
curajul alături de tinerii mun
citori ai patriei, în viața 
noastră nouă șl luminoasă.

ELENA GHERGHE
București

Vedere din Onești

Jocurile sportive prietenești ale Festivalului, 
de la Viena

Cu prilejul Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților au 
loc la Viena mari competiții spor
tive la care participă numeroși 
campioni din țările Europei. Joi 
seara s-a desfășurat prima reuniune 
a turneului de box considerat ca o 
reeditare a campionatelor euro
pene.

Tinerii boxeri romini s-au com
portat excelent, repurtind victorii 
în fața unor boxeri cu o vedre 
experiență a ringului. Reprezen
tantul nostru la categoria muscă 
Piiiu Nicolaie l-a întâlnit pe Mii- 
leok (R. D. Germană) și a ob
ținut o netă victorie la puncte. 
Un succes remarcabil a repurtat și 
tî nărui losif Mihalic care a reușit 
să revanșeze înfrîngerea din cam
pionatele europene de la Lucerna, 
intrecîndu-l net la puncte pe fos
tul campion european, bulgarul 
Dmiler Velinov. Mihalic a atacat 
în permanență depășindu-și adver
sarul prin viteză și varietatea lovi
turilor sale. Victoria lui Mihalic 
a fost îndelung aplaudată de ma
rele număr de. spectatori prezenți 
în tribunele arenei „Stadthalle“. 
Cel de-al treilea reprezentant al 
nostru, Mihail Nicolau, a fost de
clarat învingător prin ne prezenta- 
rea polonezului Slovakiewicz. în 
felul acesta cei trei boxeri romini 
au reușit să se califice in finale. 
Cea mai grea sarcină o are desigur 
M. Nicoluu, care urmează să se în- 
tilnească cu campionul european 
al cotegoriei „mijlocii“ Satkov 
(U.R.S S.), învingător la puncte in 
meciul susținut cu Kuchta (R- 
Cehoslovacă ).

In prima reuniune s-au înregis
trat numeroase surprize. Astfel, 
pugilistul cehoslovac Petrina a reu
șit să-l învingă la puncte pe Gri- 
goriev (U.R.S.S.) iar Sobolev 
(UJR S.S.) a cîștigat prin abandon 
în rundul III in fuța campionului 
iugoslav Jakovlevik.

Cocktail cu prilejul celei de-a 32-a 
aniversări a Armatei Populare 

Chineze de Eliberare
Vineri seara, atașatul militar al 

R. P. Chineze la București, loco- 
tenent-colonel Mei Iun-și a oferit 
un cocktail cu prilejul celei de-a 
32-a aniversări a Armatei Populare 
Chineze de Eliberare.

Au luat parte tovarășii: general 
colonel Alexandru Drăghici, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., ministrul Afacerilor Inter
ne, general colonel Leontin Sălă- 
jan, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., minis
trul For|elor Armate, Vasile Dumi
trescu, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe, generalii locote-

INFORMAȚII
Vineri seara acad. Vasile Mîrza 

a conferențiat la Casa Prieteniei 
Romînio-Sovietice despre „Realiză
rile remarcabile ale Aoademiei de 
Științe a U.R.S.S.“.

Conferința a fost urmărită cu 
un deosebit interes de o numeroasă 
asistență.

Tot joi « început și turneul de 
fotbal- Echipa campioană a V.R.S.S. 
Spartak Moscova a jucat cu echipa 
engleză West Ham United. Fotba
liștii sovietici au lăsat p mare im
presie, cîștigînd cu categoricul 
scor de 5—1 (3—1). Echipa „Aus
tria“ Viena a întrecut cu scorul 
de 5—4 echipa Steaua Roșie din 
Bratislava.

în prima zi a concursului de at
letism din cadrul Jocurilor spor-

„Cursa
LACUL ROȘU 31 (Agerpres). 

Prin telefon. — Etapa a IlI-a 
Bacău—Bicaz—Lacul Roșu a adus 
un nou lider în cea de-a 12 a edi
ție a „Cursei Scînteii“. Acesta 
est.e dinaniovistul L. Zanoni, care 
a confirmat calitățile sale de „că
țărător“ și a sosit detașat în sta
țiunea de munte Lacul Roșu. 
Cursa a început cu un atac neaș
teptat dat de Gh. Șerban și ion 
Sima la ieșirea din Buhuși. Des
prinși de pluton, cei doi cicliști au 
continuat să-și mărească avansul 
care era de 2’ la trecerea prin 
Piatra Neamț. De aici încolo 
cursa devine și mai interesantă. 
Fugarii sosesc la Bicaz cu aproa
pe 3’ înaintea plutonului, imediat 
ce intra pe drumul neasfaltat spre 
Lacul Roșu, Șerban sparge un 
cauciuc. Pină repară, el este ajuns 
de Zanoni, Moiceanu și Pelcaru. 
Acești 4 alergători sînt pe urmele 
lui Sima, care începe sa atace pri
mele serpentine de la Cheile Bica- 
zultii Ciclistul din Orașul Stalin 
nu face față pe dificilul urcuș și 
este ajuns, în timp ce Șerban 
sparge din nou. Din urmă vin pu
ternic Munteanu și Zigler. Pelca
ru și Sima rătirin în urmă. Foar
te bine urcă tinerii Florian Cris- 
tescu de la Combinatul Poligrafic, 

nenți F.loca Arhip și Ion Tutovea- 
nu, adjuncți ai ministrului Forțelor 
Armate, Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au participat, șefii unor misiuni 
diplomatice acredtați la București 
și atașați militari.

Cu acest prilej i a fost prezentat 
filmul documentar romînesc con
sacrat vizitei în R. P. Romînă a 
delegației militare chineze în frun
te cu mareșlul Pin De-haui, și fil
mul documentar chinez de lung 
metraj, ,,Insulele de corali“.

(Agerpres)

La tragerea Loto central de vi
neri 31 iulie au fost extrase din 
urnă următoarele nouă numere :

80, 30, 16, 3, 8, 53, 66, 5, 62
Fondul general de premii este 

de 1.005.104 lei.
(Agerpres)

tive prietenești au fost înregistra
te cîteva rezultate bune. Proba de 
100 m plat a fost cîștigală de Jus- 
kowiak (R. P. Polonă) cu timpul 
de 10"7/10, ior cea de lungime a 
revenit bulgarului Ivanov cu re
zultatul de 7,19 m. Cefelalte re
zultate : masculin : 400 m plat 
Boze/c (R. P. Polonă) 49“7/10 ; 
înălțime Kuthazev (U.R.S.S.) 1,96 
m; 3.000 m plat Calda (R.P. Polo
nă) 8'34“8/10 .

Scînteii“
Greff și Cohanciuc. Ion Vasile în
cearcă să refacă terenul dar, spe
cialist al drumurilor plate, pe 
munte nu se simte în elementul 
său și pierde minute prețioase. In
tr-un stil foarte suplu, L. Zanoni 
escaladează panta abruptă de la 
Cheile Bicazului, unde sosește cu 
un avans de aproape 1’ fața de 
Gabriel Moiceanu, în revenire după 
insuccesul etapei din ajun.

La Lacul Roșu, unde oamenii 
muncii aflați la odihnă salută pen
tru prima oară plutonul ciclist, so
sirea se face în ordinea următoa
re : 1. L. Zanoni (Dinamo) a par
curs 117 km. în 3h33’23”; 2. Ci. 
Moiceanu (Dinamo) la 42” ; 3.
D. Munteanu (Victoria) la 2’26”;
4. Zigler (Dinamo) la 2’34” ; 5. 
Cristescu (Combinatul Poligrafic) 
2’47”; 6. Calcișcă (Dinamo) ; 7. 
I. Vasile (C.C.A.) ambii la 2’42” 
etc.

Clasamentul general ind.vidual: 
1. L. Zanoni 13h39’32” ; 2. I. Va
sile (C.C.A.) la 39”; 3. D. Mun
teanu la 2’16” ; 4. Zigler la 3’22” ;
5. Șerban la 4’07” etc.

Astăzi se desfășoară etapa a 
IV-a Bicaz—Focșani (197 km.). 
Primii 33 km. pină la Piatra 
Neamț vor fi parcurși contra cro
nometru.

Zilele acestea a avut loc ple
nara lărgită ț Consiliului Xenițal 
al Sindicatelor din R.P. Romiiia, 
consacrata dezbaterii documentelor 
plenarei C.C. al P.M.R. din 13—14 
iulie a.c. lovarașul Gheorglie 
Apostol a făcut o expunere a- 
supra sarcinilor ce revin sindicate
lor in înfăptuirea liotaririlor ple
narei C.C. al P.M.R. din 13—14 
iulie a.c,

Participanții la plenara lărgită 
a C.C.S. — exprimind entuzias
mul cu care oamenii muncii din 
întreprinderi și instituții, din 
S.M. I. și G.A.S. au primit masu
rile luate de recenta plenară a 
C.C. a P.M.R. cu privire la ridi
carea nivelului de trai al poporului 
muncitor — și-au maniiestat ho- 
tarirea de a munci cu energie și 
entuziasm, sub conducerea organi
zațiilor de partid, pentru inaepli- 
nirea prevederilor cuprinse in do
cumentele plenarei G.G al P.M.R. 
cu privire la masurile ce trebuie 
luate pentru continua creștere a 
producției și productivității mun
cii, reducerea prețului de cost și 
realizarea de economii la materia- 
le și mijloace financiare.

Măsurile adoptate de recenta 
plenară a C.C. al P.M.R. sînt re
zultatul succeselor istorice obținu
te de eroica noastră clasă munci
toare, de toți oamenii muncii in 
îndeplinirea mărețelor sarcini tra
sate de Congresul al 11-lea al 
P.M.R,, sint rezultatul politicii 
partidului nostru de industrializa
re socialistă a țării și transforma
re socialistă a agriculturii — ca
lea ‘sigură a dezvoltării economiei 
naționale și ridicării nivelului de 
trai al celor ce mtincesc.

Pornind de la directiva cuprinsă 
în raportul prezentat de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej la plenara C.C. 
al P.M.R., că, alături de organiza
țiile de partid și sub conducerea 
acestora, „organizațiile sindicale 
au datoria sa desfășoare o largă 
acțiurie politică de mobilizare a 
oamenilor muncii în întrecerea so
cialistă pentru descoperirea și va
lorificarea rezervelor interne și 
pentru reducerea ' cheltuielilor de 
producție în toate ramurile econo
miei“ participanții la plenara 
C.C.S. au discutat despre activi
tatea pe care trebuie s-o desfășoa
re sindicatele în acest scop.

In lupta maselor pentru tradu
cerea în viață a liotaririlor Con
gresului al 11-lea al P.M.R., s-a 
dovedit din ce in ce mai mult ma
rea forță a întrecerii socialiste ca 
metoda principală de construire a 
socialismului, ca mijloc de mobili
zare activă a muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor la îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de plan. 
Bătălia trebuie dată — așa cum 
șe arată în documentele plenarei 
C.C. al P.M.R. — îndeosebi in di
recția reducerii consumurilor spe
cifice de materii prime — mfctal, 
lemn, bumbac, lină, piei — com
bustibil, energie electrică și al
tele.

Plenara C.C.S. a apreciat ca 
rodnică munca depusă de consi
liile sindicale regionale și raionale, 
de comitetele de întreprindere și 
grupele sndicale în vederea 
rid.cării la uri nivel mai inalt a 
întrecerii socialiste, răspândirea ex
perienței înaintate a fruntașilor în 
producție, stimularea inițiativei 
creatoare a maselor de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari și 
atragerea lor la organizarea și 
conducerea producției.

Participanții la plenara C.C.S. 
au subliniat munca depusă de or
ganele și organizațiile sindicale 
din regiunea Stalin pentru organi
zarea întrecerii socialiste în vede
rea realizării de economii. Sub 
îndrumarea Comitetului regio
nal de partid, Consiliul sindi
cal regional Stalin a desfășurat o 
larga acțiune pentru extinderea 
inițiativei colectivului uzinei de 
tractoare de a obține din aceeași 
cantitate de metal mai multe pro
duse. Prin organizarea de consfă
tuiri și schimburi de experiență în 
cadrui întreprinderii, între între

400 de țărani colectiviști au plecat la Moscova 
pentru a vizita expoziția „Realizările economiei 

naționale a
Vineri seara a părăsit Capitala 

un „tren al prieteniei“ cu care că
lătoresc în Uniunea Sovietică pen
tru a vizita expoziția „Realizările e- 
oonomiei naționale a U.R.S.S.“ din 
Moscova aproape 400 de țărani co
lectiviști din toate regiunile țării.

Călătoria este organizată de 
Cons-iliul General ARLUS în cola
borare cu Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii și cu Oficiul Na
țional de Turism—Carpați.

Jn drum spre Moscova colecti
viștii romini se vo-r întilni cu col
hoznicii din Vinița și vor vizita în 
orașul Kiev Universitatea „Taras 
Sevcenko“, Palatini Sovietului 
R.S.S. Ucrainene, numeroase mo
numente istorice etc.

O intensă acțiune de înfrumusețare 
a Capitalei

ln Capitală se desfășoară o in
tensă acțiune de infrurnusețure a 
orașului, încă din primele zile ale 
primăverii, pe străzi, șantiere de 
construcții, in parcuri și grădini 
mii și mii de cetățeni — tineri și 
virstnici — puteau fi intîlniți par- 
ticipind cu avint patriotic la a- 
ceastă acțiune inițiată de sfaturile 
populare. Din luna martie și pină 
la 27 iulie, mai mult de 1.723.000 
de oameni ai muncii au efectuat 

prinderi și la nivelul regiunii, a- 
ceasia inițiativa a iosi extinsa 
in toate ințrepriuderile din regiu
ne. Prin aplicarea acestei“iniția
tive, numai la uzinele de tractoa
re au fost realizate in primul se
mestru economii de peste 8.000 
tone metal.

Numeroși vorbitori au subliniat 
că în lupta pentru obținerea de 
cit mai multe economii, organele 
și organizațiile sindicale trebuie să 
îndrepte atenția oamenilor muncii 
în întrecerea socialista și spre alte 
obiective in afara de reducerea 
consumurilor specifice. Deosebit de 
important este ca in fiecare între
prindere atenția sa se îndrepte în 
special spre acei factori care au 
ponderea cea mai mare in struc
tura prețului de cost. Participanții 
la discuții au subliniat iapiul că 
organele și organizațiile sindicale 
poi contribui cu mult folos la mo
bilizarea muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor de pe șantierele 
de construcții industriale și de lo
cuințe in lupta pentru realizarea 
de economii, îmbunătățirea cali
tății construcțiilor și reducerea 
prețului de cost al acestora.

Organele și organ.zațille sindi
cale au datoria ca odata cu lupta 
pentru reducerea prețului de cost 
și realizarea de economii sa în
drepte etorturile oamenilor muncii 
în direcția creșterii necontenite 
a productivității muncii — lactor 
determinării în dezvoltarea rapidă 
a țafii noastre pe drumul consirui- 
rii socialismului. Organele și 
organizațiile sindicale au dus 
o muncă intensa pentru mo
bilizarea muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor în vederea 
participării acestora la perfecțio
narea continuă a producției, la in
troducerea de noi procedee tehnolo
gice și metode avansate de muncă. 
Merită subliniată experiența co
rn.telului sindical de întreprindere 
de la uzinale „Semănătoarea”, ca
re a întreprins o larga acțiune 
de stimulare a muncitorilor și teh
nicienilor in vederea îmbunătăți- 
r.i tehnologiei de fabricație și a 
mai bunei organizări a procesului 
de producție, in acest scop s-au 
format colective de muncitori, tehni
cieni și ingineri pe fiecare secție 
și linie de fabricație care — a- 
jutate de specialiști de ia institu
tele de proiectări și din învăță- 
mîntul superior — au studiat fie
care proces tehnologic și au făcut 
propuneri de îmbunătățire ia peste 
150 de operații și de introducere 
a unor noi procedee tehnologice. 
Această acțiune a avut ca rezul
tat o creștere însemnată a produc
tivității muncii in primul semes
tru, fabricarea puste plan a unui 
număr de 80 combine C. I. și o 
economie la prețul de cost de 691 
mii lei.

Aproape toți vorbitorii, într-un 
fel sau altul au sublimat marea 
însemnătate pe care o are stimu
larea mișcării inovatorilor în în
făptuirea progresului tehnic, în 
folosirea rezervelor interne ine
puizabile de la fiecare loc de 
muncă.

ln întreaga țară, numărul ino
vatorilor și raționalizatorilor, al 
propunerilor și economiile realiza
te au crescut an de an. In 1958 au 
fost 49.230 inovații față de 44.859 
în 1957, iar propunerile înregistra
te s-au r.dicat ia peste 65.000 față 
de 59.600. Prin aplicarea în pro
ducție a inovațiilor și raționaliză
rilor acceptate s-au obținut pro
grese însemnate în dezvoltarea 
tehnicii, în îmbunătățirea substan
țială a condițiilor de muncă și 
s-au realizat economii care numai 
în 1958 âu însumat 441 milioane 
lei.

Unii vorbitori au arătat că o 
rezervă importantă in realizarea 
de economii și reducerea prețului 
de cost o const.tuie reducerea 
procentului de rebuturi. Extinderea 
metodelor tehnologice avansate în 
primul rînd în turnătorii, ridica
rea necontenită a calif carii pro
fesionale și sporirea cunoștințelor 
tohnice ale muncitorilor, întărirea

U. R. S. S.“
în timpul șederii lor la Moscova 

colectiviștii romîni se vor înlîlni 
cu fruntașii agriculturii sovietice, 
vor vizita întreprinderi industriale, 
Universitatea „Lomonosov“. Sala 
armelor din Kremlim precum și 
Mausoleul „V. I. Lenin—I.V. Sta- 
lim“, galeriile de artă Tretiafcov, 
Stadionul „V. 1. Lenin“, metroul 
etc.

La plecare, în Gara de Nord, 
au fost prezenți reprezentanți ai 
Consiliului General A.R.L.U.S. și 
ai Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii.

De asemenea au fost de față 
A. F. Kabanov, consilier, și I. S. 
Ilin, prim-seeretar al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București- 

aproape 6.500.000 ore de muncă 
voluntară, aducind statului econo
mii din care s-ar putea construi 
peste 290 de apartamente.

Printre înfăptuirile de seamă 
realizate cu sprijinul lurg ul cetă
țenilor se pot cita : pavarea a 97 
de străzi cu o'suprafață de 195.233 
m.p., crearea și amenajarea a 146 
de spații verzi, precum și canaliza
rea a 13 străzi pe o lungime de 
4.128 m.

(Agerpres) 

disciplinei socialiste a muncii, 
creșterea sp ritului de răspundere, 
a simțului gospodăresc in folosirea 
materiilor prime și a materiale
lor sînt doar cîteva din mijloacele 
care duc in mod sigur la reduce
rea rebuturilor. Vorbitorii s-au an
gajat să orienteze activitatea sin
dicatelor spre inițierea unor aeji- 
uni cit mai eficace in reducerea 
procentului de rebuturi.

Recent, activul sindical din sec
ția mecanică a uzinelor „Tudor 
Vtadimirescu“ a inițiat o acțiune 
menită să ducă la creșterea con
tinuă a productivității muncii. 
Cei 50 activiști sindicali din 
secție — care în marea lor 
majoritate sînt muncitori cu caii- 
f.care înaltă și cu experiență bo
gată în producție — s-au* anga
jat să dezvolte acțiuni de întraju
torare de către fruntași a celor 
rămași în urmă, să inițieze trans
miterea organizată a experienței 
înaintate la locul de muncă, să 
antrenezei cadrele tehnice, în spe
cial pe maiștri, în îmbunătățirea 
asistenței tehnice.

Participanții la plenara C.C.S., 
au acordat multă atenție studierii 
căilor de îndeplinire a sarcinii 
trasate de plenara C.C. al P.M.R. 
de a se asigura deplina folosire 
a capacității tehnice a întreprin
derilor. Nu a intrat încă în prac
tica organelor și organizațiilor 
sindicale necesitatea studierii fe
lului cum este folosit utilajul în
treprinderilor. înlăturarea acestor 
lipsuri ar duce la Înlăturarea mun
cii în asalt, ar asigura o mai 
bună și mai deplină folosire a ca
pacității de producție.

Plenara C.C.S. a subliniat ne
cesitatea ca organele și organiza
țiile sindicale să aibă o atitudine 
mai combativă, mai hotărîtă față 
de acele cadre de conducere care 
se împacă cu risipa, cu prețuri de 
cost umflate, cu folosirea incom- 
plectă a utilajelor.

Folosind din plin toate mijloa
cele muncii politice și culturale de 
masă, sindicatele trebuie să cree
ze o atmosferă de adîncă stimă, 
resjred și cinstire în jurul munci
torilor fruntași, al acelor muncitori 
și colective care-și iau angajamen
te mobilizatoare în întrecerea so
cialistă ; iar printr-o popularizare 
bine organizată a rezultatelor ob
ținute în întrecere să mențină 
treaz interesul întregului colec
tiv pentru felul cum se îndeplinesc 
zi de zi angajamentele luate in 
întrecerea socialistă.

Mulți vorbitori au subliniat că 
în acest ari, numeroase gospodă
rii agricole de stat au obținut 
realizări însemnate. Ei au subli
niat în același timp faptul că in 
aceste unități, ținînd cont de con
dițiile create de partid și guvern, 
există mari rezerve interne încă 
nefoiosite.

Organizînd temeinic întrecerea 
socialistă în G.A.S., sindicatele 
pot și trebuie să aducă o contri
buție susținută ca aceiste uni
tăți să sporească producția ve
getala și animală, să devină toate 
rentabile, să reducă continuu pre
țul de cost al produselor, să adu
că o contribuție tot mai mare in 
ridicarea nivelului de trai al celor 
cg muncesc.

Dezbaterile care au avut loc în 
cadrul plenarei C.C.S. sînt o ex
presie, a faptului că oamenii mun
cii din patria noastră aprobă cu 
entuziasm politica partidului nos
tru de industrializare socialistă a 
țării și de transformare socialistă 
a agriculturii, singura cale pentru 
îmbunătățirea continuă a condiții
lor de trai material și cultural al 
oamenilor muncii.

Plenara C.C.S. a asigurat C.C. 
al P.M.R., pe tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, că sindicatele — 
sprijinul de nădejde al partidului 
— vor munci cu devotament și 
abnegație pentru traducerea in 
viață a politicii partidului de con
struire a socialismului în scumpa 
noastră patrie — Republica Popu
lară Romînă.

Oameni și lupi — Patria. Gră' 
dina Dinamo ; Nevăzut., necunos
cut — București, Grădina 13 Sep
tembrie. Al Sabia. I .Mai, Libertă
ții ; Nevastă mea ointă — Repu
blica, Hiena Pavel. Gh. Doja ; 
Atentatul — Magheru, I. C. Fri- 
mu, Flacăra. 23 August ; Casa li
niștită — V. Roaită ; Serenada 
străzii — Lumina : Grădinarul
spaniol — Cenlral; Escadrila ,,li
liacul" — 8 Martie. Papuiar ;
Bruxelles 1958 — Maxim Gorki ; 
Tîrgul din Damasc - Căsuța din 
tundră — Noi trăim dincolo de 
Baical — V'eau să știu lot (nr. 
2) — Simbad marinarul — Actua- 
iâalea in imagini 30 — Timpuri 
Noi ; Porte des l.ilas — Tinerelu
lui ; Patima — Vasile Alecsandri, 
înfrățirea între popoare, N. Băl- 
cescu : Geloziu bat-o vina — 
Umor pe sfori — U R.S.S. 4 — 
Saliara necunoscută — Festivalul 
prieteniei — Actualitatea in ima
gini 29 - Al. Popov : Călătorie 
peste trei mări — Grivila : Ivun 
Brovkin se însoară — Cultural ; 
Chitarele dragostei — C, David ; 
Fete de aceeași virstă — Arta, 
Aurel Vlaicu : Frunze roșii — 
Munca ; Sufletul mării — T. Vla- 
dimlrescu : Ani înflăcărați — Vic
toria. Miorița, Moșilor ; Săgeata 
albastră — Donca Simo. B, Deh- 
vrancea ; Fata din Kiev — Iile 
Pintilie ; Giuseppe Verdl - M. 
Eminescu ; Articolul 420 — G. Ba- 
covia. 8 Mai , Moulin Rouge — 
Volga ; Vrăjitoarea — G. Coșbuc ; 
D-ale Carnava'tilui — Olga Ban- 
cic; Taina lui Zemsltov — 30 De
cembrie ; Richard al lll-lea — 16 
Februarie; Umbrela sfintulul Pe
tru — Clubul C.F.R ..Griyița Ro- 
șie; Minăstirea din Parma —■ 
Drumul Serii.
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Marea
sărbătoare DelegațiaVizita lui R. Nixon 

în U. R. S. S. economică romînă

TOȚII PENTRU PACE
petrolul ca 
de prețuită 

a

„Chimia ca știință, 
bogăție naturală atît 
•— să fie puse în slujba păcii, 
progresului social“. Aceasta e con
cluzia pi care au ajuns tinerii 
muncitori din chimie și petrol care 
s-au întâlnit două zile la rînd, aici 
la Viena, în cadrul Festivalului 
pentru a dezbate problemele mun
cii și vieții lor.

Vreme îndelungată, oameni de 
știință, savanți și-au petrecut ani 
de viață în laboratoare pentru a 
descoperi noi și noi formule chi
mice, pentru a dezvolta această 
ramură a științei. în ce scop ? 
Neîndoios pentru progres, spre bi
nele și fericirea oamenilor. Istoria 
ne arată însă că în lume au fost 
și oameni —* dacă pot 
numiți — 
intereselor 
gățire prin 
au folosit 
potriva vieții și progresului social. 
Gazele otrăvitoare au răpit viața 
multor oameni în primul război 
mondial. Materii chimice toxice au 
nimicit de asemenea vieți în cel 
de-al doilea război mondial. La 
Auschwitz și în alte lagăre ale 
morții, au fost exterminați prin 
gazare sute de mii de oameni. Ar
ma chimică și bacteriologică au fost 
folosite fără scrupule de organiza
torii imperialiști ai războiului din 
Coreea. Gazele lacrimogene sînt 
folosite de guvernanții din multe 
țări ale capitalului împotriva mun-

— De la trimisul nostru —

Libertate
patrioților greci!

C. Paraschivescu-Bâlăceanu

fi astfel 
care pentru realizarea 
lor meschine de îmbo- 
război, jaf și cotropire 
realizările chimiei im-

■citorilor care se ridică prin greve 
și demonstrații în apărarea drep
turilor lor.

în ce scopuri trebuie folosite 
realizările chimiei ? Tinerii pârti
ei panți ța întilnire au 
puns clar, răspicat.

Cuvîntul delegatului 
MALKOMMES, a fost 
rechizitoriu, la adresa 
puri financiare monopoliste din 
Germania cure s-au folosit de pro
gresele în domeniul chimiei pen
tru exterminarea oamenilor atît în 
timpul primului război mondial 
cit și în timpul celui de-al doilea 
război mondial.

Delegatul vesl-german vorbește 
calm, hotărît, acuză pe criminalii 
hitleriști și pe urmașii lor. Vorbi
torul se referă la principalii diri
guitori ui trusturilor, cum ar fi 
cei de la „I. G. Farbenindustrie“ 
care, deși au fost condamnați la 
ani de închisoare, sînt astăzi li
beri, acțipnînd în același sens ca 
și în trecut. Forțele înaintate din 
Germania occidentală, din întrea
ga lume luptă pentru ca trista is
torie a acțiunilor lui „I. G. Far- 
benindustrie“ și <a celorlalți trust- 
meni să nu se repete niciodată. 
Chimia să servească progresului, 
scopurilor pașnice, ușurării traiu
lui oamenilor.

dat un răs-

vesl-german 
un adevărat 
acelor gru-

În aceste zile 
la Viena

Festiva- 
fete, a

• Cea de-a șasea zi a
tulul închinată tinerelor , . __
fost sărbătorită prin variate mani
festări. Un mare program cultu
ral internațional, cu participarea 
a numeroase ansambluri de dan
suri și a celor mai valoroși tineri 
soliști din diferite țări, a avut loc 
la Volksgarten. Dansurile Ansam
blului U.T.M., ca_re a adus o în
semnată contribuție la succesul 
programului, au fost răsplătite cu 
puternice aplauze. Cu aceeași oca
zie 30 de tinere din delegația ro- 
mină au prezentat varietatea cos
tumelor noastre naționale din dife
rite regiuni ale țării, obținind un 
deosebit succes. Tot vineri, grupuri 
de tinere din delegația noastră au 
vizitat diferite întreprinderi dm 
Viena.
• In cadrul manifestărilor cul

turale ale Festivalului, vineri de
legația noastră a participat cu 
grupurile sale artistice la cîteva 
programe internaționale. Astjel. 
împreună cu tinerii artiști din 
Belgia, Izrael, R. P. Mongolă și 
Polonia un grup de solisti instru
mentiști au dat un spectacol la 
Grunbach, important centru mi
nier. Populația muncitorească a 
localității a făcut o caldă mani
festație de simpatie tinerilor so
liști.

• O
nească „ ___„... .
Sovietică și țările de democrație 
populară din Europa Șl Asia, a 
avut loc vineri dimineață. Bogatul 
program artistic la care a contri
buit și violonistul romin Ștefan 
Ruha. a fost primit cu deosebită 
căldură. Intr-un spirit de priete
nie frățească tinerii noștri s-au în
treținut cu tovarășii lor din Uniu
nea Sovietică și țările de democra
ție populară, de care ii leagă în- 
tr-o unitate de nezdruncinat marile 
idei ale păcii și construcției socia
liste. Daruri, exprimînd dragostea 
tinerilor noștri muncitori, țărani, 
studenți pentru prietenii lor cre
dincioși din țările socialiste, au 
fost inminate celor prezenți. A 
fost cu adevărat o întilnire de ne
uitat, o puternică demonstrație de 
solidaritate internațională.^

• In cadrul întîlnirii tinerilor 
ziariști, redactori ai ziarelor și 
publicațiilor de tineret din nu
meroase țări au discutat despre 
sarcinile presei de tinerei în mobi
lizarea tinerei generații la lupta 
pentru pace și unitate, împotriva

entuziastă întilnire priete- 
a delegaților din Uniunea

dezinformării și a intoxicării tine
retului cu otrava propagandei răz
boiului. Cu interes a fost ascultată 
expunerea iov. Dumitru Popescu. 
redactor șef al ziarului „Scînteia 
tineretului", despre aportul presei 
de tineret din R. P. Romînă la 
educarea tinerei generații in spiri
tul ideilor înaintate și la mobili
zarea ei la îndeplinirea mărețelor 
obiective ale construcției socialiste 
din țara noastră.

• Joi dimineața la „Sophiortsale“ 
din Viena a avut loc prima întil
nire a tinerilor parlamentari care 
participă la cel de-al 7-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenți
lor. Cuvîntările participanților la 
întilnire au fost pătrunse de năzu
ința spre pace, democrație și prie
tenie intre popoare.

Primul a luat cuvîntul un depu
tat al parlamentului grec. Criti- 
cind politica guvernului grec, el a 
condamnat planurile de instalare a 
bazelor pentru rachete în Grecia și 
s-a pronunțat pentru constituirea 
unei zone denuclearizate in Bal- 
oani.

Deputatul brazilian Luis Filion 
a propus să se înființeze un centru 
de informații pentru coordonarea 
acțiunilor tinerilor parlamentari 
din diferite țări. Această propunere 
a fost sprijinită de Prasad Rao 
(India) care a relevat dorința 
poporului indian de a trăi in pace 
cu popoarele tuturor țărilor.

La intilnirea tinerilor parlamen
tari au luat parte reprezentanți a 
peste 40 de țări.

• In cursul dimineții au început 
lucrările seminarului internațional 
al studenților pe tema „Problemele 
democratizării și reformei învăță- 
mintului superior", seminar urmărit 
cu mult interes de numeroși stu
dentă

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de reprezentantul studenților 
polonezi. Au fost apoi prezentate 
referate de către reprezentanți ai 
studenților din U.R.S.S., R. F. Ger
mană, Iugoslavia, și Argentina, 
care s-au ocupat de situația invă- 
țămintului superior în țările res
pective și au cuprins importante 
propuneri privind dezvoltarea tn 
viitor a învățămintului superior. '

e Jn cursul serii a avut loc o 
impresionantă manifestație d» 
prietenie și solidaritate a tineretu
lui din lumea întreagă cu tinerii 
din țările coloniale și din țările 
care s-au eliberat de curînd de sub 
asuprirea colonială.

ln numele delegației tinerilor 
noștri muncitori din chimie și pe" 
trol, VASI LE C. ION a vorbit pe 
larg despre atenția pe care statul 
nostru democrat-popular o dă dez
voltării industriei chimice și pe
trolifere, orientarea sa pașnică, 
pusă în slujba construcției socia
liste, despre condițiile Je viață și 
muncă ale tinerilor noștri ce mun
cesc în aceste ramuri ale industriei 
noastre.

Au mai vorbit tineri din R. D. 
Germană, Italia, Statele Unite, 
Franța, R.P. Bulgaria, R.P. Polo
nă, Austria etc. Unii s-au referit 
la realizările obținute în ultima 
vreme în chimie, alții la condițiile 
de muncă și organizare, la rolul 
tinerilor care lucrează în fabricile 
și laboratoarele chimice de a sluji 
prin întreaga lor activitate pacea 
și progresul.

Schimbul de cunoștințe, de opi
nii a fost activ. Dacă partidpanții 
la întilnire au fost de acord cu a- 
cele afirmații ale vorbitorului din 
S.U.A., FREDER1C PRYOK, în 
ceea ce privește slujirea cauzei 
păcii și progresului de către chi
mie, ei și-au exprimat în schimb 
dezacordul cu afirmațiile sale pri
vind problema ajutorului econo
mic dat de S.U.A. țărilor slab dez
voltate.

Delegatul dia Venezuela, EDIL- 
HERTO RUMBOS, a arătat pe larg 
că ajutorul american înseamnă 
pentru țările slab dezvoltate sub
jugarea economică și politică — 
exploatarea populației, profituri 
pentru monopolurile nord-ameri
cane. Delegatul din Venezuela a 
demonstrat cu date, cu fapte con
crete privind înrobirea Venezue- 
lei și a altor țări 
de către S.U.A.

„Noi dorim un 
real, care să ducă 
dezvoltarea noastră 
dorim un ajutor care să aibă drept 
scop profituri pentru monopoluri. 
Numai astfel popoarele slab dez
voltate vor fi libere și stăpîne în 
țările lor“.

Aplauzele celor din sală înso
țeau pe delegatul din Venezuela 
de la tribună și pînă la locul său 
din sală. Un tînăr italian, AR- 
LEON1 PIERINO din Reggio E- 
milia părăsește locul și vine la 
prietenul său sud-american să-i 
strîngă mina. Un semn aprobativ.

în pauză un grup de tineri din 
diverse țări discută. Un tînăr sud- 
american povestește despre conse
cințele nefaste ale pătrunderii ca
pitalului american în țările îna
poiate. Toți ceilalți îl aprobă.

Tinerii francezi VINCENT GUY 
și ROUSSEL MICHEL arată că și 
in Franța capitalul american se in
filtrează numai pentru a stoarce 
profituri.

Dar unele păreri diferite ivite în 
timpul desfășurării întîlnirii n-au 
împedicat d« bună seamă pe par- 
ticipanți să conlucreze, să ajungă 
la un punct de vedere comun în 
probleme esențiale privind colabo
rarea, munca și lupta tinerilor 
chimiști și petroliști pentru pace 
și un viitor fericit.

D. MIHAIL
Viena, 31 iulie 1959.

sud-americane

ajutor sincer, 
într-adevăr la 

economică; nu

SVERDLOVSK 31 (Agerpres). 
— TASS transmite : Vicepreședin
tele S.U.A., Richard Nixon, și 
persoanele care îi însoțesc au vizi
tat noua uzină de țevi din Pervo
uralsk și Palatul culturii al uzinei. 
In convorbirea cu conducătorii u- 
zinei, Richard Nixon și-a expri
mat satisfacția pentru faptul că i 
s-au dat toate posibilitățile să cu
noască, după cum a declarat el, 
o întreprindere modernă de o 
înaltă productivitate.

Părăsind Palatul culturii, în 
timp ce se afla în automobil, vice
președintele a adresat celor pre- 
zenți cuvinte de salut din partea 
poporului american către poporul 
sovietic.

Am auzit, a declarat el, că prin
tre dumneavoastră cineva a pro
nunțat acum în limba engleză cu
vîntul „pace“. Vreau să vă răs
pund în limba rusă pe care nu o 
cunosc bine: „Druzia, za mir vo 
vsem mire 1“ (Prieteni, pentru 
pace în lumea întreagă 1“).

Mai multe fapte, nu vorbe 1 — a 
răspuns unul din muncitori.

Din Pervouralsk oaspeții au 
plecat în orașul minier Degtiarsk, 
unde se află o mină de cupru. Di
rectorul minei a oferit în cinstea 
oaspeților un dejun cu prilejul că
ruia vicepreședintele S.U.A. a toas
tat în cinstea lui K. E. Voroșilov 
și N. S. Hrușciov.

După dejun vicepreședintele și 
persoanele care îl însoțesc au 
coborît în mină, au vizitat punctul 
medical aflat la o adîncime de 
250 metri.

In unul din abatajele minei, 
Nixon a urmărit funcționarea unei 
mașini de forat.

Stînd de vorbă cu minerii, Ni
xon a întrebat: Aveți o muncă 
foarte grea, nu-i așa ? Nu putem 
spune acest lucru, a răspuns unul 
din mineri, avem mașini bune.

La rîndul său unul din mineri 
l-a rugat pe vicepreședinte să-i 
spună de ce situația din lume ră- 
mîne totuși încordată ? De ce nu 
se poate ajunge la o înțelegere la 
nivel înalt ? Am fost doar prieteni 
în timpul războiului.

Sînt de părere, a spus Nixon, 
că una din căile de slăbire a încor
dării este stabilirea de contacte 
personale. Firește că între țările 
noastre există divergențe politice. 
Trebuie însă să creăm acea atmos
feră, în care conducătorii Uniunii 
Sovietice și ai Statelor Unite să 
obțină reglementarea problemelor 
litigioase fără război. $i noi vom 
acționa în același sens.

Impărtășindu-și impresiile în le
gătură cu mina, Nixon a declarat: 
Utilaj modern, excelent.

In seara zilei de 30 iulie oaspe
ții americani s-au înapoiat la 
Sverdlovsk.

SVERDLOVSK 31 (Agerpres).— 
TASS transmite: După o vizită 
de două zile în Ural, Richard 
Nixon, vicepreședintele S.U.A., și 
persoanele care-1 însoțesc au ple
cat la 31 iulie la Moscova pe 
bordul unui avion „TU-104“.

Luînd cuvîntul pe aerodrom, 
Ivan Muraviov, președintele So
vietului orășenesc Sverdlovsk, i-a 
spus lui Nixon: Ați stat Ia noi 
un timp foarte scurt, dar ni sc 
pare că v-ați putut convinge de

dragostea de pace a oamenilor so
vietici. Totodată poporul nostru 
este serios îngrijorat de starea re
lațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A.

Sperăm, domnule vicepreșed.nte, 
a spus Ivan Muraviov, că 
vizita dv. în Uniunea Sovie
tică va contribui la întărirea re
lațiilor d.ntre țările noastre și la 
consolidarea păcii în întreaga 
lume.

In cuvîntarea de răspuns vice
președintele S.U.A. a mulțumit 
îocuitorilor din Ural pentru ospi
talitatea care, după cum a spus 
el, este legendară și este mai bine 
s-o vezi cu proprii tăi ochi decît 
să auzi despre ea.

Am fost adînc impresionat, a 
spus R. Nixon în continuare, de 
uriașa productivitate» a uzinelor 
dv., de energia oamenilor sovie
tici, precum și . de toate semnele 
de progres pe care le-am consta
tat în cursul călătoriei. De aceea 
pot să înțeleg de ce oamenii atît 
în țara dv. cît și în țara mea do
resc să trăiască în pace cu toate 
popoarele.

MOSCOVA 31 
TASS transmite: 
ziloi de vineri 
Nixon și persoanele care-1 înso
țesc s-au înapoiat la Moscova, 
după ce au vizitat orașele Le
ningrad, Novosibirsk, precum și 
Sverdlovsk și alte orașe din Ural.

în Olanda

IA IlFVil reprezentanții occidentali
LU Uliii VU continuă manevrele

(Ager preș). — 
In după-amiaza 
vicepreședintele

HAGA 31 
Cu ocazia 

nomice romîne in Olanda, în 
de 30 iulie a.c., municipalitatea 
orașului Amsterdam a oferit un 
dejun în cinstea delegației econo
mice romîne, condusă da iov. Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne.

In după-amiaza aceleiași zile, 
delegația a vizitat orașul Rotter- 
dam și o serie de instalații por
tuare.

Reprezentanții marilor firme co
merciale din Rotiterdam au oferit 
un dineu în seara zilei de 30 iu
lie a.c. în cinstea delegației eco
nomice romîne.

Răspunzînd unor întrebări ale 
corespondentului Agenției de Pre
să Olandeze în legătură cu scopul 
vizitei delegației economice romî
ne în Olanda, tov. Al. Bîrlădeanu 
a arătat că delegația intenționează 
să viziteze o serie de întreprin
deri olandeze în vederea cunoaș
terii posibilităților de lărgire a 
schimburilor economice între cele 
două țări.

La 31 iulie delegația a vizitat 
Uzinele electronice „Philips" din 
Eindhoven, în regiunea de sud a 
Olandei.

(Ager preș), 
sosirii delegației eco- 

ziua

Sentința pronunțată de Tribuna
lul Militar de la Atena n-a pro
dus rezultatele scontate de reac- 
țiune. Dimpotrivă. Rezultatele ei 
s-au întors împotriva organizatori
lor înscenării 
Atena.

Ne reamintim, 
mentul arestării 
zos și a celorlal, 
opinia publică greacă' și cea mon
dială au protestat. Erau îndrep
tățite să o facă.

A sosit momentul procesului și 
opinia publică greacă și cea mon
dială și-au întețit protestul și in
dignarea. Reprezentanții autorită
ților grecești au ' \‘
Opinia publică din Grecia și cea 
mondială au cerut, in 
păcii și democrației, să nu se pună 
căluș luptătorilor pentru pace și 
democrație și să nu se dea frîu li
ber slugilor dominației străine, 
străine de interesele naționale ale 
Greciei, purtătoare ale bazelor 
morții.

In plină desfășurare a procesu
lui, „acuzații“ nu s-au apărat. 
N-aveau pentru ce să se apere. Ei 
au aruncat sfidător mănușa în o- 
brazul organizatorilor și slugilor 
lor, cerîndu-Ie să se angajeze la 

nu jn fața unui tribunal

judiciare de la

că chiar din mo- 
lui Manolis Gle- 

Iți patrioți greci.

fost preveniți.

interesul

luptă,

incompetent și pe baza unei legi 
perimate, de timp și de istorie, ci 
in fața poporului, deschis, pe are
na ideilor.

Complotul urzit la ordinul străi
nilor de interesele naționale ale 
poporului grec s-a întors împotri
va inițiatorilor iui. A fost pe deplin 
dezvăluit conținutul unei provo
cări polițienești stingace și prost 
înfășurate în mantia justiției. Le
gile dezgropate din trecutul con
damnat al ocupației fasciste au 
constituit o rușine pentru cei ce 
le-au aplicat. Condamnați in fața 
opiniei publice și a poporului 
grec au rămas numai acuzatorii, 
indigeni și străini.

Lupta împotriva unei hotăriri ce 
nu poartă sigiliul „atenian“, ci a- 
cela al sacrilegiului și sfidării 
conștiinței democratice, nu poate 
înceta. In luptă s-a angajat și 
marea forță a opiniei publice mon
diale, căreia nu-i sînt străine dir- 
zenia și simțul responsabilității.

Cauza lui Glezos, Vutsas, Trikh- 
linos și a celorlalți democrați 
greci, este cauza comună a tuitu- 
lor luptătorilor pentru democrație 
și pace. De aci necesitatea: să 
luptăm pentru anularea sentinței 
criminale pronunțate împotriva pa
trioților greci, să luptăm pentrM 
eliberarea lor 1

Pregătiri
pentru o expoziție romînească 

la Moscova
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

Corespondentul Agerpres trans
mite :

In aceste zile în Parcul de cul
tură și odihnă ,,Gorki“ din Mosco
va se lucrează intens la amenaja
rea Expoziției documentare organi
zate aici de A.R.L.U.S. în cadrul 
manifestărilor culturale ce vor a- 
vea loc la Moscova cu prilejul săr
bătoririi zilei de 23 August.

Pavilionul expoziției a fost rea
lizat în întregime în țară, iar mon-

Prezente romînești 
peste hotare
La Expoziția 

internațională 
de mașini 

de la Brno
PRAGA 31. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Lucrările 
pentru amenajarea marii Expozi
ții internaționale de mașini de la 
Brno, la care iau parte anul a- 
cesta peste 30 de țări, sînt pe ter
minate. La această expoziție a fost 
repartizat Republicii Populare Ro- 
mine un pavilion întreg.

Țara noastră va prezenta cu 
acest prilej trei grupe principale 
de exponate care vor oglindi pro
gresele industriei R.P.R.

tarea sa a fost terminată într-un 
timp record.

Luminozitatea perfectă a pavilio
nului expoziției se obține grație 
acoperișului transparent executat 
din material plastic și fațadei 
principale executate aproape în în
tregime din sticlă.

Primele panouri evocă glorioase
le evenimente de acum 15 ani, eli
berarea Romîniei, următoarele în
fățișează principalele realizări ob
ținute în Rominia democrat-popu- 
iară. In cadrul expoziției se remar
că, de pildă, un panou de circa 
140 m.p. care ilustrează succesele 
industriei petrolifere și celei chi
mice. Un sector întreg este rezer
vat succeselor obținute în transfor
marea socialistă a agriculturii.

Ultima parte a expoziției va o- 
feri publicului sovietic prilejul de a 
cunoaște realizările regimului nos
tru de democrație populară in con
strucția de locuințe, ocrotirea să
nătății, în dezvoltarea învățămin- 
tului, științei, culturii și artei.

La expoziție se vor putea vedea 
machete, mostre din principalele 
bogății ale țării, obiecte de artă 
populară, cărți, albume, fotografii 
cu imagini aie diverselor colțuri 
pitorești din țara noastră.

La expoziție vor rula filme do
cumentare și filme artistice romî- 
nești și vor avea loc manifestări 
culturale.

Comportarea inumana 
fața de patrioții întemnițați

ATENA 31 (Agerpres). — Autoritățile grecești au o compor
tare inumană față de eroul național al Greciei, Manolis Glezos, 
și față de ceilalți democrați aruncați în închisoarea „Averoff*4 
din Atena. . IV

Comportarea conducerii penitenciarului față de Manolis Gle- 
zos și ceilalți patrioți, relatează ziarul „AvghiM, încalcă ^hiar și 
prevederile regulamentului închisorii, fără să mal vorbim de prin
cipiile elementare de umanitate. Directorul închisorii refuză să 
acorde deținuților democrați pînă și asistență medicală, deși 
mulți dintre ei sînt bolnavi.

La 31 iulie, ziarul „Avglii", a protestat pe lingă ministrul de 
Justiție, Kallias, împotriva acestei atitudini a conducerii peniten
ciarului.

„Avghi“ cere intensificarea luptei pentru eliberarea lui Mano- 
iis Glezos și a celorlalți democrați greci.

Protestul opiniei publice din Chile 
și Argentina împotriva odioasei sentințe 

Atenade la
BUENOS AIRES 31 (Agerpres).
Opinia publică din Chile și Ar

gentina condamnă cu hotărîre sen
tința pronunțată de Tribunalul 
militar din Atena împotriva lui 
Manolis Glezos și altor patrioți 
greci. 24 de deputați ai Congresu
lui Național din Chile — reprezen
tanți ai diferitelor partide politice 
— au adresat regelui Greciei o 
scrisoare de protest împotriva ac
tului arbitrar săvîrșit față de 
„eroul național al Greciei, al cărui 
act de curaj a însuflețit mii de 
oameni de pe întreg pămîntul în 
lupta pentru libertate“.

Liga argentiniană de luptă pen
tru drepturile omului a cerut în

mesajul adresat ministrului Justi
ției al Greciei anularea Sentinței și 
eliberarea neintîrziată a lui Ma- 
nolis Glezois și a celorlalți demo- 
crați. Numeroase alte organizații 
politice și sociale din Chilef și Ar
gentina au protestat împotriva 
sentinței arbitrare a Tribunalului 
militar din Atena.

—•—

Tînăra muncitoare cehos'ovacă Hedvika Kocorova, care a venit fa 
Nova Ituta „Moment Gott.vald“ dh Kunoice, ca brigadieră, a în
drăgit ațît de mult uzina siderurgică, incit a hotărît să râmină 

aci definitiv.

GENEVA 31 (Agerpres). - Co- 
respondență specială:

In timp ce în cursul dimineții 
reprezentanții delegațiilor Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite, Marii 
Britanii și Franței se întruneau 
conform înțelegerii de ieri a mi
niștrilor, urmînd să refere după- 
amiază miniștrilor reuniți la vila 
delegației sovietice, von Brentano 
a cerut reunirea conducătorilor 
delegațiilor occidentale. El le-a 
prezentat o declarație a Re
publicii Federale care a fost înde
lung discutată aseară de minis
trul de Externe al Bonnului, cu 
primarul Berlinului occidental, 
Brandt, căruia primul i-a cerut să 
vină de urgență la Geneva.

După cum s-a aflat, în declara
ție se ridică problema refuzului 
oricărei reduceri a nivelului for
țelor armate în Berlinul occiden
tal și se cere să se bareze com
plet calea unui acord.

Încă odată guvernul de Ia Bonn 
desfășoară întreaga gamă de pre
siuni asupra aliaților săi pentru a 
împiedica o înțelegere la Geneva. 
Aceste eforturi vin în întîmpinarea 
dorințelor altor șefi ai delegațiilor 
occidentale care urmăresc să Îm
piedice o înțelegere.

In schimb, propunerile prezenta
te de Uniunea Sovietică oferă o 
bază solidă pentru o înțelegere 
care, respectînd interesele părților* 
și garantîndu-le, să ducă la slăbi
rea încordării internaționale. A- 
ceasta înțelegere ar marea primul 
pas spre normalizarea situației în 
Berlinul occidental și spre organi
zarea unei apropieri între cele 
două state, lată ce scrie „New 
York Herald Tribune“ astăzi: 
„Acest document a fost înmînat 
marți noaptea. Nu este nici o 
coincidență că, după ce l-au citit, 
aliații au luat măsura să ridice 
conferința peste o săptămînă“. 
Astfel, lipsa de dorință de a par
veni la un acord este recunoscută 
fără- voie de un organ apropiat 
Departamentului de Stat. Deci, 
chiar sursele occidentale confirmă

obstrucționiste
că hotărîrea lui Herter de a pleca 
joia viitoare pentru a se pregăti 
în vederea conferinței organiza
ției statelor americane, nu este de
cît un pretext pentru a precipita 
lucrările conferinței, în scopul de 
a nu se ajunge la un acord.

Alîine, stadiul lucrărilor confe
rinței va fi examinat la amiază de

La conferința 
de la Hiroșima

TOKIO 31 (Agerpres). — In 
capitala Japoniei a sosit pentru a 
participa la lucrările celei de-a 
V-a conferințe mondiale împotri
va bombelor atomice și cu hidro
gen, delegația romînă formată 
din dr. Stanciu Stoian, secretar 
general al Ligii romîne de priete
nie cu popoarele din Asia și A- 
frica și membru al Comitetului na
țional pentru apărarea păcii din 
R.P.R., și Alexandru 
ziarist.

La aeroportul din 
gafia romînă a fost 
de reprezentanți ai mișcării parti
zanilor păcii și ai Asociației de 
prietenie japono-romînă.

La 31 iulie, delegația a plecat

Gheorghiu,

Tokio dele- 
intimpinată

Gromîko și Herter la vila delega- ța Hiroșima, unde va avea loc con
titi sovietice. * ferința.

Tînăra Yen Kuei-cic din Kuosian, provincia Hupei, Chineză,
este cunoscută ca o harnică și ex perimentată crescătoare de păsări.

Italia văzută 
de italieni

aceste zile, de plin sezon înIn __ , ___
Italia, trimișii ziarelor și reviste
lor burgheze italiene, franceze, 
americane, engleze, au năvălit în 
localitățile turistice din Italia, re
zervate protipendadei lumii capita
liste. La Abbazia, Veneția, Geno
va, Capri etc. bogătași doldora cu 
dolari, ex-regi, prințișori și prinți- 
șoare, vedete de cinema, laolaltă 
cu cocote și vînzători de stupefian
te duc o viață de lux, de desfrîu 
nemaipomenit. Aci se nasc scan
dalurile după care gonesc ziariștii 
presei capitaliste.

Uneori acești ziariști se plicti
sesc de cancanurile ce le oferă 
„lumea înaltă“. Așa s-a întîmplat 
recent cu un grup de ziariști de 
la revista reacționară italiană 
„Espresso“. Ei au vrut să ofere 
cititorilor revistei subiecte mai 
„grase“, mai „tari“. Ceva origi
nal. care să producă vîlvă. Ideea 
lor ? Să stea cîtva timp în mijlo
cul argaților, țăranilor, proletari
lor din sudul Italiei — în insule
le Sicilia și Sardinia, în Calabria 
și Apulia, la Neapo'e și în munții 
Apenini — și să afle cum trăiesc 
aceștia. Puși în fața realității cru
de, ei au fost nevoiți să relateze 
doar o mică parte din cele văzute, 
despre fapte poate nu originale, 
dar foarte dureroase și pe care 
dorim să le afle și cititor.i ziaru
lui nostru.

GENEVA. — In seara zilei d» 
30 iulie, după Intilnirea. miniștrilor 
Afacerilor Externe ai U.R.S.S.. 
S.U.A., Angliei și Franței, a avut 
loc o convorbire între A. A. (Iro- 
mlko. ministrul Afâce'ilor Externe 
al U.R.S.S. și L. Bolz, ministrul 
Afacerilor Externe al R.D.G. Au 
continuat consultări in legătură cu 
propune'lle care sînt examinate de 
oarticipanții la conferința de la 
Geneva..

LIMA. — După cum relatează 
agenția Associated Press, la 30 iu
lie guvernul peruvian a suspendat 
garanțiile constituționale cu privi
re! la drepturile individuale pentru 
o perioadă de 30 de zile. Această 
hotărtre, relevă agenția, a fost 
luată de către guvern cu scopul 
de a înăbuși greva națională a șo
ferilor, care a căpătat un pronun
țat caracter politic.

MOSCOVA. — La editura mili
tară a Ministerului Apărării al 
U.R.S.S. se pregătește editarea 
unei opere în șase volume „Istoria 
Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei al Uniunii Sovietice din 
anii 1941—1945“, elaborată în urma 
hotărîrii Comitetului (teatral al 
Partidului de' către Institutul de 
marxism-leninisnt de pe lingă C C. 
al P.C.U.S.

,‘ț

Mizerie africană în inima Italiei
• Cînd un ied este mai bine hrănit 
decît un copil • 2.500.000 oameni într-un 
uriaș lagăr al

Ziariștii de la „Espresso“ au 
poposit prima dată în regiunea 
Baroni, aflată la nord-vest de 
insula Sardinia. 70 la sută din 
populația acestei regiuni este for
mată din mici crescători de vite, 
care în munca lor sînt ajutați de 
băieți în vîrstă de 8—14 ani. Iată 
ce au scris ei despre traiul aces
tora. Ei au drept hrană „zilnic o 
bucată de pîine veche cu brinză în 
decursul întregului an, cu excep
ția cîtorva duminici și sărbători 
mari. Carne — de 5—6 ori pe an 
(atunci cînd moare o oaie, fie de 
boală, fie jn urma unui accident). 
Deseori masa lor de prînz este for
mată din ceapă sau cartofi furați 
de pe cimp, uneori chiar din iarbă 
— un soi de mărar sălbatic, care 
crește pe dealuri și este cunoscut 
aici sub denumirea de „muletta“. 
La fel sînt și adăposturile lor : 
...păstorul doarme pe pășuni, adă- 
postindu-se sub un copac sau o 
stîncă."

Ziariștii italieni nu s-au mul
țumit numai cu atît. Ei și-au fă-

mizeriei • O existența tragica 
fârâ speranțe...

cut speranțe că familiile acestora, 
aflate în sate, trăiesc mai bine. 
Iluzii. Totuși ziarișt.i au notat că 
„familiile lor din așezare trăiesc 
mai bine, numai în privința lo
cuinței“. Ce înțeleg prin acest 
„mai bine ?“ lată descrierea
exactă : „O cameră cu pereți din 
piatră necioplită, legate cu lut. 
Fereastra, dacă există, reprezintă 
o gaură făcută în perete cu aju
torul tirnăcopului și acoperită cu 
o scindură“. In ceea ce privește 
hrana lor... „Toate familiile cum
pără în mod obișnuit aceleași pro
duse : 
uneori 
niciodată. Din 123 de familii, nu 
mai 20 cumpără lapte pentru 
copii. In celelalte 103 familii, co
piii mănîncă o fiertură din făină și 
apă, denumită aici „eiiro“ și care 
costă aproximativ 40 lire. In con
secință hrana unui copil costă zil
nic in Baroni 40 lire, adică mai 
puțin 
hram

Păcat că nu putem reda apinii-

macaroane, ceapă, fasole, 
sare, zahăr — aproape

decît o treime cit costă 
unui ied.
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le ziariștilor italieni despre un 
asemenea fel de viață. Alotivul ? 
Nu și le-au exprimat. Explicația re
ținerii o putem găsi numai în 
faptul că în continuarea călătoriei 
lor ei au văzut situații și mai 
groaznice, lată cum au descris 
aceiași ziariști viața italienilor 
din întinsa regiune dintre masivul 
Gran Sasso și culmea Faro 
(munții Apenini). „Aci mizeria în
cetează să fie numai de ordin eco
nomic.
culmea 
gului lanț muntos i 
nilor, pe o distanță de 
kilometri ; ' " *__ ,
mizeriei : aceasta este Africa cu 
sărăcia ei in însuși centrul Ita
liei. Aproximativ 2.500.000 de ita
lieni trăiesc aici ca internați in
tr-un uriaș lagăr de concentrare... 
ei nu știu ce înseamnă telefon, 
radio, televiziune, cinematograf; 
electricitatea este aici ceva cu to
tul neobișnuit; aici nu există căi 
ferate, nu există conducte de apă. 
aici nu există spitale, aici nu exis
tă școli...“

Intre Gran Sasso și 
Faro, de-a lungul între- 

al Apeni- 
j sute de 

se întinde împărăția

Se pare că această nemaipome
nită mizerie găsită în Italia în se
colul energiei atomice, i-a cam 
zdruncinat pe domnii de la „Es
presso''. Ei nu se așteptau să 
vadă, după expresia lor, „Africa la 
noi acasă“. Ei mărturisesc siliți 
de fapte: „Ca și acum 84 de ani 
multe milioane de italieni trăiesc 
cite 8—10 intr-o cameră, intr-o 
înghesuială de nedescris; ca și în 
trecut ei se hrănesc cu piine, cea
pă, ardei, măsline și uneori ma
caroane, fără nici un fel de adaos. 
Ei nu au speranța că intr-un vii
tor apropiat condițiile lor de exis
tență s-ar putea schimba“...

Ziariștii de la „Espresso“ nu în
cearcă să pună punctul pe i. Lor 
le este greu, sau mai bine zis — 
nu vor, să arate în ce constă cau
zele cruntei mizerii în care se 
zbat milioane de italieni. Situația 
descrisă de ei își are rădăcina în 
însăși putreda orinduire capita
listă, care nu poate oferi poporului 
decît lanțuri și mizerie, își are 
rădăcina in politica potr.vnică in
tereselor poporului, dusă de cercu
rile guvernante din Italia, își are 
rădăcina în servitudinea față de 
imperialiștii din S.U.A., care îm- 
pînzesc țara cu bazei militare agre
sive, își are rădăcina în încăpățî
nata politică a „războiului rece".

R. LUCIAN
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