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MAJORAREA 
SALARIILOR TARIFARE 

ale lucrătorilor operativi din comerțul 
de stat și cooperatist

Comitetul Central al P.M.R. și Consiliul de 
Miniștri al R P. Romine prin Hotărirea din 30 
iulie a.c., a-u aprobat majorarea salariilor tari- 
’are ale lucrătorilor din comerțul de stat și 
»operat ist.

Potrivit hotărîrii, salariile tarifare ale lucră
torilor din comerțul socialist se majorează în 
medie cu oiirca 18 la sută, la categoriile infe- 
'Âoare de salarizare creșterea fiind de peste 25 
.a sută.

Salariile tarifare la funcțiile de bază ale lu
crătorilor din Comerț cresc în medie ou: 24 la 
sută la vînzători, 23 la sută șef raion, 21 la 
sută șef magazin. 19 la sută receptioneri, 27 
la sută sortatori, 14 la sută vitrineri, 21 la sută 
ospătari, 23 la sută cofetari, 27 la sută bucă
tari, 23 la sută bucătari șefi, 28 la sută bufe- 
tieri-canagii, 16 la sută șef.i unitate alimentație 
.publică etc.

Pentru personalul operativ din unitățile co
merciale și de alimentație publică, salariile ta
rifare sînt diferențiate în raport cu calificarea, 
categoria unității comerciale, specializarea și 
răspunderea lucrătorilor.

Odată cu majorarea salariilor tarifare, hotă- 
rîrea C.C. al P.M R. și a Consiliului de Mi
niștri prevede și îmbunătățirea principiilor de 
premiere, referitoare la realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan, reducerea perisabilităților și 
îmbunătățirea deservirii consumatorilor.

Hotărirea prevede sarcinile lucrătorilor din 
comerțul de stat și cooperatist cu privire la îm
bunătățirea continuă a deservirii populației, la 
reducerea simțitoare a cheltuielilor de circula
ție a mărfurilor.

Majorarea salariilor lucrătorilor operativi 
din comerț se aplică începînd cu data de 1 au
gust 1959,

Gram cu gram - 
tone de metal

TELEGRAMĂ
Tovarășului

ANTON IUGOV
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de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

Soiia
Scumpe tovarășe Iugov,

Sub semnul înfrățirii tineretului lumii 
în lupta pentru pace și prietenie

Festivalul —
marea sărbătoare a tinereții

a luat sfîrșit

Tinerii din întreprinderile raio
nului Cîmpina, regiunea Ploești, 
alături de întregul nostru po
por, au primit cu mare însufleți
re hotărîrile recentei plenare a 
C.C. al P.M.R. cu privire la 
ridicarea continuă a nivelului 
de trai al celor ce muncesc. 
Hotăririle plenarei au dat 
tinerilor din raionul nostru 
un nou imbold in muncă, mobi- 
lizîndu-i la îndeplinirea și depă
șirea planului, la lupta pentru 
reducerea prețului de cost, pen
tru ridicarea calității produselor.

In cadrul acestei lupte gene
rale, tinerii muncitori din intre- 
prinderile ra'onului nostru au 
dat un nou avînt extinderii ini-

De^i nu lucrează cu metal, ti
nerii de la Fabrica de ciorapi din 
Cîmpina au preluat in.țiativa 
pornind o adevărată campanie 
de economisire a materiei pri
me prin reducerea consumurilor 
specifice. Astfel, tinerii de aici au 
realizat o economie de peste 
500 kg. fire bumbac din care se 
pot confecționa 5300 perechi de 
ciorapi. Tinerii de la Uzinele chi
mice „Victoria“ au realizat de 
asemenea economii reducind con
sumurile specifice la fabricarea 
cati-lucurilor. Pe tot cuprinsul 
raionului, de la inceputul anului 
și pină in prezent, s-au econo
misit peste 300 tone de metal.

Din hotărîrile plenarei din 
13—14 iulie a C.C. al P.M.*’.

țiativei tinerilor de la Reșița, pri- reies noi sarcin; pentru organi-
vind realizarea 
de cit mai multe 
economii, pentru 
înflorirea pa
triei noastre so
cialiste. După 
cum este cunos-

In raionul 
se extinde 

tinerilor
cut, chemarea 
lansată la începutul acestui an 
de către tinerii reșițeni îmbrăți
șează o sferă largă de căi prin 
care se pot face economii : gos
podărirea metalului și a aitor 
materii prime și auxiliare, eco
nomii provenite din inovații, de 
pe urma colectării fierului vechi, 
a activității depuse de brigăzile 
utemiste de muncă patriotică etc.

Fără îndoiala că una d ntre 
căile importante pentru realiza
rea de cit mai multe economii 
este gospodărirea cu grijă a me- 
talu’ui și a celor alte materii 
pr me. Despre acest lucru li s-a 
vorbit tinerilor in adunări gene
rale, la cercuri'e de învățămînt 
politic, la gazetele de perete, în 
cadrul cursuri.or de m nim teh- 
-ic etc.

Cîmpina 
inițiativa 
reșțeni

zațiile U.T.M. în 
desfășurarea 

luptei de econo
misire a metalu
lui și a materii
lor prime. In a- 
ceste zile tine-
rii își sporec 

angajamentele în cinstea lui 23 
August. Numai tinerii de la „I-C. 
Frimu“-Sinaia s-au angajat să 
facă economii de metal în 
cinstea lui 23 August de 120
tone.

Dar la fiecare loc de muncă 
există încă resurse însemnate de 
economisire a metalului și a ce
lorlalte materii prime și tinere
tul trebuie să le descopere, să le 
folosească. Tinerii muniitori din 
raionul nostru și-au luat anga
jamentul ca pină la sfirșitul 
anului să economisească peste 
600 tone metal. Această canti

Organizațiile (J.T.M., sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
au mobilizat apoi tinerii la des
coperirea și valorificarea tu
turor rezervelor interne existen
te la fiecare Ioc de muncă

tate se va adăuga la economiile 
pe care le fac în producție toți 
oamenii muncii din țară pentru 
a realiza și depăși suma de un 
miliard lei economii.

din uzină, 
petroliferă, 
gospodărire 
accent deosebit a fost pus

fabrică sau schelă 
In acțiunea 
a metalului

de 
un 
pe

ION STOICESCU 
secretar al Comitetului raional 

U.T.M- -Cimpina

Cu prilejul celei de-a 55-a ani
versări a zilei dv. de naștere vă 
felicit călduros și vă urez din ini
mă multă sănătate, viață îndelun
gată și noi succese in activitatea 
rodnică pe care o duceți pentru 
fericirea și bunăstarea poporului 
frate bulgar, pentru triumful cau
zei păcii în lumea întreagă.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului 

de Miniștri
al Republicii Populare Romine

------•------ ,

Succesele 
fur.ialșiHor 

reșițeni
Documentele Plenarei C.C. al 

P.M.R. din iulie a.c., au imprimat 
un puternic avînt întrecerii socia
liste a Jurnaliștilor de la Combi
natul metalurgic Reșița. In luna 
trecută ei au dat pcs.e plan mai 
mult de 1500 tone de fonta, astfel 
că în ziua de 4 august și-au de
pășit angajamentul luat în cins
tea zilei de 23 August, dînd peste 
plan aproare 7800 tone de fontă.

Succesul furnaliștilor reșițeni se 
datorește îndeosebi folosirii mai 
bune a capacității agregatelor. In
dicii de utilizare a acestora au 
sporit in medie cu 12 la sută față 
de plan. In întrecere cu fur.naliș.ii 
liunedoreni pentru sporirea pro
ducției de metal, echipele de topi- 
lori de la furnalele 1 și 2, con
duse de Ștefan Cântar, Petru Thern 
și Ion Sava au realizat în unele 
zile după plenara C.C. al P.M.R., 
indici de utilizare a furnalelor mai 
mari cu 20—23 la sută decît în 
primele 3 luni din acest an.

in primul semestru al anului, 
furnaliștii reșițeni au economisit 
peste plan aproape 3 milioane de 
lei. Numai prin reducerea consu
murilor specifice de combustibil, 
var etc., prețul de cost pe tona de 
fontă a fost redus cu 42 lei față 
de cel planificat.

(Agerpres)

Tînărul Ion Chivti, maistru la secția spiralizare și e'ectrozi de la 
întreprinderea „Electrofar“ din Capitală“ e cunoscut ca unul dintre 
cei mai harnici și întreprinzători maiștri din întreprindere. îm
preună cu inginerii Sever Crucea nu și G.ieorghe Laudă, a reușit, 
în cinstea marii sărbători a eliberării patriei noastre, printr-o mai 
justă organizare a procesului de producție și prin aplicarea unor 

raționalizări, să reducă consumurile specifice.

500 tone de cărbune 
în plus prin creșterea 
productivitafii muncii

Prin aplicarea complexului de 
măsuri luate de recenta plenară 
a C.C. al P.M.R., ne-am dat încă 
odată seama de grija pe care o 
poartă partidul și statul democrat- 
popular creșterii bunăstăr.i celor 
ce muncesc.

Și în Lupeni s-au petrecut 
in anii jregimului. democrat-popular 
transformări uriașe.

Din ctieltulelila social-cul
turale ale statului revin în medie, 
după calcule estimative, pentru fie
care familie de muncitori — așa 
cum se arată în raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la Plenara C.C. al P.M.R. 
din iulie a.c. — peste 3.000 lei pe 
an.

Tinerii mineri din brigada noas
tră de producție răspund grijii pă- 
r.ntești pe care o poartă partidul 
ridicării continue a nivelului de 
trai al celor ce muncesc prin noi 
realizări in producție. Partidul 
ne-a arătat că stă în putința 
noastră posibilitatea de a realiza 
mai mult pentru a trăi din ce în 
ce mai bine, că sarcina fiecărui 
om al muncii este să lupte pentru 
o productivitate mereu mai înaltă 
și pentru scăderea prețului de 
cost. în acest scop trebuie des
coperite și folosite toate rezervele 
interne. O atenție principală o 
vom da folosirii raționale a ma
terialului lemnos necesar armării, 
îngrij.rii sculelor — ceea ce 
are ca efect reducerea consumu
lui specific de unelte.

Prin creșterea productivității 
muncii noi ne angajăm să dăm 
peste plan pină la 23 August încă 
500 tone de cărbune. Sintem ho- 
tărîți să îndeplinim și să depășim

aceste angajamente pentru a con
tribui din plin la real zarea sar
cinilor mari pe care ni le pune 
In față partidul și guvernul nos
tru.

Dl AN A CHIȚU 
responsabilul brigăzii de tineret 

sectorul 4 A Lupeni

Succese deosebite 
ale reprezentanților 

artei noastre 
la Festival

VIENA 4. Trimisul special 
Agerpres transmite :

Concursurile artistice inter
naționale ale Festivalului, care 
au cuprins 13 ramuri artistice, 
au depășit prin nivelul lor 
multe concursuri asemănătoare 
— aceasta este părerea mem
brilor juriilor în număr de 94, 
din 33 de țări. In cadrul con
cursurilor artistice, delegația 
noastra a fost distinsă cu urmă
toarele premii :

CANTO: Corneliu Fănățeanu, 
premiul I ; Ladislau Konya, 
premiul II ; Elena Andrei și 
Iulia Boicu-Buciuceanu, pre
miul III ;

CONCURSUL DE INSTRU
MENTE DE SUFLAT: Guți 
Edy, premiul III (oboi).

CONCURSUL DE CORURI: 
Corul Ansamblului Uniunii Ti
neretului Muncitor, premiul I ;

CONCURSUL DE BAI.ET: 
Cuplul Alexa Dumitrache- 
Gheorghe Cotovelea, premiul II; 
Magdalena Popa, premiul II; 
Eugen Mărcoi, premiul III ;

CONCURSUL DE DANSURI 
POPULARE : Echipa de dan
suri a Ansamblului U.T.M-, 
premiul I ; trei grupuri de dan
satori ai Ansamblului, premiul 
II (fiecare) ; un grup de dan
satori ai Ansamblului, premiul 
IU.

CONCURSUL DE INSTRU
MENTE POPULARE: Orche
stra de instrumente populare, 
premiul I > Nicolae Florian (a- 
cordeon) premiul I; Mihai Ni
colae (țambal) premiul I; Mari- 
nescu Petre (țambal) premiul 
II ; Nicolae Crăciunescu (acor
deon) premiul III.

CONCURSUL DE PICTURA: 
Constantin Blendea, premiul II 
(pentru pictura „Natură") și o 
mențiune pentru pictura „Stu
denta“.

Festivitatea de închidere 
a Festivalului

VIENA 4. Trimisul special 
Agerpres, C. Răducanu. trans
mite : După 10 zile de neuitat, 
marele Festival Mondial al Ti. 
neretului și Studenților pentru 
pace și prietenie de la Viena (26 
iulie — 4 august) a luat sfîrșit. 
18.000 de tineri și tinere repre- 
zentînd milioane de tineri din 
112 țări, au fost purtătorii aspi
rațiilor profunde de progres, li
bertate și pace ale popoarelor 
lor. în puternice manifestații 
înch'nate păcii, pa r ticipanții la 
Festival s-au pronunțat împotriva 
războiului atomic și pentru 
coexistență pașnică. O delegație 
a Comitetului internațional al 
Festivalului va duce conferinței 
Miniștrilor de Externe de la Ge
neva mesajul milioanelor de ti
neri din lumea întreagă care vor 
să se găsească calea către un 
acord în vederea unei rezolvări 
pașnice a problemelor în discu
ție.

Tinerii din întreaga lume au

fost primiți cu prietenie șl căîș 
dură de mii de tineri vienezi. La 
manifestările Festivalului au par
ticipat aproape un milion da 
austrieci. Toate tentativele ad< 
versarilor Festivalului și ai ideii 
lor de cooperare internațională 
au eșuat.

In Rathausplaz a avut loo 
festivitatea de închidere a Festi4 
valului. încă de la ora 19 pa 
scena din piața feeric luminatpj 
avînd drept fundal monumentala 
clădire a primăriei din Viena, an
sambluri de cîntece și dansuri din 
zeci de țări participante la Festin 
val au prezentat cele mai frui 
moașe numere din programele 
lor miilor de tineri delegați șl 
zecilor de mii de locuitori al 
Vienei. |

l.a ora 21 începe mitingul eoni 
sacrat închiderii Festivalului. In 
cuvîntările lor reprezentanții 
Austriei și Braziliei subliniază

(Continuare în pag. 4-a)

Auf wieder sehen !
Festivalul s-a sfîrșit ! Încolăcite 

pe sirme. vintul flutură crimpeie 
de serpentine colorate. Pe ghirlan
dele restaurantelor din Prater au 
meri rămas citeva baloane ne spar
te. Pe stilpi, pe panouri, pe blu
zele albe și reverele hainelor, mii 
de flori cu cinci petale vor con
trasta mult timp cu aerul de toam
nă care a început să învăluie 
V iena.

Auf uiiedersehen !
Auf wiedersehen !
La Viena au început să fluture 

batistele. Parcă sînt aripile cocori
lor care părăsesc toamna țările 
nordice.

De la Viena încep lungi voiaje 
spre 100 de țări. Pe o sută de 
drumuri ale pămintului se va 
scurge acum Festivalul, spre cele 
cinci continente, in cintece, in 
jocuri, în strigăte despre pace și 
prietenie. Cu toate că pe alocuri 
toamna a și sosit, peste tot va în
flori in drum floarea cu cinci pe
tale.

La pălării și pe rever — 
puzderie de distincții întocmai ca 
la marii generali ce se întorc

Clipele de odihnă din timpul muncii voluntare sînt folosite de harnicii tineri ai brigăzii de tnuncă 
patriot că de la Fabrica de fenol a Combinatului chimic nr. 1 Făgăraș — pentru a învăța cîntece 
patriotice, revoluționare. Aparatul fotografic i-a surprins în timp ce învățau cintecul „Răsună Valea"

lupta pentru reducerea consumu
rilor specifice în sectoare de 
bază, mari consumatoare de me
tal ca : turnătoriile și forja. T ne- 
rii forjori de la Uzina „Poiana“- 
Cîmpina, de pildă, aplicînd me o- 
da forjării în matriță a p nioa- 
nelor, au făcut pină in prezent 
economii de 17,3 tone oțel. Ti
nerii turnătsri, extinzînd proce
deul de turnare în modele ușor 
fuzibile au reușit de asemenea 
să economisească 475 kg. oțel, 
iar prin turnarea pistoane'or în 
cochile sub presiune au econo
misit mari cantități de alumî- 
■'u. S-au evidențiat Stănescu 

oicu S. Florică, Ion N. Cojo a- 
ru, Voicu Petre și mu Iți al ți ti-
neri...

Am mai putea desigur aminti 
aici șî pe tinerii de la Uzina „Me- 
canica“-Cîmpina, care în numai 
cinci luni ale anului au economi, 
sit 80 tone metal, pe ti
nerii de la „I. C. Frimu“-Sinaia, 
care s-au situat în frunte reali- 
zînd o economie de 183 tone me
tal.

Tinerii din brigada condusă 
de candidatul de partid Berta 
Pavel de la oțelăria veche a 
Combinatului siderurgic Hu
nedoara muncesc cu mult 
sîrg pentru a da patriei cit 
mai mult oțel. Tată-i in foto
grafia noastră în fața cupto

rului.

Creații artistice închinate ce lei de a XV-a aniversari a eliberării patriei

Tînăra generație 
de constructori pe ecran

Documentarul romînesc s-a 
dezvoltat in anii regimului nostru 
intr-un ritm mereu crescînd, atit 
din punct de vedere al sporirii 
numărului de filme (numai in 
cursul cinului trecut au fost rea
lizate 54) cit mai ales al ridicării 
valorii sale artistice. Dovadă vie 
a avintului cinematografiei noas
tre, documentarul a înregistrat 
succese care i-au cîștigat admi
rația publicului din țară și de 
peste hotare, numeroase premii 
internaționale (primele distincții 
cinematografice peste hotare le- 
am obținut cu acest gen de 
filme). Faptul că in citeva luni 
ale acestui an numeroase filme 
documentare romineșli au fost 
prim'te eu căldură în țări străine, 
atestă de asemenea îmbucură, 
toarea afirmare a creatorilor 
noștri de filme documentare. Să 
amintim în treacăt numai citeva 
din aceste reușite : „Ciocirlia“, 
„La noi la Todirești", „Casa de 
pe strada noastră“, ciclul de

documentare biografice (Bălcescu, 
Aman. Grigorcscu, Luchian), 
pitoreștile incursiuni geografice 
prin frumoasele peisaje ale pa
triei in plină construcție socia
listă.

înscris unei problematici ma
jore, care îmbrățișează aspecte 
variate ale activității economice 
și culturale din zilele noastre, 
documentarul romînesc pășește 

tot mai energic pe adevăratul său 
drum artistic : oglindirea omului 
nou, eroul grandioaselor înfăp
tuiri socialiste. Muncitor în in
dustrie, țăran colectivist, om de 
știință ori poet cu renume 
mondial, portretul contempora
nului nostru se încheagă din 
imaginile concrete pe care le sur
prind de multe ori cu prețioasă 
măiestrie creatorii filmului do
cumentar.

In acest activ univers al muncii, 
descris cu emoție pe peliculă, se 
evidențiază pregnant generațiile 
de constructori tineri și virstnici,

însuflețiți de același elan, elanul 
fiind o calitate esențială a unora 
din producțiile realizate de stu
dioul „Al- Sahia“ in ultima 
vreme. Modul în care ia naștere 
la cea mai tînără generație de 
constructori pasiunea muncii in
dustriale pusă în slujba construc
ției socialiste este zugrăvit cu 
multă pricepere, caracteristică 
personalității de acum afirmate 
a talentatei regizoare Marla Mes- 
zaros in filmul „Schimbul de 
miine“. Despre ce e vorba in 
acest film ?

Fii de muheitori și țărani, eroii 
noului documentar, învață cu 
seriozitate intr-o școală profe

sională pentru a deveni cadre de 
nădejde ale industriei noastre 
socialiste- Cum au ajuns acești 
tineri aici ? Minați de care nă
zuințe ? lată întrebările la care 
răspund, prin argumente artistice 
de valoare, realizatorii filmului.

Mizerele condiții pe care le în
durau in trecut fiii oamenilor

muncii, ce erau împinși către 
fabrică ca spre o școală de corec
ție, unde ucenicul trebuia să 
deprindă tehnica perfidă a supu
nerii slugarnice față de patronul 
capitalist, sînt sugerate discret, 
prin citeva elemente simple, a- 
proape simbolice, care ilustrează 
perspectivele sumbre oferite de 
vechea orîndu-ire fiilor și fiicelor 
de oameni ai muncii. Un coltuc 
de pîine mizeră aruncat pe o 
masă, cozi în fața unor porți în
chise, picioarele imense, acoperind 
ecranul, ale polițaiului „ce apă
ră“ fabrica stăpinului de șă- 
merii dornici de muncă, sînt 
urmate apoi, pe ecran, in con
trast, de imagini ale unui prezent 
luminos. Condițiile tot mai bune 
care li se oferă astăzi elevilor, 
apoi halele imense, moderne, 
mașinile ce fac munca mai ușoară,

alice manoiu

(Continuare în pag. 3-a)

triumfători din luptă. Și la drept 
vorbind nu se întorc ei oare din 
luptă ? O luptă fără tunuri și firi 
morliere, fără morți și firi prizon 
nieri. O luptă cu steaguri albe — 
splendida luptă cu care generație 
de azi a lumii va intra în istoria.

Acum la sfirșitul Festivalului tis 
neriî au pieptul și pălăriile incuri 
cate de insigne. Pe unele nici nu 
au avut timp si le descifreze. Le 
vor descifra pe drum.

Iată, pe aceasta scrie Rominia t 
O, băieții ac-eia viguroși care au 
făcut să răsune „IViener Stadion* 
cu vocea lor de tunet, răspunzîn- 
du-și in limba lor melodioasă, din 
cele două părți opuse ale stadionu
lui! Băieții aceia cu arcuri in 
picioare pe care i-am bisat d» 
două ori la ciudatul dans căruia ai 
ii zic „Călușul“...!

—O, da, Rominia ! — spune ah 
tul. N -am văzut incă această țară. 
La Viena am petrecut însă citeva 
ceasuri pe pămînt romînesc. Era 
atîta lumină și căldură în ochii a* 
cestor tineri din Rominia care mă 
invitaseră pe petecul lor de (ară, 
incit, pentru prima dată, am scot 
din buzunarul meu de la piept 
carnetul acela blestemat și l-am ai 
rătat cu mîinile tremurînde. Can 
netul în care scrie că datorită cu
lorii pielei mele eu sînt acolo, în 
A/rica de Sud, in mama mea Afri- 
ca, un paria. O, cît vă mulțumesc 
prieteni din Rominia, pentru prie
tenia voastră, cît vă mulțumesc I

Iată, pe o altă insignă scrie 
S-U.A, Ce tineri erau americanii 
aceia. Niște copii. Dar cil de im
presionant era cintecul acela al 
lor despre mineri. „Acolo — cin- 
tau ei — unde soarele nu lucește 
niciodată, unde nu ninge și nu 
plouă nicicind. Unde pericole sînt 
multe și plăceri puține. Unde oa
menii muncesc pină cînd sîngeleDUMITRU POPESCU

Viena, 4 august 1959.

(Continuare tn pag. 4-a)
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Ce înfrumusețează 
orașele și satele 
regiunii Galați

In întîmp narea zilei de 23 Au
gust, satele și orașele regiunii 
Galați își sch.mbă înfățișarea, de
vin tot mai frumoase, mai bogata 
in edificii social-culturale și ame
najări ed.litare. La schimbările ce 
au loc in orașele și satele regiunii 
un aport important îl aduc cetă
țenii care participă cu mult entu
ziasm la acțiunile patriotice. In 
orașul Galați s-au format 131 bri
găzi de muncă patriotică ale tine
retului, care într-un timp scurt 
au efectuat 60.000 ore muncă vo
luntara la construcția viitorului 
stadion de la Țigllna, la plaja ds 
ia Brateș inaugurată recent, pe 
șantierele de construcții din cen
trul orașului. La amenajarea pieții 
centrale d.n Galați, care va fi 
inaugurată pînă la 23 August, au 
part.cipat peste 13.000 cetățeni ti
neri și virstnici efectuînd crea 
30.000 ore muncă.

Asemenea lucrări de Înfrumuse
țare s-au executat și tn raionul 
Bujor, unde ș-a terminat casa ra
ională de cultură și o școală de 4 
ani in satul Plevna și unde vor fi 
terminate în curind o casă de cul
tura și un magazin un versat în 
comuna Firțănești, școala medie 
din Bujor, un internat de copii in 
comuna Oasele și alte construcții. 
In acest raion, complot colect.vi
zat, cetățenii au participat în nu
măr mare la acțiunile de interes 
obștesc, efectuînd peste 100.000 
ore muncă voluntară, care au adu» 
o economie de 871.938 lei.

In toate satele și orașele re
giunii Galați oamenii muncii au 
participat cu însuflețire la munca 
patriotică, realizînd astfel aproape 
2.500.000 lei economii.

(Agerpres)



Să folosim rațional 
parcul de mașini

tractoare

Pe șantierele 
de îmbunătății 

funciare

Stațiunile de mașini șl tractoare, 
Pe care statul nostru democrat- 
popular le-a înzestrat an de an cu 
un bogat parc de mașini agricole 
și traotoare moderne, au un mare 
rol în creșterea producției șj pro
ductivității muncii în agricultură, 
în prezent, acestea dispun de peste 
23.850 de tractoare convenționale, 
3.705 combine și multe alte zeci de 
mii de mașini agricole.

In anul acesta S.M.T.-urile vor 
realiza peste 8 milioane hectare zerve prin 
arătură normală; față de 5,5 mi
lioane în 1957.

Mecanizatorii din stațiunile de 
mașini și tractoare, în mare majo
ritate tineri, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, ou sprijinul 
organelor sindicale și U.T.M., au 
obținut însemnate succese și în ceea 
ce privește creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost.

Productivita
tea pe tractor 
convențional a 
crescut de la 
97,8 la sută în 
anul 1955 la 133 
în anul 1958. De asemenea, prețul 
de cost a înregistrat o scădere 
continuă : de la 98 la sută în 1955, 
la 79 la sută în 1958, în timp ce 
cîștigul mediu al muncitorilor a 
crescut de la 119 la sută in anul 
1955 la 160,8 la sută în anul 1958. 
Congresul al H-lea al P.M.R. 
a trasat 
urilor să 
ha, de 
în 1960 cu cel puțin 34' la 
sută față de prețul de cost efectiv 
realizat în anul 1955. Sînt create 
toate condițiile necesare ca această 
sarcină să fie îndeplinită și chiar 
depășită, cu condiția ca toți tinerii 
mecanizatori, ingineri și tehni

cieni, precum și conducerile stați
unilor de mașini și tractoare să 
lupte pentru o mai bună organi
zare a muncii, pentru folosirea cit 
mai rațională a mașinilor și unel
telor agricole, pentru reducerea 
consumurilor specifice de carbu
ranți și piese de schimb.

Hotărîriie Plenarei C.6. al 
P.M.R. din 13-14 iulie 1959 prevăd 
un cdmplex de noi măsuri care 
duc la îmbunătățirea nivelului de 
trai al poporului muncitor aducînd 
oamenilor muncii un venit net de 
4,7 miliarde de lei anual. Aceste 
măsuri, oare au stîrnit un nou și 
puternic avînt și în rindurile me
canizatorilor din S.M.T.-uri, pun 
noi sarcini în lupta pentru depăși
rea planului de producție, creșterea 
productivității muncii, îmbunătăți
rea calității lucrărilor efectuate și 
reducerea prețului de cost, astfel 
ca S.M.T.-urile să aducă o contri
buție cît mai substanțială la rea
lizarea unui miliard de lei econo
mii peste plan.

Așa cum se arată în raportul to. 
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la recenta plenară a G.G. al 
P.M.R. în fiecare întreprindere 
există importante resurse interne, 
prin folosirea cărora se pot obține

Ing. Petru Moldovan
Director general în Ministerul 

Agriculturii fi Silviculturii

depășiri însemnate ale sarcinilor 
de producție și mari economii.

Organizațiile U.T.M. din S.M.T.- 
uri pot aduce o contribuție 
importantă ia folosirea acestor re- 

mobihzarea tinerilor 
mecanizatori la buna îngrijire a 
tractoarelor și mașinilor, la folo
sirea din plin a timpului bun de 
lucru în cîmp. Tinerii mecanizatori 
trebuie să înțeleagă că de volu
mul producției zilnice a fiecărui 
tractor depinde efectuarea lucrări
lor în timpul optim, condiție esen
țială pentru obținerea unor recol
te bogate.

De mare importanță pentru

Cum pot contribui tinerii mecanizatori 
la reducerea prețului de

în același an la 4,8 la sută. Bri
gada și-a depășit planul de pro
ducție cu 31 la sută obținînd o 
economie de carburanți și lubri
fianți de 7,3 la sută.

Un aport substanțial pot aduce 
tinerii mecanizatori la reducerea 
prețului de cost prin realiza
rea unui consum redus de car
buranți și lubrifianți, de piese de 
schimb și diferite materiale.

Cheltuielile efectuate cu repara
țiile tractoarelor și mașinilor agri: 
cole reprezintă volumul cel mai 
mare al cheltuielilor din S.M.T.- 
uri. Posturile utemiste de control 
pot ajuta mult conducerile S.M.T.- 
urilor în descoperirea și înlătura
rea neglijențelor care duc la 
defectarea înainte de termen a 
mașinilor, pot aduce un mare aport 
la îmbunătățirea întreținerii și în
grijirii zilnice necesare tractoare
lor și mașinilor la efectuarea unor 

reparații de bună 
calitate, la redu
cerea consumuri
lor de piese etc.

Este valoroasă 
inițiativa S.M.T.-

urilor din regiunea Constanța — 
aceea de a trece la gospodărirea 
chibzuită pe brigadă. Ministerul a 
trimis tuturor unităților carnete 
speciale de evidența cheltuielilor 
pe fiecare tractor cu instrucțiunile 
necesare. Grupele U.T.M. din 
brigăzi pot da un ajutor prețios la 
înfăptuirea acestui obiectiv. Ele 
trebuie să lupte pentru mobilizarea 
tinerilor 
mecanici 
ținerii 
tar și 
redus.

Nu . 
nostru va sărbători cea de-a 15-a 
aniversare a eliberării patriei 
noastre. Acest măreț eveniment 
este întîmpinat de tinerii meca
nizatori prin intensificarea mun
cii în vederea terminării grabnice 
a lucrărilor agricole de vară și 
efectuarea pregătirilor necesare 
în vederea însămînțărilor de 
toamnă.

Au redus 
timpul 

de recoltare
și risipa 

de boabe
tinerilor mecaniza-

cost

ca sarcină S.M.T.- 
reducă costul uni 

arătură normală pînă 
cel puțin 34

creșterea randamentului zilnic de 
lucru al tractoarelor este folosirea 
în întregime a puterii tractoarelor. 
In această privință un rol însem
nat îl are formarea agregatelor de 
mașini acționate de către un trac
tor. In această vară tinerii meca
nizatori de la S.M.T. Berești, re
giunea Galați, au aplicat cu succes 
la treierat astfel de agregate.

Rezerve mari în folosirea par- 
cului de tractoare și mașini agri
cole sînt în înlăturarea timpilor 
pierduți din cauza defecțiunilor 
tehnice. Tinerii mecanizatori tre
buie să dea cea mai mare atenție 
întreținerii tractoarelor și mași
nilor agricole, să lupte pentru 
îmbunătățirea calității reparațiilor.

S.M.T.-urile din regiunile 
Stalin și Autonomă Maghiară au 
cheltuit pentru reparații în citnp, 
în anul trecut, numai 4 la sută și 
respectiv, 4,8 la sută din timpul 
total de lucru, ceea ce se poate 
realiza in toate S.M.T.-urile. Con
diții obiective există. Calitatea ma
șinilor livrate de industria noastră 
socialistă s-a îmbunătățit, a cres
cut calificarea tinerilor mecaniza
tori, s-a dezvoltat spiritul lor de 
răspundere.

O rezervă importantă în ridica
rea productivității tractoarelor la 
folosirea căreia sînt chemați ute- 
miștii, tinerii mecanizatori este re
ducerea deplasărilor în gol. Acest 
lucru se poate înlătura prin orga
nizarea brigăzilor permanente. In 
acest fel se elimină deplasă
rile în gol, se întărește răs
punderea tinerilor tractoriști pen
tru calitatea lucrărilor efectuate. 
Brigada permanentă de tineri me
canizatori de la S.M.T. 23 August, 
care lucrează la gospodăria agri
colă colectivă din Pecineaga, re
giunea Constanța, a cheltuit pen
tru deplasările în gol numai 2,8 la 
sută din timpul total de lucru, în 
timp ce pe întreaga stațiune vo
lumul deplasărilor în goi se ridică

de 
la

tractoriști, combineri, 
agricoli, în vederea ob- 
producții sporite la hec- 
un preț de cost cit mai

peste mult timp poporul

Brigada 
tori condusă de Constantin Bă
dica de la G A.S. Vulpești, ra 
ionul Costești, regiunea Pitești, 
fruntașă pe gospodărie, a avut 
cinstea ca anul acesta să în
ceapă prima lucrările de recol
tare.

Pentru a preveni pierderile 
de grîu, brigada tinerilor me 
canizatori a folosit la recoltat 
combina C I prevăzută cu un 
dispozitiv special care strînge 
spicele și le aranjează pe ban
da combinei. Folosind această 
metodă, brigada a redus timpul 
de recoltare și risipa de boabe 
Tinerii mecanizatori Vasile Ni- 
țulescu, Radu Vasile, Gheor- 
ghe Vlad, Dumitru Dumitra- 
che au strîns de pe cele 160 
de hectare cu grîu pe care l-au 
recoltat cantitatea de 2.200 kg. 
boabe în medie la hectar.

Tot această brigadă a recol
tat orzul de pe o suprafață de 
70 de hectare și mazărea de pe 
o suprafață de 40 de hectare.

După recoltare 
nizatori au făcut 
suprafață de 110 

în cinstea zilei
ei și-au luat angajamentul să 
termine cu patru zile înainte 
de termen recoltatul cerealelor 
și să realizeze economii de 
carburanți și lubrifianți în va
loare de 2.000 lei.

tinerii meco- 
•araturi pe o 
hectare.
de 23 August

ȘTEFAN F. TISTULEASA
mecanic
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Belșugul și mindria vieții noi
Foto: M. CARANFIU

In 8 zile- 1200 ha.
recoltate

Datorită bunei organizări a 
muncii- de către consiliul de 
conducere, sub îndrumarea or
ganizației de partid, colecti- 

. viștii din G.A.C. Mîrleanu, ra
ionul Băneasa, regiunea Con
stanța, au recoltat numai în 8 
zile cele 1200 hectare păioase 
ale gospodăriei.

De cîteva zile au început lu
crările de treieriș. La propune
rea organizației de bază U.T.M. 
deservirea celor 3 arii a fost 
încredințată unor echipe for
mate din tineri. Acum munca 
se desfășoară într-un ritm sus
ținut, zi și noapte. Echipele de 
tineret aprpape nu prididesc să 
strîngă paiele, pleava, să în
carce griul în saci, să trans
porte paiele spre șira care se 
înalță văzînd cu ochii.

Cele trei batoze trimise de 
S.M.T. Băneasa lucrează cu în
treaga lor capacitate de lucru, 
respectînd viteza zilnică de tre
ieriș.

Datorită muncii avîntafe a 
tinerilor, treierișul va fi termi
nat în scurt timp.

ION GHIȚA 
colectivist

Pe aria tineretului din Sebeș, 

regiunea Hunedoara, treierișul 

este in toi

£ra o liniște nesfîrșiti în Bărăgan. 
Părea că a ieșit de undeva, din pă
mântul acesta străvechi, din gorga

nele unde odihnesc străbunii, izvorînd prin 
țarină și prin iarbă, liniștea aceasta a cîm- 
piei care dormea in noapte, răsuflînd în 
răstimpuri și mișcînd ușor lanurile grele. 
Era liniște. Combinele stăteau aliniate, 
încremenite, cu paletele întinse, ca niște 
mîini care arătau ceva spre zare. Lingă 
ele dormeau băieții, întinși pe pături. Mi
rosea in jur a miriște proaspătă, a 
iarbă și a grîu nou, cu bobul pîrguit. 
Ședea alături, ca o pată neagră pe 
miriște, vagonul-dormitor, pustiu. Bri
gada dormea la aer. Natura respecta sfi
oasă orele rfe odihnă ale oamenilor aces
tora puternici, care făceau un popas de 
noapte în lupta pentru culegerea în șapte 
zile a roadelor de pe două mii de hectare. 
Băieții dormeau. Și în jurul lor era o li
niște viguroasă și plină de viață, în care 
se mai răsfringeau încă, neauzite, ecourile 
robuste ale muncii pline de clocot din o- 
rele zilei. Dumitru Sfinteș respira adine. 
Cu fața mare, rotundă și bărboasă, frate- 
său, Ion, privea cu ochii mijiți înălțimile 
nopții. Ichim și ceilalți dormeau mai deo
parte.

Și deodată; în liniștea aceasta profundă, 
s-a înfipt adine, neașteptat, cuțitul unui 
țipăt dureros, pornit dintr-o svicnire a 
unei inimi lovite crunt. Dumitru Sfinteș s-a 
svîrcolit și-a gemut. Apoi s-a ridicat in 
genunchi și a privit speriat împrejur.

S-au trezit și ceilalți.
— Ce-ai mă, visezi ? l-a scuturat Ion.
Dumitru a rămas cîteva clipe pe gin- 

duri, in genunchi, continuînd să caute cu 
ochii in zările nopții. Apoi a scuipat în
tr-o parte și-a ris intr-un fel straniu, clăti- 
rund din cap.

— Dumnezeii mă-si !
— Ce-i mă, pe cine-njuri ?
— M-a bătut unul, mă fraților.
— Cine ?
— Domnu Șuțu. Mi-a dat una de m-a 

uscat la inimă. Cînd m-arn trezit, credeam 
că mai e-n fața mea și-am vrut să mă re
ped in gîtlejul lui.

Au început să rida de el băieții.
— Cum, mă. Dumitre, și te-ai lăsat M

să dea un prinț în tine ? Tu, vorba aia, 
tractorist, om serios... Și cu ce te-a lovit ?

— Cu biciul m-a lovit. Se făcea, nu știu 
cum dracu’, că eram tot așa, pe cîmp cu 
voi toți. Lucrasem cu combinele și ne-am 
culcat pe urmă. Adică așa cum a fost 
aseară. Și de-odată, mi s-a învălmășit ceva 
în minte și s-a făcut că...

Da, s-a făcut că, cu 15 ani în urmă, 
era aici, în satul ăsta din Bărăgan, un ță
ran, unul Sfinteș, un om înalt și bărbos, 
o cruce de om, care avea opt copii. Prin
tre ei avea și trei băieți, aproape toți de-o 
vîrstă. Ăilalți erau mai mici, mici de tot. 
Și pleca Sfinteș cu ei la muncă, pe mo
șie. Era aici o moșie, mare cît nu puteai 
vedea cu ochii și pe care erau stăpîni trei 
frați ; doi prinți — unul Sturza, altul 
Șuțu — și o prințesă. Aveau fiecare cîte 
un conac și cîte o parte din moșie. A lu
crat bătrînul cu băieții, care abia se răsă- 
riseră, mai întii la prințul Sturza. într-o 
vară, pe vremea secerei, a scăpat însă un 
snop din furcă tocmai oind trecea prințul 
pe-acolo. Griul răscopt s-a sfărîmat. Prin
țul i-a dat două palme de față cu oamenii 
și băieții săi. S-a dus atunci bătrînul și-a 
muncit la Șuțu. Șuțu — prinț de vază și 
el, cu parcuri și cu avion personal — i-a 
tăiat toamna de pe catastif zece coșuri de 
porumb pentru că nu terminase de prășit 
o postață de pe lotul boieresc. La prințesă, 
sora dumnealor, a celor doi prinți, a pățit 
Sfinteș un alt necaz. O javră de vinătoare 
(fiecare prinț avea cîte douăzeci de cîini) 
s-a repezit să-i muște un băiat și atunci a 
lovit-o și el cu coada furcoiului peste 
Prințesa l-a dat pe mina jandarmului, 
a raportat a doua zi de îndeplinirea 
siunii. Bătrînul a zăcut apoi o lună.

S-au făcut băieții lui Sfinteș mari, 
venit vremea cînd muncitorii și țăranii au 
luat cîrmuirea țării lor în seamă, iar din 
prinți și prințesă au rămas doar umbrele 
unor amintiri sinistre. Unde au fost conacele 
lor, adunate toate într-o grădină umbroa
să, s-a făcut gospodăria de stat „Berea 
Barbu“. Moșiile au devenit ale poporului, 
ale celor care le munceau de veacuri. Cei 
trei frați Sfinteș au venit la gospodărie 
cînd erau niște flăcăiandri sfioși, cu panta
lonii cîrpiți și cu o știință de carte de

bot. 
care 
mi-
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3.300 kg. gnu
la hectar

din

Despre tinerii mecanizatori de 
Ia GÂ.S.-Buftea se pot spune nu
mai cuvinte de laudă. Ei se stră
duiesc să contribuie pe măsura 
forței lor la eforturile tuturor 
muncitorilor care luptă pentru a 
face ca gospodăria să devină din 
ce în ce mai rentabilă.

Hotărîrea C.C. al P.M.R.
13-14 iulie a.c. a umplut de bucu
rie și inimile tinerilor muncitori de 
pe ogoarele gospodăriei de stat din 
Buftea, dîndu-le un nou imbold în 
munca de recoltat și treierat, în 
care erau avîntați.

Organizația U.T.M. sub condu
cerea organizației de partid a mo
bilizat pe tineri sub lozinca „Nici 
un tînăr sub viteza zilnică de lu
cru în campania de strìngere a 
recoltei și a arăturilor de vară ce 
trebuie efectuate pînă la 23 Au
gust“. Angajați în întrecerea pen
tru titlul de combinei fruntaș, ti
nerii mecanizatori de la G.A.S. 
Buftea au hotărît să îndeplinească 
înainte de termen sarcinile ce le 
reveneau în campania de vară și 
să întâmpine ziua de 23 August cu 
noi și importante realizări în 
muncă. Decernarea steagului zbu
rător de combiner fruntaș a dat 
un nou impuls întrecerii socialiste 
în această etapă.

în lanul bogat de grîu, cele opt 
combine au secerat și treierat fără 
întrerupere de cu zori și pînă sea
ra tîrziu. Campania de recoltat 
nu a durat decît șase zile. De altfel, 
planificate erau opt zile. Angaja
mentul luat de tineri de a se recolta 
și treiera cele 500 hectare însă
mânțate cu grîu a fost îndeplinit 
înainte de termen. în întrecere, 
câștigători au fost combinerii 
Bulcă Constantin și Popovici Mihai 
care folosind cu pricepere combina 
și tractorul au recoltat și treierat 
zilnic cîte 22.700 kilograme grîu, 
mai mult cu 12.000 kilograme 
cît era planificat. Acest ritm 
tens de muncă a determinat 
utemistul Ștefan Ion să mai

pleze la rutier încă o remorcă, re
ușind să transporte de fiecare dată 
peste 6.500 kilograme grîu, adică 
mai mult cu 2-500 kilograme de
cît era prevăzut. Economiile rea
lizate de el în această etapă la 
carburanți, lubrifianți și piese de 
schimb sînt de 11.000 lei. Și ute- 
mistui Ștefan Ion a avut ce căra. 
Producția de grîu obținută anul 
acesta de G.A.S.-Buftea a fost în 
medie de 3.300 kilograme la hec
tar. S-a predat la baza de recepție 
pentru fondul centralizat al statu
lui 520 tone de grîu și orz, adică 
cu 117 tone mai mult decît era 
prevăzut în plan.

în cinstea zilei de 23 August 
tinerii din brigada de mecanizare 
completă condusă de mecanizatorul 
Popovici Mihai șî-a luat angaja
mentul să facă arături de vară pe 
cele 500 hectare sub prețul de 
cest planificat. De altfel, economii
le făcute de acești tineri meca
nizatori sînt 
milion lei 
de la începutul anului și pînă 
în prezent în gospodărie. Nu
mai la recoltarea păioaeelor ei au 
obținut economii de 41.000 lei.

oglindite într-un 
economii realizate

I. COCA

De ce atìta

tărăgănare?

de- 
in- 
Pe 

cu-

cîteva clase primare. Au pus mina pe niște 
tractoare burduhănoase și-au spus că 
vor să învețe să le conducă. S-au 
dus în școli și-au învățat. Fiii lui Sfin
teș au ajuns mecanizatori. Oamenii 
zic că sînt cei mai buni. Au fost pe rînd 
fruntași pe gospodărie, pe raion, pe re
giune și într-un an chiar pe țară. Locuiesc 
în apartamente construite de stat, Dumitru 
a luat leafă de 6000 de lei intr-o campa
nie, au radio și mobilă elegantă în case, 
biciclete și cîte 3—4 costume de camgarn. 
în gospodăria asta, căreia i-au pus și ei 
o temelie, oamenii îi respectă și-i iubesc. 
Se simt aici ca niște stăpîni, a lor e ave
rea asta de zeci de milioane, lanurile as
tea de grîu, cele de porumb și floarea- 
soarelui, pe care ei le îngrijesc de primă
vara pînă toamna, sporindu-le belșugul. 
De fiecare palmă de pămînt de aici se 
simt legați. Aici au crescut, pe fiecaire ogor 
a trecut brăzdarul UTOS-ului lor, asta e 
vatra pe care au suferit și pe care a înflo
rit viața lor de azi. Pentru gospodăria asta, 
pe care o simt a lor, se zbat din tot su
fletul, muncesc din zori și pînă în noapte, 
se străduiesc să crească, să fie mai buni, 
învață și citesc, cresc ei înșiși alți tineri 
noi, noi muncitori pricepuți ai pământului. 
Un contrast uriaș, de necuprins în cuvinte, 
e între chipul de slugă lovită cu palma 
și înjurătura prințească și chipul acestor 
tineri tractoriști, mândri și liberi, luptători 
entițziaști pe frontul nobil al dobîndirii 
pîinii poporului, cu o viață bogată in 
bucurii și satisfacții.

...Băieții rid în liniștea nopții de visul 
absurd al lui Dumitru. Ia te uită, să-l 
bată pe el, Sfinteș Dumitru, cel mai bun 
combiner, un prinț de care nici dracu 
nu mai știe printre ce vechituri și boarfe 
ale istoriei va mai fi acum ! Dumitru ride 
și el cu poftă, dătinînd din cap, făcind 
haz de el însuși. Apoi se liniștesc, se 
așează iarăși unul lingă altul, pe părui
tul acesta care e pe veci al lor și adorm. 
Tîrziu, pe fața lui Dumitru Sfinteș a răsă
rit un zâmbet. Sub fruntea lui largă, mîn- 
gîiată suav de adierea nopții, se făuresc 
altfel de visuri. Și Sfinteș zîmbește.

ION BĂIEȘU

In iarna anului 1958, la o con
sfătuire de producție, tinerii cres
cători de animale din brigada zoo
tehnică condusă de candidatul de 
partid Șarlescu Vasile au arătat 
greutățile pe care le întîmpină la 
adăparea animalelor, lucru ce 
influența attt producția de lap
te cît șj creșterea în greu
tate. Conducerea G.A.S. Buzău a 
socotit justă propunerea de a se 
instala adăpătoare automate în 
grajduri și, pe lingă aceasta, să 
instaleze o linie de vagoneți pentru 
a ușura munca îngl.jitorjlor la 
transportul furajelor, la scosul bă
legarului.

Ca urmare au fost aduse cele 
necesare: o pompă cu motor, un 
rezervor pentru castelul de apă, 
120 adăpătoare automate, țevi, va
goneți și alte materiale necesare ; 
într-un cuvînt, tot ce era nevoie. 
Odată cu venirea primăverii s-a 
trecut la lucru. A fost adincită 
fîntîna din care trebuia pompată 
apa în castelul de apă, au fost 
montate adăpătoarele, s-a început 
instalarea liniei de vagoneți.

La aceste lucrări o contribuție 
de seamă au adus-o în mod vo- 
luntar tinerii din G.A.S. și în 
special cei din sectorul zootehnic. 
Lucrările puteau fi terminate în 
scurt timp. Dar...

Timpul a trecut. A trecut o 
primăvară, o vară, o iarnă și iar 
o primăvară și nici acum lucrările 
părăsite n-au mai fost reluate. In
stalațiile, montate în parte, au 
început să se deterioreze: rezervo- 
rul, lăsat sub cerul liber, rugi
nește, la fel și linia de vagoneți.

Cu toate că această lipsă de 
simț gospodăresc este motivată 
prin „lipsa de fonduri“ adevărul e 
altul. Lucrările ar fi putut con
tinua pentru că există materialele 
necesare. Existau posibilități ca o 
mare parte din lucrări să fie exe
cutate prin muncă voluntară. Ti
nerii din gospodărie, care au la 
activul lor sute de ore de muncă 
patriotică, ar fi răspuns cu entu
ziasm unei astfel de inițiative. Dar 
nu s-a făcut nimic. Comitetul 
U.T.M. nu s-a îngrijit de mobili
zarea tinerilor, n-a propus în mod 
hotărît conducerii gospodăriei re
luarea lucrărilor.

Tinerii, în special cei din brigada 
zootehnică condusă de tovarășul 
Vasile Șorlescu doresc să contri
buie la efectuarea acestor lucrări 
prin muncă voluntară. Ar fi 
bine ca și conducere^ G.A.S. Bu
zău să dovedească și în acest caz 
mai mult simț de gospodar și să 
ia măsuri pentru terminarea lucră
rilor.

C. G. DIACONO

Fetele din echipa legumicolă 
de tineret de la G.A.S. Dom
nești, regiunea București, con
dusă de Nicoiae Bulîmac, sînt 
deosebit de harnice. Zilnic ele 
recoltează cîte 4—5 vagoane 

de zarzavaturi.

In regiunea Hunedoara tinei 
participă cu avînt la redarea 
circuitul agricol a noi suprafețe i 
teren prin construirea de digu 
canale etc. Muncind cu entuzias 
tinerii din satele regiunii au red 
circuitului agricol sau au scos ■ 
sub influența inundațiilor 10.1 
ha teren. Pe 10 șantiere activii 
tea s-a încheiat cu succes, iar 
alte 6 șantiere munca coutmi 
In zilele următoare se vor deschi 
încă 12 șantiere. Pînă acum, 
cele 57.577 zile de muncă volu 
tară s-au excavat și transport 
1422334 metri cubi de pămînt. B 
găzilor utemiste de muncă patri 
tică de la sate li s-au alăturat, 
tinerii de la orașe, mobilizați . 
organizațiile de bază U.T.M.

De exemplu, tinerii din De' 
organizați în brigăzi de mur, 
patriotică, participă la acțiunea 
schimbare a cursului unei ape 
șantierul de îmbunătățiri funcia 
din satul Chimindia unde se v > • 
da circuitului agricol peste 500 < 
ha. de teren. In cinstea zilei < 
23 August se vor deschide n 
șantiere. In raionul Orăștie tine; 
vor munci la șantierul de la V 
nerea, cei din orașul Alba Iul 
vor participa la indiguirea Mur 
șului în dreptul satului Pețelca, fa 
cei din orașul Sebeș vor particip 
la amenajarea văii Slatinei, în o 
mutra Daia Română. Astfel*. I 
regiunea Hunedoara, în acest 8 
vor fi redate agriculturii pri 
muncă voluntară alte 5430 hi 
teren.

Foto: C. MIHAI P. JURCONI
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Era îpre seară. Ce

rul se acoperi deoda
tă de nori groși, 
plumburii. Curînd, pe 
toată întinderea de 
pămînt cnprinsă între 
Dunăre și Borcea, în
cepu o ploaie toren
țială. Un vînt puter
nic fluiera cumplit ți 
apele bălții începură 
să clocotească, să spu
mege. Fulgere brăz
dau în zig-zag văz
duhul. Furtună 1 in 
acest timp, parcă o 
parte din neliniștea 
de-afară pătrunsese 
și în inimile tinerilor 
îngrijitori de porci, 
ai gospodăriei de stat 
din Pietroiu, raionul 
Fetești. Din vagonul- 
dormitor, amenajat 
aici, în inima bălții, 
priveau țintă la cele 
doua îngrășătorii n- 
riașe în care se aflau 
cei 1.400 de porci. 
Vasile Marin părea 
cel mai frămintat. 
Utemistul Ion Șerban 
continua să suprave
gheze de la fereastra 
vagonului cele două 
îngrășătorii, lungi ca 
niște trenuri.

„Putem sta oare li
niștiți pe o astfel de 
vreme ? — se între
bau tinerii. Avem în 
primire 1400 de porci, 
asta e o avere întrea

gă". Și fiecare veghea

orice colțișor, cu 
ochii trezî, prin fere
struica înecată de 
ploaie. De odată o 
flacăra roșie îi orbi 
și în același timp o 
bubuitură puternică a 
răsunat în văzduh. Se 
uitară din nou afară. 
Foc ! îngrășatoria din 
dreapta fusese lovită 
de trăznet chiar la 
jumătate. Ca Ia o co
manda, fără ca cine
va sa fi spus vreun 
cuvînt, cei patru ti
neri îngrijitori dădură 
năvala pe ușa vago
nului. Prin furtuna 
dezlănțuita se re
peziră la adăpostul 
cuprins de flăcări. 
Deschiseră ușile și in
trară înăuntru. Valuri 
groase de fum ii îne
cară. Flăcările întin
deau limbi ascuțite 
spre ei. Focul creștea 
și viatul ii împingea 
către celalalt adăpost 
ce se afla doar la 20 
metri depărtare.

Tinerii au scos ra
pid afară porcii din 
ambele adăposturi 
Ramîneau în pericol 
totuși adăposturile. 
Cei patru tineri hotă- 
rîseră să le salveze cu 
orice preț cînd 
acea clipa apăru
din pămînt brigadie
rul Ion Popa, în frun
tea unei cete de oa-

io
ca

meni din Pietroh 
care văzînd focul, i 
lergaseră în ajutor.

Comunistul Vasil 
Șerban, colectivist di 
Pietroiu, om mai î 
vîrstă, cu multa e> 
periență, a dat indl 
cația să se localizez 
focul prin ruperea d 
o parte și de alta 
adăpostului. Cu ce a 
avut la îndemîna, ia 
fmntînd vâlvătaia fe 
cului, urgia furtuni 
Vasile Marin, Nicola 
Cazaca, Ion Visalot 
Ion Șerban și cei 
lalți au început a ru 
pe adăpostul de 
parte și de alta.

într-o jumătate d< 
ora pericolul a fos 
complect îndepărtat.

Din adăpostul a 
cesta de 200 m, traz 
nit chiar în mijloc 
arsese doar cîțiva me 
tri. Plini de curaj, ti 
nerii și ceilalți oa
meni biruiseră flăca 
rile mistuitoare.

Dînd dovadă d< 
curaj, de grijă pen 
tru avutul poporuln 
tinerii crescători ai 
salvat cei 1400 d< 
porci și cele două a 
daposturi care repre1 
zintă o avuție 
ste un milion 
mătate de lei.

de pe 
fi j“'

Ș ION

/
G.A.C. „Prietenia romîno-coreeană" din comuna Fficăieni, raionul 
Fetești, regiunea Constanța, se află în întrecere frățească cu coo
perativa de producție „Prietenia coreeano-romînă" din comuna 
Saubon, provincia Phenianul de Sud din R.P.D. Coreeană. In acest 
scop, s-a făcut un schimb de experiență între colectiviști din 
Făcăieni și membri ai cooperativei agricole din Saubon. In foto
grafie: Tinerii Kim lang Su și Zo Gîc Hian stînd de vorbă cu 
inginerul agronom Ion Albulescu despre polenizarea suplimentară 

a porumbului (Foto: AGERPRES)



Viata de organizație TELEGRAMĂ

Răspunderea
pentru buna organizare 
a învățămîntului politic

Excelenței Sale Domnului 
ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romine

București

In acest an, comitetul U.T.M. 
de |a Industria Bumbacului A 
și-a propus să încadreze în invă- 
țămintul politic al U.T.M., din cei 
peste 300 de tineri care sînt în 
întreprindere, pe toți cei 174 de 
utemiști și numeroși tineri neute
miști.

De ce ? Pentru că experiența a 
dovedit practic ce loc însemnat 
ocupă învățămîntul politic al 
U.T.M. în procesul de educație 
comunistă a tineretului.

Sub îndrumarea organizației 
de partid, au fost recrutați pină 
în prezent nouă propagandiști, 
candidați și membri de partid, cu 
o pregătire politică și culturală 
corespunzătoare, tovarăși cu o bo
gată experiență în munca de pro
pagandiști. S-au stabilit de ase
menea felul și numărul cercurilor 
care vor funcționa în acest an în 
cele cinci organizații U.T.M. de 
secție. In organizația nr. 4, de 
pildă, care numără peste 60 de 
utemiști, au fost create două 
cercuri politice „Să ne cunoaștem 
patria“ și două cursuri serale 
anul 1.

O atenție deosebită acordă co
mitetul U.T.M. și birourile orga
nizațiilor de secții încadrării tine
rilor în cursurile și cercurile po
litice, avînd grijă să îndrume ti
nerii spre acele cercuri politice 
corespunzătoare nivelului politic 
și cultural al fiecăruia. Pentru a se 
asigura acest lucru au fost create 
cinci colective compuse fiecare 
dintr-un membru al comitetului 
U.T.M., al biroului organizației 
U.T.M. din fiecare secție, propa
gandistul cercului respectiv și din 
utemiști bine pregătiți.

In ședința de instruire a aces
tor colective, la care au participat 
toate birourile organizațiilor de 
secție, comitetul U.T.M. pe între
prindere (secretară Elena Păcu- 
raru) a atras atenția în mod deo
sebit asupra greșelilor făcute 
anul trecut de către unii membri 
ai birourilor U.T.M. care au înca
drat cursanți in cercurile și cursu
rile politice fără să fi ținut seamă 
de nivelul lor politic și cultural, de 
pregătirea fiecărui tinăr și ca re
zultat, desfășurarea in bune condi
ții a invățămintului politic a fost 
îngreunată in unele cercuri. 
De aceea acum, învățînd din 
lipsurile avute, comitetul U.T.M. 
și birourile organizațiilor de bază 
de la Industria Bumbacului A, 
desfășoară o susținută muncă de

popularizare a rolului și importan
ței învățămîntului politic al U.T.M. 
în educarea comunistă a tineretu
lui, îngrijindu-se totodată și de în
drumarea concretă a fiecărui tînăr 
spre a se încadra în acel cerc po
litic care corespunde pregătirii 
sale

In acest scop este folosită pe 
larg agitația vizuală (la gazeta 
de perete, de pildă, au fost scrise 
de acum numeroase articole).

Pentru a asigura organizarea 
temeinică a învftțămîntului politic 
al U.T.M. din acest an, este ne
cesar ca membrii comitetului 
U.T.M. cit și ai birourilor organi
zațiilor de secții să dea un sprijin 
efectiv colectivelor pe care le-au 
însărcinat să se ocupe cu înca
drarea cursanților în cercurile și 
cursurile politice ale U.T.M.

Să urmărească dacă intr-adevăr 
aceste colective discută cu fiecare 
tînăr în parte, dacă îi îndrumă să 
se încadreze anul acesta in acel 
curs sau cerc politic care cores
punde nivelului său de pregătire. 
De asemenea, o muncă atentă 
trebuie dusă cu propagandiștii. 
Aceștia trebuie îndrumați să 
meargă cu regularitate Ia cursul 
de pregătire organizat în cadrul 
cabinetului de partid, să fie spri
jiniți în același timp în mobiliza
rea cursanților, în întocmirea și 
predarea lecțiilor etc.

De altfel, trebuie spus că comi
tetul U.T.M. din această între
prindere a stabilit și amenajat 
încă de pe acum sălile unde vor 
funcționa cercurile politice și că 
e în curs de rezolvare și problema 
materialelor de studiu și a rechi
zitelor necesare cursanților.

Muncind cu perseverență pentru 
traducerea în viață a propriilor 
sale măsuri, comitetul U.T.M. de 
la Industria Bumbacului A va reuși 
ca în învățămîntul politic să în
cadreze toți utemiștii șl o mare 
parte dintre tinerii neutemiști,să 
deschidă la timp noul an de în- 
vățămînt politic al U.T.M., creînd 
tineretului posibilitatea să-și ri
dice continuu pregătirea sa poli
tică și ideologică.

telegrama prin care 
numele dv. și în nu-

Am primit 
exprimați in 
mele Marii Adunări Naționale a- 
mabile felicitări și urări cu ocazia 
aniversării revoluției și vă adre
sez viile mele mulțumiri însoțite 
de cele mai bune urări de sănătate 
și fericire pentru dv. personal, pre
cum și pentru fericirea și prospe
ritatea poporului romîn.

GAMAL ABDEL NASSER

—•-----

Expediția 
unor tineri

radioamatori

apropie- 
Membrii 
posibili- 
ajutorul

f*

Un grup de tineri radioama
tori din cadrul clubului regio
nal Bacău a întreprins zilele 
acesteia o expediție de 10 zile, 
cu caracter tehnic și științific, 
pe masivul Ceahlău la altitu
dinea de 1.800 m. în 
rea cabanei Dochia.

: expediției vor avea 
tatea să studieze cu
aparatelor de radioemisie 
recepție, cît și prin interme
diul unui televizor „Record“, 
cu care sînt dotați, felul de 
propagare a undelor ultra
scurte, precum și condițiile de 
observare, propagare fi recep- 
ționare a emisiunilor de tele
viziune. De asemenea, această 
stație experimentală portabilă 
va ține zilnic legătura cu ra
dioamatorii din țară și din stră
inătate. Radioamatorii expedi
ției au luat legătura și cu ora
șul Viena, transmițînd de pe 
Ceahlău reprezentanților tine
retului lumii întruniți la cel 
de-al Vll-lea Festival un căldu
ros mesaj de pace și de prie
tenie.

----

Școlî noi în regiunea 
Oradea

In peste 30 de sate din regiunea 
Oradea elevii vor începe cursurile 
noului an școlar în școli și săli de 
clasă noi. Numai în raionul Be- 
iuș,' raion de munte, sînt în curs 
de construcție, prin 
și munca voluntară 
nilor, 31 școli de 4—7 
Printre școlile ,ce . -
minate în cinstea zilei de 23 
August se numără și școala 
de 7 ani din comuha Brusturi, ra
ionul Marghita, școala medie din 
Chișineu Criș, școala de 4 ani din 
Remetea, raionul Beiuș, și altele 
unde locuitorii au efectuat zeci de 
mii de ore muncă voluntară.

In majoritatea raioanelor, lucră
rile de reparare și zugrăvire a șco
lilor se apropie de sfîrșit. Părinții 
elevilor au adus o contribuție se
rioasă la această acțiune. Pentru 
reparațiile capitale ale școlilor în 
acest an au fost alocați din bu
getul statului 1.800.000 lei.

contribuția 
a _cetățe- 

ani. 
vor fi ter-

(Agerpres)

SOVATA — Lacul Ursu

In Editura Politică

a apărut^Intre 12—16 august

„Cupa Balcanică“ la baschet
Arriatorii de sport din Capitală 

vor avea prilejul să urmărească 
între 12 și 16 august, întrecerile din 
cadrul „Cupei Balcanice“ la bas
chet. Pînă acum și-eu anunțat 
participarea echipe!e masculine ale 
R. P. Albania, R. P. Bulgaria, 
R.P.F. Iugoslavia și R- P. Romtnă. 
La competiție va participa și 
echipa selecționată a tineretului 
din tara noastră. Jocurile se vor 
desfășura pe podiumul special 
amenajat în incinta velodromului 
Dinamo In spatele acestui podium 
s-a mai montat o tribună. în fie
care zi vor avea loc două meciuri, 
primul va începe la ora 19 iar cel 
de-al doilea la 21. în timpul jocu
rilor se vor utiliza mingi de fa
bricație romînească „Flacăra Ro
șie“, care au fost de mult timp 
trimise echipelor participante pen
tru antrenamente. Intîlniril^ vor fi 
conduse de arbitri din țările parti
cipante, precum și de 
invitați de federația

(R. P. Ungară)

(R. Cehoslovacă). Federația romî- 
ns va oferi începtnd cu această 
ediție o oupă chalange.

Jucătorii rotnîtii se pregătesc in 
tens în vederea acestui important 
eveniment oare va contribui la 
strîngerea și întărirea relațiilor de 
prietenie dintre sportivii țărilor 
balcanice. Din lot fac parte 12 
jucători printre care se află cu
noscut» internaționali Novacek, 
Nedef. Nedelea si Niculescu.

PE SCURT

V. I. LENIN: Partidul - for
ța conducătoare în statul so
cialist și în- construcția co

munistă.

560 pag. 10,30 lei

Dinamo va găzdui 
ora 17,45 meciul a-

doi arbitri 
noastră : 

și Uberai(A ger preș )BRUCA PETRE

în librării sosesc mereu cărți noi. Chiar și trecătorii cei mai grăbiți se opresc în fața standurilor și-și 
aleg cartea preferată. Iată în fo tografia noastră un aspect grăitor din fața unui stând de cărți de pe 

B-dul 6 Martie din Capitală.

Puternică, liberă
Pe soartă stăpînă“

O valoroasă culegere de coruri 
închinată celei de a XV-a aniversări 

a eliberării patriei

in întâmpinarea celei de a 
XV-a aniversări a eliberării 
patriei, oamenii muncii, tineri 
și vîrstnici, învață cu dragoste 
noi și noi cîntece revoluționare, 
patriotice, care vorbesc despre' 
trecutul de luptă al poporului 
nostru, despre viața nouă care 
a înflorit pe meleagurile patriei 
noastre în anii puterii popu
lare.

Venind în întâmpinarea do
rinței oamenilor muncii, tineri 
și vîrstnici, de a avea înmă- 
nunchiate într-un singur al
bum câteva dintre lucrările 
corale cele mai reprezentative 
ale compozitorilor noștri în

chinate partidului, patriei noa
stre dragi, Editura muzicală a 
Uniunii Compozitorilor din 
R.P.R. a avut lăudabila ini
țiativă de a publica într-un 

termen record un caiet de co
ruri atît de semnificativ inti
tulat „Puternică, liberă / 
soartă stăpînă" în care sînt 
unite valoroase lucrări.

Cuprinzând un număr de
coruri în general pe patru voci, 
noul caiet pune astfel la dispo-

Pe 
re-

14

ziția tinerilor unele dintre cele 
mai iubite cântece ca de pildă 
„In noaptea da August“ de D. 
Bughici pe versuri de M- Coliu, 
,rSă fii partidului oștean“ de M. 
Socor, pe versuri de M. Beniuc, 
,Jn cei cincisprezece ani“ de S. 
Drăgoi pe versuri de Cicerone 
Teodorescu, „Dobrogea de aur“ 
de I, Chirescu, pe versuri de 
Radu Boureanu, „Țară scumpă, 
să trăiești“ de A. Vieru, pe ver
suri de N. Cassian și altele.

Inminunchind creații ale 
compozitorilor noștri car» ex
primă dragostea poporului pen
tru partid, pentru viața noastră 
nouă, Editura muzicală oferă 
astfel tineretului nostru un bo
gat material documentar pentru 
învățarea de noi cântece revo
luționare, patriotice.

Organizațiilor U.T M., diri
jorilor diverselor formații ar
tistice de pe întreg cuprinsul 
țării le recomandăm noua cu
legere de coruri ca un bun în
dreptar în munca de populari
zare în rândurile tineretului a 
ântecelar, revoluționara, pa
triotice.

Creajii artistice închinate celei de a XV-a aniversări a eliberării patriei

l înăra generație
Stadio nul 

astăzi de la 
mical de fotbal dintre echipele di
vizionare Dinamo București și 
Rapid. Acest foc constituie un ul
tim examen de verificare a fotba
liștilor feroviari care la sfârșitul 
acestei săptămâni vor pleca in 
R. P. Ungară unde vor susține mai 
multe întilniri prietenești.

★
Asociația Voluntară pentru Spri

jinirea Apărării Patriei (A.V.S.A.P.) 
organizează cel de-al 4-lea con
curs republican, de poliatlon nau 
tic la clubul nautic de la lacul 
Băneasa. Concursul se va desfă
șura Intre 5 și 9 august și va 
consta din 4 probe de înot aplica
tiv, curse de viteză (2000 in.) 
și fond (10.000 m.) pe bărci de 5 
plus 1, probe de tir, aruncare pe 
bandulă, semnalizare cu brațele și 
tragere la parîmă. La concurs vor 
participa echipele cluburilor nau
tice A.V.S.A.P. din întreaga țară.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Marți a părăsit Capitala o dele

gație a Academiei R. P. Romine, 
care va participa la lucrările celui 
de-al XXI-lea Congres de fiziolo
gie de la Buenos Aires. Din dele
gație fac parte acad. Grigore Be- 
netato, directorul Institutului de 
fiziologie normală și patologică 
,,D. Danielopolu" al Academiei 
R.P. Romîne, și dr. V. Vașilescu, 
director adjunct.

★
Marți seara a sosit în Capitală, 

la invitația Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Stră
inătatea, senatorul italian Marlo 
Palermo, secretar general al Aso
ciației italiene pentru relațiile cul
turale cu Romînia. La aeroport, 
oaspetele a fost întîmpinat de 
Alexandru Buican, vicepreședinte 
a! I.R.R.C.S. și de reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

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

In muncă vei găsi adevărata fericire
M-am gîndit să răspund și 

eu la întrebarea: „Cum s-o 
ajutăm pe Aura ?", deoarece 
povestea Aurej se aseamănă 
foarte mult cu a mea și adesea 
experiența altuia îți poate fi de 
folos.

M-am născut într-un sat ol
tenesc, într-o familie săracă, 
acum 32 de ani. Cînd am îm- 

. plinit 14 ani fratele meu mal 
mare care era de mai multă 
vreme ucenic la oraș, mi-a gă
sit și mie un loc să învăț blă
năria la un particular și 
cînd încă nu Împlinisem a- 
nul de ucenicie s-a petre
cut cu mine același lucru în
grozitor care s-a petrecut cu 
Aura. Inspăimîntată mi-am 
strîns pe furiș lucrurile și am 
fugit acasă.

Au trecut cîțîva ani. Aveam 
un copil, unii oameni din sat 
mă birfeau, părinții și frații mei 
mă priveau cu necaz, iar atunci 
cînd una din surorile mele a 
fost părăsită de logodnicul ei, 
din pricina mea — cum se 
spunea — mi-am luat copilul 
și am plecat din nou de acasă.

Intre timp în viața patriei 
noastre se schimbaseră multe 
lucruri. Oamenii muncii fuse
seră eliberați de exploatare și, 
sub conducerea partidului, 
luptau pentru construirea unei 
vieți noi, socialiste.

Cind au văzut că plec, mama 
a început să plîngă (unde mă 
duceam eu, o nimica de fată, 
cu un corni in brațe?) iar tata, 
întunecat la față, tăcea.

M-am dus într-iinui din ora
șele noastre. Auzisem de o u- 
zină în care lucra o fată din 
satul meu. La serviciul de ca
dre am găsit o tovarășă pe 
care n-am s-o uit niciodată.

f-am spus că vreau să intru 
să lucrez in uzină, să învăț o 
meserie, iar copilul să-mi fie 
primit la cămin. Din tot ce-i 
spusesem, tovarășa aceea înțele
sese ce se 
și nu m-a 
astăzi cine 
Mi-a spus 
fac și data 
prezint la lucru.

O vreme ml-a fost mai greu. 
Ca să învăț trebuia să depun 
multe eforturi, dar cdpilul îmi 
era îngrijit la cămin, îl vedeam 
în fiecare zi cum crește mare 
și sănătos și începusem să mă 
bucur de el. M-am calificat, 
lucram binișor și tovarășii mei 
aveau o părere bună despre 
mine. Aceasta îmi aducea în 
suflet o mare bucuri?. începu
sem să mă simt în rîndul oa
menilor. Nu mal eram nimănui 
povară, ci dimpotrivă, tovarăș. 
Nici nu vă închipuiți cît de 
mult au însemnat pentru mine 
toate acestea. Aveam tovarăși 
buni, mi-am făcut în atelier 
multe prietene și eram mereu 
ajutată, mereu mi se purta de 
grijă. Nu odată s-a întimplat 
să-i aud pe tovarășii din secția 
mea spunînd : „Să plece eă în 
concediu vara, cînd copilul e 
în colonie, ca să se poată o- 
dihni și ea cum trebuie“.

Pot să spun dîn toată inima 
că marea mea dragoste de 
viață, hotărîrea de a munci 
totdeauna cu pasiune și dir- 
zenie le datorez în primul rînd 
colectivului în mijlocul că
ruia am 
într-o vreme cînd 
îmi era încă adine rănit și 
răscOîît. Cînd am devenit frun
tașă, cînd am fost aleasă res-

întlmptase cu mine 
întrebat nici pină 
era tatăl copilului, 

doar ce trebuia să 
cind trebuia să mă

în mijlocul 
muncit eu atunci, 

sufletul

de constructori pe ecran
(Urmare din. pag. I-a)

plăcută, își așteaptă viitorii stă- 
pini. Puternica deosebire dintre 
ieri și azi creează de fapt ade
văratul conflict al filmului. Spec
tatorul va lua cunoștință de grija 
regimului nostru pentru viitoarele 
cadre de muncitori și tehnicieni, 
de felul armonios în care se îm
bină la aceste școli profesionale, 
teoria cu practica. Elevii au un 
contact permanent cu fabrica pe 
care au început să o îndrăgească 
și unde își încep de pe acum uce
nicia.

Uzina e privită prin ochii entu
ziaști <ai copilului, care visează 
să supună într-o zi uriașii de 
oțel. Filmat într-o lumină spe
cială, un strung strălucește fas
cinant, ca într-un basm ce exaltă 
imaginația copilului. Regizoarea 
și operatorul au urmărit un fir 
poetic în prezentarea materialului 
faptic — prozaic în aparență : 
cum deprind elevii, viitoarea lor 
meserie. Și aici rezidă succesul 
filmului. Se insistă în succesiunea 
rapidă de portrete pe chipurile 
câtorva copii și se descrie drumul 
lor pină vor ajunge la școală, 
descifrindu-se astfel cum s-a 
născut, de pildă, la Mihăiță, 
fiu de mecanic, ori la Ionel, ti
mid pui de țăran, dorința de a 
deveni muncitor. Mihăiță s-a 
împrietenit de mic cu uzina, 
de cind își aștepta tatăl să 
iasă de la lucru. Urechea 
îi era atrasă de simfonia motoa
relor și mintea sfredelea, între
bătoare — tainele strungului. In 
timpul ăsta, într-un sat îndepăr
tat, un alt copil urmărea vrăjit 
cântecul firelor de telegraf și-și 
spunea că nu este nimic mai fru
mos pe lume decît meseria de 
instalator de linie.

Vino la noi

Iată cum, privite cinemato
grafic înăuntrul vieții sufletești 
a tinerilor, elementele concrete 
ale muncii își descoperă specta
torului poezia lor plină de forță. 
Este și ceea ce constituie valoarea 
documentarului „Bioaz, cota 563“ 
— pe oare studioul îl va pre
zenta în cinstea lui 23 August — 
una din cele- mai certe reușite 
artistice ale anului acesta.

Regizorul Mirel Uieșu a por
nit de la Un scurt subiect in
formativ pe care l-am văzut cu 
cîtva timp în urmă într-un jur
nal cinematografic. Utemistul 
Găină ion este unul din fruntașii 
muncii de construcție a hidro
centralei „V.I. Lenin“. Biografia 
sa e simplă : s-<a născut aici, în. 
Cheile Bicazului, și a năzuit de 
copil să întreprindă ceva măreț 
pentru înfrumusețarea sălbati
celor meleaguri. Și timpul îm
plinirilor a venit. Eroul filmului 
este un băiețandru ajuns con
structor, un tînăr plămădit în 
mijlocul realității luminoase a a- 
nilor noștri de după eliberare. 
Meritul documentariștilor noștri 
e că au ajuns la sursa poetică 
a faptului de viață. Și că — 
stăpîni pe arta cinematogra
fică — au început să transmită 
și spectatorului firul descoperirii 
lor. Cum ? Prin aceeași lirică 
substituire a obiectivului cinema
tografic, unghiului de vedere al 
eroului. Urcăm, încet, scările ce 
duc la „/cota 563“. Construcția o 
privim de sus, de la înălțimea be
nei condusă de tînărul nostru. 
Operatorul înregistrează de aici, 
ca de pe un traveling uriaș, dis
tanța imensă dintre cei doi 
munți pe care omul îi va uni 
printr-un masiv de beton. Co
mentariul descoperă — inteli
gent — taina construcției, iar 
mișcările repezi de aparat, mon
tajul susținut — ritmul ei. Se 
realizează în acest film o exce
lentă sinteză a 
cinematografice t 
montaj, muzică.

componentelor 
imagine, text,

Și în mijlocul acestui tumult da 
energie (admirabil subliniat de 
muzică și ambianța sonoră, rea
lizată pe șantier) se înalță mân
dră, în același timp, dar modestă, 
șilueta tînărului constructor.

Generația lui 23 August, ce 
construiește socialismul a devenit 
cu consecvență o eroină a fii’ 
melor noastre documentare, lat-o 
de pildă în altă peliculă, reali
zată la studioul „Alexandru Sa- 
hia“, de regizorul L. Karda l 
„Tinerii inovutori“. Si facem cu
noștință cu eroii noștri, trei ini 
gineri de la uzinele ,J?3 August“ 
din Capitală, trei prieteni buni. 
Ne va introduce în atmosfera fil
mului comentatorul. Conceput 
sub forma unui reportaj cu ca
racter tehnico-științific, obiectivul 
lui fiind popularizarea inovației 
în procesul de sudură electrică, 
inovație aparținând celor trei in
gineri, filmul depășește oarecum 
limitele genului devenind un mo
ment de viață, o oglindă a preo
cupării febrile a tineretului pen
tru perfecționarea necontenită a 
procesului muncii și ridicării ca
lității produselor industriei noas
tre socialiste. Pe linia descope
ririi acestei pasiuni cu care ti
nerii cercetează cauzele unor fi
suri în sudură și descoperă cele 
mai ingenioase mijloace de a le 
înlătura, filmul se înscrie alături 
de celelalte amintite în șirul cre
ațiilor pătrunse de un însuflețit 
romantism ce caracterizează eroii 
noilor noastre documentare. Sti
lul general al reportajului, insă, 
sobru și ingenios este uneori mo
noton și didacticist, lucru care ar 
fi putut fi evitat.

Vorbind însă în general despre 
aceste trei filme, trebuie să sem
nalăm îmbucurătoarea orientare a 
creatorilor studioului — tineri și 
vîrstnici — către eroul generației 
tinere, către tânăra generație de 
muncitori care, sub îndrumarea 
înțeleaptă a partidului, aduce o 
contribuție de preț la construirea 
socialismului.

ponsabilă a grupei sindicale 
de secție, viața mea întunecată 
de odinioară se ștersese de 
mult din inima mea, ră- 
mînind departe, în urmă, pen
tru totdeauna uitată. De aceea 
cînd băiatul mă întreba „unde 
e tata ?" îi răspundeam că e 
plecat undeva, dar neapărat va 
veni să-l vadă.

Și într-adevăr a venit. M-am 
căsătorit cu un tovarăș de 
muncă din uzină. Sîntem căsă
toriți de aproape 12 ani și a- 
vem doi copii: băiatul pe care 
soțul meu l-a înfiat și o fetiță. 
Soțtrt meu îi iubește mult, 
potrivă pe amindoi.

De curînd soțul meu a 
minat institutul politehnic

mează conștiința și se călesc 
caracterele, acolo unde capeți 
convingerea că prin munca ta 
ești de folos patriei, m-am sim
țit om.

N-am înțeles din articolul 
„Cum s-o ajutăm pe Aura ?" 
cu ce se ocupă ea în prezent. 
Se pare că stă pe lingă gospo
dăria părintească și-și îngri
jește copiluL Dar oare n-ar fi 
mai bine ca Aura să se înca
dreze într-un colectiv de mun
că sănătos, puternic, în mijlo
cul căruia să devină un om 
activ, folositor societății ? De
sigur, tinerii din sat trebuie să 
se dacă să stea de vorbă 
s-o ia cu ei la horă, la 
nul cultural ca ea să

in fabrică !
Dragă Aura,

fost numit inginer într-o u- 
zină, în alt oraș al patriei unde 
ne-am stabilit nu de multă vre
me. Eu am absolvit deabia 
cursurile serale ale școlii me
dii. Băiatul nostru e și el elev 
la școala medie iar fetița la 
școala elementară.

De ce am povestit toate a- 
cestea ? Ca să arăt cine anume 
m-a salvat pe mine diii situa
ția grea în care mă aflam și 
s-o încurajez pe Aura, fetița 
care a suferit și ea mult de 
pe urma unor ticăloși. Cine m-a 
salvat pe mine? Vremurile pe 
care le trăim. Atita timp 
cit am muncit la patroni, umi
lită și batjocorită, nu m-am 
simțit om. Dar indată ce m-am 
aflat în mijlocul unui eolectiv 
socialist, acolo unde se for-

cu ea, 
căml-
nu se

simtă singură și să nu creadă 
că e disprețuită. Dar cred că 
ea ar intra în relații mult mai 
firești și s-ar simți mult mal 
bine într-un colectiv în care să 
muncească, să trăiască perma
nent în mijlocul vieții noastre 
noi. E indiferent dacă acest co
lectiv va fi cel al tinerilor din 
sat sau al altor oameni mun
citori din patria noastră. Esen
țialul e ca ea să fie ajutată să 
se încadreze cit mai curînd in 
iureșul muncii avîntate din pa
tria noastră.

îi doresc din toată inima o 
tinerețe luminoasă și fericită 
și o viață de familie frumoasă 
alături de un tovarăș bun pe 
care, fără îndoială, îl va întâl
ni intr-o zi.

A. B.

Toți tinerii muncitori din fa
brica noastră condamnă cu o adin- 
că indignare fapta ticăloasă a in
dividului Moraru, în familia căruia 
ai suferit atît de mult. Noi știm 
că atunci, cu ani în urmă, ai plecat 
din sat animată de gîndul fru
mos de a învăța o meserie și ne 
pare foarte rău că n-ai fost ajutată 
să urmezi, în împlinirea acestui 
țel, drumul întregului nostru ti
neret. Nici acum însă nu-i târziu. 
Ești foarte tânără și ai toate posi
bilitățile să-ți clădești viața pe te
melii trainice, sănătoase. Principa
lul e să nu te lași dezamăgită, să 
ai încredere în forțele tale, in pa
tria noastră socialistă omul munci
tor este ajutat, stimat și prețuit. 
Te vei convinge, cu siguranță, de 
acest lucru de îndată ce vei păși 
in viața frumoasă și clocotitoare a 
tineretului nostru.

Ți-a plăcut croitoria, poți foarte 
bine s-o înveți 1 Noi îți propunem 
să vii s-o înveți chiar aici la fa
brica de confecții „Tudor Vladi- 
mirescu“ din Tg. Jiu. in fabrica 
noastră muncesc și învață sute de 
tineri, fete și băieți. Avem toate 
condițiile să ne făurim o viață 
frumoasă. Entuziasmul tineretului, 
freamătul de muncă ce înviorează 
ti de ai marile ateliere ale fabri-

cil, te vor cuceri cu siguranță din 
primele clipe.

După orele de muncă viața noas
tră e la fel de frumoasă și bogată 
in acțiuni tinerești. Așa, de pildă, 
minunatul parc din fața fabricii 
e rodul muncii voluntare a tineri
lor noștri. Ne simțim mîndri cind 
vedem cum în parcul construit de 
noi oamenii muncii din oraș își 
pot petrece în mod plăcut orele 
de odihnă. Avem pe lingă fabrică 
un club mare și frumos. Aici, ti
nerii noștri citesc, participă la seri 
cultural-educative, pregătesc pro
grame artistice. Echipa noastră de 
dansuri, formațiile de teatru și 
de cor dau deseori spectacole pe 
scenele din oraș, obținînd succese 
frumoase, in oricare din aceste e- 
chipe artistice vei putea activa 
și tu.

Lăcrămioara, fetița ta, va avea 
și ea condiții bune de creștere la 
creșa și căminul de zi al fabricii, 
in felul acesta vei avea și timpul 
necesar să înveți, să-ți continui 
studiile la învățămîntul de stat.

încheiem aceste rînduri în spe
ranța că vei primi invitația noas
tră, sinceră și prietenească, și vei 
veni în mijlocul nostru. Așteptăm 
cu nerăbdare hotărîrea ta.

TEODORA MARCULESCU 
secretara comitetului U.T.M.

Fabrica de confecții „Tudor 
Vlodimirescu“-Tg. Jiu In zi de odihnă



Festivalul
marea sărbătoare

a tinereții a luat sfîrșit
Festivitatea de închidere 

a Festivalului
(Urmare din pag. l-a) tele și activitatea milioanelor de

tineri din lumea Întreagă, marile 
eă Festivalul de la Viena a avut idei ale înțelegerii intre oameni, 
un rol extrem de important în 
apropierea și înțelegerea tinere
tului de toate culorile, din toate 
țările și de pe toate continentele. 
A luat apoi cuvintul Bruno Ber- 
nini, membru al Comitetului in
ternațional al celui de al VlI-lea 
Festival Mondial 
și Studenților.

Bruno Bernini a 
clarației adresate 
internațional al Festivalului tine, 
rilor din întreaga lume. După ce 
a arătat uriașul succes de care 
s-a bucurat Festivalul de la Viena, 
declarația subliniază : „Festiva
lul nostru a ajuns la sfîrșitul ma
nifestărilor sale, dar realitatea sa 
ți idealurile sale vor rămîne veș
nic vii în inimile noastre. Noi 
vom duce pretutindeni în lume 
amintirile celor 10 zile petrecute 
Ia Viena, pentru a face să trăias
că ți să se dezvolte in sentimen-.

al Tineretului

alături de toate popoarele, împo
triva pericolului atomic, noi vom 
face să progreseze marele patri
moniu al civilizației umane, îm- 
bogățindu-1 cu noi și mereu mai 
mari cuceriri în slujba progresu
lui și bunăstării a tuturor națiu
nilor Pămîntului. La revedere 
dragi prieteni! Vă dorim cele 
mai mari succese in viața voa
stră, un viitor fericit popoarelor 
voastre și patriei voastre, pentru 
prietenie și pentru pace!“.

Ultimele cuvinte ale declara
ției au fost salutate cu urale de 
miile de tineri prezenți; s-a into. 
nat imnul F.M.T.D. iar steagul 
festivalului a fost coborît.

Pînă noaptea tîrziu, tineri din 
cele cinci continente, înfrățiți în 
spiritul marilor idei ale Festiva
lului, au dansat și cîntat în 
Rathausplaz și pe străzile Vie- 

manifestînd cu însuflețire

ale cooperării între popoare, ale 
coexistenței și păcii".

In încheiere în declarația Co. 
mitetului internațional al Festi
valului se spune: „Lumea de 
astăzi cu divergențele sale, cu 
serioasele probleme nerezolvate, 
cu nestăvilita cursă a înarmări
lor atomice trebuie să ne preo
cupe pe toți! Dar voința de în
țelegere este mai puternică decît 
diviziunea ; pacea este mai puter
nică decît războiul. Pacea și în
țelegerea trăiesc și se dezvoltă 
pe baza prieteniei. Cel de.al 
VH-lea Festival a pus la con
strucția acesteia o piatră puter
nică de temelie. Să ducem mai 
departe și să dezvoltăm mereu și 
pretutindeni prietenia noastră I 
Să o facem cunoscută guverne- . nei, 
lor și să ne afirmăm dorința pentru pace și prietenie între po- 
noastră de viață, de prietenie și poare, pentru unitatea tineretului 
de pace. Prin eforturile noastre, lumii.

Auf wiedersehen!
(Urmart din pag. l-a)

Zor se face negru ca și cărbunele“. 
Cu cită înțelegere cîntau despre 
viața minerilor americani 
tineri, aproape încă copii.

Apoi, altul ia in mină o insig
nă din Franța. Vă amintiți baletul 
lui Roland Petit, nobilul Bergerac, 
de sufletul lui mare care a trebuit 
să sîngere pentru a răscumpăra 
urîțenia chipului. Apoi de polo
nezi, de indieni, de arabi, de bra
zilieni.

Festivalul s-a sfîrșit.
Ne gindim acum cu toții acasă.
Noi ne gindim că în țară s-au 

• mărit salariile, s-a ieftinit viața. 
Ne gindim la acel miliard pe care 
trebuie să-l smulgem din culcușul 
său pini la sfîrșitul anului.

Sint irtsă alții pe chipul cărora 
am început si întrezăresc o umbră 
de tristețe greu ascunsă. Să-i înțe-

acești

legem, prieteni, să le înțelegem 
tristețea 1 Pe unii dintre ei îi aș
teaptă zidurile mucede ale unei 
închisori. Prietenul din Africa de 
sud va trebui să mai asculte încă 
un timp, cu carnetul său de paria 
în buzunar, tristul freamăt al po
porului său. Tinerii americani vor 
trebui să mai cînte încă despre sin- 
gele negru ca cărbunele al mine
rilor din patria lor.

Fluturăm spre voi batistele spe
ranței, dragi prieteni.

„A uf wiedersehen 1“
Pe trotuare, în port, la 

flutură batistele vienezilor.
La revedere, vienezilor I
Vă mulțumim pentru ospitalita

te. Ce mult vă place vouă valsul! 
Iată, ați văzut valsînd în Viena a- 
devărul. Nu valsează oare mai 
bine adevărul pe valurile muzicii 
voastre preferate de cît minciuna?

gară,

in orașul Festivalului■

Opinia publică mondială salută 
știrea despre schimbul de vizite
N« S. Hrușciov D« Eisenhower

S.U.A.

ț La 3 august a fost organizată 
la Viena o conferință a reprezen
tanților țărilor Africii.

Primul a luat cuvintul dr. Hent, 
medicul șef al Festivalului, care a 
dezmințit categoric informații'e 
pub icate de unele ziare în legă
tură cu o pretinsă epidemie. In 
rindurile participanților la Festi
val nu s-au semnalat cazuri grave 
de boli, cu excepția cltorva cazuri 
de larihgită banală.

I. Tunjtara, vicepreședintele Con
siliului tineretului african. a vorbit 
apoi ziariștilor despre adevărata 
viață a popoarelor africane, care 
de multe ori este prezentată în 
mod denaturat. Vorbitorul a dat 
amănunte privind asuprirea șl 
umilirea intolerabilă de către colo
nialiștii occidentali a numeroase 
popoare din Africa. El a demascat 
cu vehemență metodele „democra
țiilor burgheze“ care recurg tn po
sesiunile lor coloniale la falsuri, 
teroare și la folosirea ar nelor pen 
tru a menține așa-zisa colaborare 
între puterile coloniale și popoarele 
din colonii

Reprezentanții Africii au răspuns 
apoi numeroaselor întrebări puse 
de ziariști.
• In penultima zi a Festivalului 

tn cursul dimineții, la Clubul in
ternațional studențesc a avut loc 
ultima convorbire pe tema „proble
mele economice, politice Și cu’tu- 
rale a‘e țărilor coloniale și slab 
dezvoltate". Cu deosebită insuf e- 
țire a fost primită cuvintarea emi
nentului luptător pentru pace șl 
renumitului artist Paul Robeson.

In cursul zilei a avut lor- festi
vitatea de închidere a Clubului in
ternațional studențesc. In cursul 
Festivalului. s-au desfășurat la 
club cinci seminarii și peste 20 de 
diferite tntllnirl și concerte la care 
și-au dat contribuția artiști ama
tori din rindurile studenților.

La aceste acțiuni organizate la 
Clubul internațional studențesc au 
participat peste 9 500 spectatori. 
Peste 3.000 de studenți au luat 
parte la seminariile internaționale. 
Numai la seminarul in legătură cu 
problemele economice, politice și 
culturale ale țărilor coloniale șl

slab dezvoltate șl rolul studenților 
In soluționarea acestor probleme 
au luat parte studenți din 61 de 
țări.

In comunicatul dat publicității 
de către Comisia Internațională 
studențească cu ocazia închiderii 
clubului se subliniază că Festivalul 
a adus o mare contribuție a tine
rei generații la promovarea colabo
rării internaționale, la destinderea 
încordării internaționale și la e i- 
minarea neînțelegeri, or reciproce. 
Clubul internațional studențesc a 
devenit un centru efectiv in care 
s-au dezbătut problemele princi
pale ale studenților din lumea în
treagă tn spiritul 
prietenii.

Tn comunicat se 
unele organizații 
adoptat o atitudine

Cum poate fi trădat minunatul ade
văr al muzicii lui Strauss ?

Printre voi, am văzut pe tro
tuar, ascunzîndu-și ochi care-i tră
dează, pe cei care au strigat ,Jos 
Festivalul“, care au deschis bi
rouri de „Information“ pentru a 
răspîndi minciuna și ura, care au 
ridicat pe cer, în coada avioanelor, 
cuvintele de cîrpă : ,.Festival ohne 
uns“, care au cumpărat autobuse 
ultraelegante pentru a-i duce pe 
tineri să pipăie „cortina de fier“. 
Au acum măștile topite dizgrațios 
pe obraz și parcă văd în ochii lor 
umbra unor cruci negre de fier.

Fiți atenți, vienezi, orice adevăr 
le e acestora dușman. Crucea nea
gră de fier este dușmanul tuturor. 
Amintiți-vă de una din lozincile 
Festivalului strigate în seara cind 
a cîntat Robeson — „mai bine ac
tiv, decît radioactiv“.

Priveam in seara aceea coloane
le de tineri care intrau pe poarta 
parcului Hofburg. In poarta parcu
lui sta imens, răsturnat în jilț de 
piatră, cu gîndurile încremenite în 
piatră, Goethe. Era înconjurat de 
pretutindeni de o mare de tineri 
care strigau: ,Frieden un Freund
schaft“. Mi s-a părut deodată că-l 
văd tresărind. Poate găsise clipa 
după care a alergat otita. „Rămîi“ 
— parcă a șoptit Goethe.

O, minunată clipă, rămîi 1 Noi 
am plecat spre cele cinci conti
nente.

Auf wiedersehen !

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: Știrea apropia
tului schimb de vizite între N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și preșe
dintele S.U.A., Eisenhower, se află 
in centrul atenției întregii opinii 
publice din America.

Sub titlurile mari ,,Tn toamna 
anului acesta Hrușciov și Eisen
hower vor face un schimb de vizi
te ; speranța „topirii gheții“, zia
rul „New York Herald Tribune“ 
publică știrile corespondenților săi 
din Moscova și Washington.

In știrea corespondentului său 
din Moscova intitulată „Se contu
rează o nouă eră in relațiile so- 
vieto-americane“, ziarul „New 
York Times“ scrie: „Multor co
mentatori de la Moscova li se pare 
astă seară evident că schimbul de 
vizite dintre premierul Nîkita S. 
Hrușciov și președintele Eisen
hower, anunțat astăzi cristalizează 
o orientare cu totul nouă, aiît în 
politica sovietică cit și in cea ame
ricană“.

Intr-un articol redacțional ziarul 
„New York Herald Tribune“ serie 
că schimbul de vizite între preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, și preșe
dintele S.U.A., Eisenhower, „poate 
deveni baza unei mai bune înțele
geri între cele două țări, iar o mai 
bună cunoaștere reciprocă va în-bună cunoaștere reciprocă va 
țări și respectul reciproc“.

R. P. CHINEZA

PEKIN 4 (Agerpres). — TASS 
transmite: Știrea în legătură cu 
apropiatul schimb de . vizite între 
președintele Consiliului de Min.ștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov și 
președintele S.U.A., D. Eisenho
wer, se află în centrul atenției 
opiniei publice din R. P. Chineză, 
care apreciază aceste vizite drept 
o prevestire a destinderii încordă
rii internaționale.

Toate ziarele chineze din 4 au
gust publică la locuri de frunte, și 
sub titluri mari știrea cu privire 
la apropiata vizită a lui N. S. 
Hrușciov în S.U.A. și a lui D. Ei
senhower în Uniunea Sovietică, 
Postul central de radio al R. P. 
Chineze a transmis în repetate rin- 
duri șt.rea despre apropiatul 
schimb de vizite între șefii guver
nelor Uniunii Sovietice și S.U.A^

R. D. GERMANĂ

GENEVA 4 (Agerpres). — Tn- 
tr-o declarație făcută coresponden
tului agenției A.D.N. ]a Geneva, 
ministrul de Externe al R.D.G.,

unei adevărate

arată că deșt 
studențești au 

__ ,___ . _____ pasipă față de 
Festival, acesta s-a, dovedit plin 
de vitalitate șl chiar și aceia care 
au așteptat scăderea influenței 
Festivalului s-au convins pină la 
urmă de importanta sa in lupta 
pentru pace și prietenie
• La sediul delegației tineretu

lui din R. P. Chineză a avut loc 
primirea entuziastă a unei dele
gații de tineri americani prezenți 
la Festival.

Tntre tinerii din cele două țări 
s-a stabilit de la început o atmo
sferă de prietenie și încredere re
ciprocă.

Tn timp ce ovațiile șl strigătele 
„pace și prietenie" nu mai conte
neau, tinerii chinezi și americani 
au dansat înjpreună. Cuvtntarea 
șefului delegației tineretului chi
nez a fost primită cu îndelungate 
anlauze îndeosebi cind el a expri
mat sentimentele profunde de prie
tenie față de tinerii americani, 
arătind că este ferm convins că ti
neretul din ambele țări va aduce 
contribuții și 
lupta pentru 
lume.

Pleclnd de 
chineze, 
mină și 
chinezi, 
străzile 
piere.

ma« importante in 
menținerea păcii in

la sediul delegației 
tinerii americani mină în 
umăr la umăr cu tinerii 
au cîntat și dansat pe 
și scuarurile din apro-

Delegați tineri din diferite țări schimbă Impresii in fața Muzeului 
de artă din Viena

Lothar Bolz, a declarat: „Delega
ția RD.G. la Conferința miniștri
lor Afacerilor Externe la Geneva, 
salută faptul că în curînd va avea 
loc o întîlnire între președ.ntele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Hrușciov, și președintele S.U.A., 
Eisenhower. Sperăm că această în
tîlnire va duce la slăbirea încor
dări în întreaga lume“.

In încheiere, Lothar Bolz a de
clarat: „ideea tratativelor a fost 
întărită la Geneva și această idee 
va fi la un nivel mai înalt cu atit 
mai fructuoasă“.

R. CEHOSLOVACA

PRAGA 4 (Agerpres). — Ziarul 
„Rude Pravo“ subliniază că apro
piatul schimb de vizite dintre șefii 
guvernelor U.R.S.S. și S.U.A. a 
stîrnit un larg ecou favorabil în 
întreaga lume. Acest schimb de 
vizite, serie ziarul, poate exercita 
o mare influență asupra îmbunătă
țirii relațiilor reciproce între Răsă
rit și Apus.

ciov și președintele S.U.A., Eisen
hower, _R. Menzies, primul minis
tru al Australiei, a declarat: „Este 
o veste foarte bună. Schimbul de 
vizite între șef.i guvernelor celor 
două țări dintre cele mai puterni
ce din lume, nu poate aduce nimic 
>altceva decît folos. Schimbul de 
vizite, a adăugat el, nu numai că 
va slăbi încordarea internațională 
existentă în prezent, dar va duce, 
de asemenea, la relații directe și, 
se poate spera, la relații personale 
de prietenie între N. S. Hrușc.ov 
și D. Eisenhower, ceea ce va fa
cilita convocarea ulterioară a con
ferinței la nivel înalt și va 
mai posib.lă încheierea ei cu 
ces“.

CANADA

R. P. UNGARĂ

BUDAPESTA 4 (Agerpres). 
Ș.irile cu privire la apropiatele 
zite ale lui N. S. Hrușciov 
S.U.A. și D. Eisenhower

vi- 
în 
în 

U.R.S.S. au stîrnit un interes ex
cepțional de mare și aprobare una
nimă în rîndul opiniei publice un
gare.

Arătînd că vizitele lui A. I. 
Mikoian și F. R. Kozlov in S.U.A. 
și R. Nixon în U.R.S.S. „au pre
gătit în mod temeinic“ apropiate
le vizite ale șefilor statelor, „Ma
gyar Nemzet“ subliniază rolul di
plomației sovietice în pregătirea 
acestui eveniment.

ITALIA

SASSARI 4 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Ansa 
primul ministru al Italiei, Antonio 
Segni, care se află într-o viz.tă în 
Sardinia, a declarat: „Am aflat 
cu satisfacție știrea că președinte
le Eisenhower și premierul Hruș
ciov vor face un schimb de v zi- 
te". El a spus că guvernul său 
salută acțiunile „care contribuie la 
clarificarea relațiilor dintre Est și 
Vest și fac să crească speranța 
într-o destindere efectivă“.

AUSTRALIA

PARIS 4 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția France 
Presse, comentînd știrea cu privi
re la schimbul de vizite oficiale 
între președintele Consiliului de 
M.niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș-

Solii tineretului sovietic la

Conferința de ia Geneva
GENEVA 4 Corespondență spe

cială : Actuala fază a negocierilor 
de. la Geneva a intrat in ultimele 
sale 24 de ore intr-o atmosferă fa
vorabilă, puternic influențată de 
anunțarexi vizitelor reciproce ale 
tovarășului Hrușciov și președinte
lui Eisenhower. Azi la prinz mi
niștrii de Externe ai Uniunii So
vietice, Statelor Unite, Marii Bri
tanii și Franței s-au înlîlnit la se
diul delegației britanice. Ei au dis
cutat modul în care să se incheie 
actuala fază a tratativelor. Miniș
trii au convenit că în mai multe 
probleme nu fost atinse rezultate

pozitive, ceea ce va ajuta ulterior 
la un acord. Discuția de azi a con
semnat un element pozitiv în fap
tul că toți participanlii sint de a- 
cord asupra necesității unei regle
mentări provizorii a statutului Ber
linului occidental, tn ce privește 
un acord in această problemă și 
durata unui astfel de aranjament 
miniștrii au subliniat necesitatea 
unor eforturi ulterioare- Purtătorul 
de cuvînt al delegației sovietice, 
Ilarlvimov, a declarat că întilnirea 
miniștrilor s-a desfășurat intr-o at
mosferă favorabilă, de înțelegere 
mutuală.

încetarea din via^ă 
a tov. Jozsef Revai

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 
Agenția M.T.l. a transmis un co
municat al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar prin care se anunță înce
tarea din v.ață a tovarășului 
Jozsef Revai, membru al Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, membru 
al Consiliului Prez dențial al R.P. 
Ungare, deputat în Adunarea de 
Stat și membru al Acade- 
m'ei R. P. Ungare, militant de 
frunte al mișcării munc.torești din 
Ungaria.

In comunicat se subliniază că,

vreme.multă
și-a consacrat 

în ultima cl.pă

FRANȚA

Festival au fost primiți cu mul-

tă dragoste de reprezentanții

tineretului lumii.

face 
suc-

OTTAWA 4 (Agerpres). 
ferindu se la schimbul de 
între președintele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, și președintele S.U.A., D. 
Eisenhower, primul ministru al 
Canadei, Dieienbaker, și-a expri
mat speranța că aceste vizite vor 
avea rezultate pozitive. „Am fost 
întotdeauna un partizan hotărît al 
schimburilor de acest fel“, a sub
liniat Diefenbaker.

JAPONIA

- Re- 
vizite 

de

TOKIO 4 (Agerpres). - TASS 
transmife: La 4 august direcția 
informațiilor a Ministerului Aface
rilor Externe al Japoniei a dat 
publicității o declarație cu privire 
la apropiatul schimb de vizite din
tre președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov 
și președintele S.U.A., D. Eisen
hower.

In declarație se spume, printre 
altele, că schimbul de vizite oficia
le între conducătorii guvernelor 
Uniunii Sovietice și Statelor Uni
te ale America constituie un eve
niment politic remarcabil al pe- 
ribadei de după război.

deși suferind de 
tovarășul Revai 
toate forțele, pină 
a vieții sale, luptei pentru cauza 
poporului, cauza clasei muncitoare, 
cauza partidului.

In seara de 4 august a fost dat 
publicităț i un comunicat a| Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar și al 
Consiliului Prez dențial al R. P. 
Ungare în care se anunță că s-a 
hotârit ca tovarășului Revai Jozsef 
să i se facă funeralii naționale. A 
fost constituit un Comitet pentru 
pregăt rea funeraliilor.

PARIS 4 (Agerpres). - TASS 
transmite: Știrea referitoare la 
apropiatul schimb de vizite dintre 
șefii guvernelor U.R.S.S. și S.U.A. 
a fost primită cu un sentiment de 
aprobare și satisfacție de cercu
rile largi ale opiniei publice fran
ceze. Toate ziarele acordă multă 
atenție acestui eveniment, publi- 
cînd știri și comentarii sub titluri 
mari pe primele pagini.

Ziarul „Paris Journal“ publică 
această știre sub titlul: „In sfîrșit 
s-a înfăptuit I Aceasta este destin
dere, și mai curînd decit se aștep
ta 1“.

Ziarul „Le Figaro“ a consacrat 
o pagină întreagă știrilor pe acea
stă temă sosite din Moscova, 
Washington, Geneva și din alte 
orașe și a publicat textul integral 
al comunicatului sovieto-american.

publică

R. P. F. IUGOSLAVIA

BELGRAD 4 (Agerpres). — A- 
genția Taniug transmite declarația 
președintelui R.P.F.I., los>p Broz 
Tito, în legătură cu apropiata vi
zită a lui N. S. Hrușciov în 
S.U.A. și a lui D. Eisenhower în 
U.R.S.S.

„Consider, a declarat președin
tele Tito, că această știre are o 
excepțională importanță și că ea 
trebuie să umple de speranțe ini
mile tuturor oamenilor iubitori de 
pace din lume.

Cred că aceste vizite reciproce 
ale conducătorilor celor două 
mari puteri și tratativele la nivel 
înalt, vor realiza în orice caz, în 
actuala perioadă neclară și tul
bure, de stagnare a atmosferei in
ternaționale, o cotitură în direcția 
creării condițiilor pentru îmbunătă
țirea situației internaționale și 
pentru soluționarea problemelor in
ternaționale

O asemenea evoluție este aștep
tată și salutată de popoarele și 
guvernul Iugoslaviei“.

Să fie 
odioasa sentință!
Opinia publică mondială, oa» 

menii cinstiți din lumea întreagă, 
înfierează cu indignare odioasa 
sentință prin care patrioții greci, 
in frunte cu eroul național Manolis 
Glezos, au fost condamnați in 
urma unei grosolane înscenări ju
diciare.

Această sentință încalcă cele 
mai elementare principii de drept 
și de legalitate, consacrate atit pe 
plan internațional, cit și in însăți 
legislația Greciei.

Sentința este contrarie conven
țiilor internaționale privind protec
ția drepturilor ți libertăților omu
lui, nesocotețte articolul 20 din 
Declarația Universală a Drepturi
lor Omului, adoptată de Adunarea 
Generală a O.N.U. la 10 decembrie 
1948, articol care prevede printre 
altele dreptul cetățenilor oricărei 
țări de a fi judecați cu respectarea 
tuturor cerințelor de dreptate.

Or, felul in care s-a desfățuraf 
„procesul“ lui Manolis Glezos și 
celorlalți patrioți greci, a doveml 
că acuzațiile sint pe de-a întregul 
inventate, că tribunalul a pronun
țat o sentință pentru realizarea 
scopurilor reacțiunii. Așadar, nici 
un respect pentru dreptate, pentru 
adevăr.

Și legalitatea greacă a fost fla
grant încălcată, 
decât după o lege 
1936, contrară constituției ți 
dului penal grec in vigoare.

Este așadar o sentință vădit 
gală, contrară oricărei noțiuni 
legalitate, contrară conștiinței 
ridice a popoarelor.

Este prin urmare o sentință care 
trebuie anulată, in numele drep
tății, în numele justiției, în numele 
adevărului.

Numai prin anularea ei se vor 
aplica principiile dreptului interna
țional și dispozițiile legilor gre
cești care au fost încălcate.

Desființarea sentinței nedrepte, 
punerea in libertate a lui Manolis 
Glezos și a celorlalți eroici luptă
tori pentru libertatea poporului 
grec, încetarea persecuțiilor împo
triva lor, constituie singura cale 
pentru restabilirea legalității, și 
totodată, pentru promovarea cau
zei democrației, păcii și progresu
lui.

„ProcesuJ“ s-a ju- 
fascistă din 

co-

ile- 
de 
ju

A. BOLINTINEANU 
Cercetător principal la Insti
tutul de cercetări juridice al 

Academiei R.P.R.

Vizita lui Nixon în R. P. Polonă
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — La 
august, vicepreședintele S.U.A.. 

R chard Nixon, a avut o îndelun
gată convorbire cu Wladyslaw Go- 
mulka, Joszef Cyrankiewlcz și 
Adam Rapacki.

In cadrul convorbirii a avut loc 
un schimb sincer și util de păreri 
în legătură cu problemele situa
ției internaționale și relațiilor po- 
lono-americane.

Răspunzînd la întrebările unor 
corespondenți polonezi și străini, 
vicepreședintele Nixon a subliniat 
că tratativele au avut un caracter 
foarte sincer : au fost exam nate 
o serie de probleme referitoare a- 
tît la relațiile polono-americane,

cît și la problemele internaționale. 
Tratativele a spus R. 
au dat posibilitatea să se 
nească poziția celor două r_.... 
Ele au fost constructive și s-au 
desfășurat intr-un spirit practic.

Tn legătură cu vizita lui N. S. 
Hrușciov în Statele Unite vicepre
ședintele Nixon a declarat că, 
după părerea sa, vizita va permite 
omului de stat sovietic să cunoas
că nemijlocit activitatea guvernu
lui american, economia Statelor 
Unite și poporul american și îi va 
da, de asemenea, posibilitatea să 
a bă convorbiri cu conducătorii 
Statelor Unite.

Nixon, 
defi- 

părți.

împotriva 
experiențelor atomice 

în Sahara
GENEVA 4 (Agerpres). 

După cum transmite agenția 
ter, reprezentantul Ghanei 
O.N.U., a declarat în cadrul ___
conferințe de presă care a avut loc 
la 3 august la Geneva, că nouă 
state africane independente — 
Ghana, Guineea, Liberia, Etiopia, 
Sudanul, Tunisia, Marocul, Libia 
și Republica Arabă Unită — pro
testează categoric împotriva inten
ției Franței de a experimenta 
bomba atomică în Sahara. El a 
declarat că țările menționate „in
tenționează 
în putință pentru a preintîmpina 
efectuarea acestor experiențe", și 
că vor să p—* ------ x*' - ■ • »
în discuția t r 
Adunării Generale O.N.U.

Reu- 
la 

unei

să facă tot ce le stă

pună această problemă 
apropiatei sesiuni a

Conferința pentru interzicerea 
bombei atomice și pentru 
dezarmare de la Hiroșima

HIROȘIMA 4. — Trimisul spe
cial Agerpres transmite : in dimi
neața zilei de 3 august delegațiile 
străine au vizitat locurile din Hi
roșima care amintesc de tragedia 
de la 6 august 1945, ca : cenotaful 
închinat memoriei victimelor ex
ploziei atomice, monumentul în
chinat copiilor Hiroșimei, clădirea 
în ruină deasupra căreia a explo
dat bomba atomică, banca Sumilo- 
mo, pe ale cărei trepte se mai 
distinge umbra unui om nimicit de 
bombă. Delegațiile au vizitat apoi 
spitalul in care sint tratați pacienți 
bolnavi de boala atomică. Delega
țiile au fost primite de directorul 
spitalului, Fumio Shigeto, care i-a 
condus pe oaspeți prin saloane.

In cursul după-amiezii au con
tinuat lucrările sesiunii prelimina
re a celei de-a V-a conferințe. Au 
rostit cuvîntiri de salut delegați 
din R. Cehoslovacă, R. P. Mongo
lă, Indonezia, Brazilia, Ungaria, 
S.U.A., Cambodgia și reprezentan
tul Consiliului Mondial al Păcii. 
Savantul atomist Linus Pauling a 
prezentat apoi rezoluția adoptată 
de Comitetul de conducere.

discuțiile care au urmat, vorbitorii 
japonezi, printre care reprezentan
tul populației din Okinawa, au 
subliniat energic necesitatea lichi
dării bazei atomice americane din 
Okinawa care pune în pericol viața 
poporului japonez. Tinăra Shigeko 
Hara, victimă a bolii atomice, a 
relatat impresionant tragedia vic
timelor care au supraviețuit cata
strofei de la 6 august, tn sală a 
răsunat atunci cu putere cintecul 
victimelor exploziei atomice, into
nat de întreaga asistență.

Sesiunea preliminară a celei de-a 
V-a conferințe pentru interzicerea 
bombei atomice și cu hidrogen și 
pentru dezarmare a fost apoi în
chisă.

La 5 august va avea loc deschi
derea conferinței generale.

Apelul Conferinței 
internaționale a minerilor

GENEVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a primit în seara zilei 
de 3 august o delegație de mineri 
care i-a înmînat apelul celei de-a 
3-a Conferințe internaționale a mi
nerilor care a avut loc între 15 și 
19 iulie 1959 în orașul Katowice 
(Polonia) adresat participanților 
la Conferința de la Geneva.

In apel se arată că reprezentînd 
milioane de mineri din întreaga 
lume de cele mai diferite convin
geri politice, cea de-a 3-a Confe
rință internațională a minerilor 
își exprimă speranța că Conferința 
de la Geneva „va deschide calea 
spre încheierea Tratatului de pace 
cu Germania, lichidarea situației 

creat în 
încetarea

primejdioase care s-a
Berlinul occidental și _______
definitivă a experimentării armei 
nucleare, dezarmare și stabilireanucleare, < 
unei păci trainice“.

Apelul
menea și celorlalți miniștri ai. Afa
cerilor. Externe — participanți la 
Conferința de la Geneva și secre
tariatului conferinței.

a fost tnmînat de ase*

Declarațiile unor cineaști 
despre Festivalul internațional 

al filmului de la Moscova
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite: In legătură cu 
deschiderea Festivalului interna
țional al filmului de la Moscova 
ziarul „Vecerniaia Moskva" a pu
blicat declarațiile unor cunoscuțl 
cineaști din diferite țări.

Aleksandr Zguridi (U.R.S.S.): 
Festivalul internațional al filmu
lui, care a început, va contribui, 
fără îndoială, la stabilirea unor 
contacte personale între regizori, 
artiști și operatori. La Festival, 
nu numai că vom viziona noi 
filme care vor reprezenta cinema, 
tografia națională a peste 50 de 
țări ale lumii dar vom 
roși să salutăm 
acestora.

Sîtu Huei-min 
neză) : Cineaștii 
treagă își pun mari speranțe în 
Festivalul de la Moscova, care 
are loc sub deviza nobilă „Pen
tru umanism in arta cinemato.

Și pe
fi bucu- 
creatorii

P. Chi-(R. 
din lumea in-

grafică, pentru pace și prietenie 
între popoare". Numeroși membri 
ai delegației chineze au partici
pat la diferite festivaluri inter
naționale dar la un astfel de 
festival grandios cum este Festi
valul de ia Moscova încă nu am 
avut ocazia să participăm.

Aceasta ne bucură și in același 
timp ne creează multe ob'igații.

Bimal Roi (India) : Scopul 
nobil al Festivalului de la Mos
cova este bine determinat de de
viza acestuia și stîrnește un larg 
răsunet în rîndul oamenilor tu
turor popoare’or și raselor, al 
oamenilor de bună credință 
luptă pentru pace, pentru 
greș.

Regizorul de cinematograf 
gar Ghenceo Ghencev și-a
părtășit în declarația sa gindurlle 
cu privire la munca creatoare a 
cineaștilor bulgari.

MOSCOVA. — Kliment Voroșl- 
Iov, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., a pri
mit ia 4 august la Kremlin dele
gația parlamentarilor finlandezi 
care vizitează Uniunea Sovietică. 
Delegația este condusă de pre
ședintele grupului pai lamentar fin
landez Gunnar Henriksson.

care 
pro-

bul- 
im-
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STALINGRAD — La 3 august 
a plecat la Leningrad g'upuL tu
riștilor americani — veterani de 
război — in frunte cu Thomas 
Seattle. viceamiral tn retragere, 
care a vizi-al timp de trei zi c 
Stalingradul Veter mii de război 
americani s-au intimii î itr o at
mosferă prietenească cu pârtiei, 
punții la luptele de la Stalingrad.

LENINGRAD. - O delegație de 
lucrători din tnvățămint din Re 
publica Irak a vizitat timp de trei 
zile Leningradul 
au vizitat Smolnli, 
istorice și 
Palatul pion^ri or 
stitutul pedagogic 
3 august oaspeții 
cat la Moscova

Delegația va examina cu guvernul 
și reprezentanții cercurilor de afa. 
ceri din Ghana problema dezvol
tării relațiilor comerciale tntre Re
publica Populară Polonă și Ghana.

BUENOS AIRES. 
vietici ai Teatrului 
fac un turneu prin 
Latine, au sosit ia 
Tn peste două luni 
au prezentat 
din America 
s au bucurat

LONDRA 
din Sydnev. 
ției Reuter,

Oaspeții irakieni 
monumentele 

arhitectonice din oraș, 
„Jdanov" și In 

„Herțen". La 
irakieni au Dle-

cum anunță coPEKIN - După 
respbndentul din Acera al auenției 
China Nouă ta 2 august a sosit 
la Accra o delegație comercială 
poloneză la invitația soc etății pen
tru dezvoltarea industriei Ghanei.

STAS 3452 52.

— Artiștii so- 
de balet, care 
țările Americii 
Buenos Aires. 
și jumătate el 

concerte in șapte țări 
Latină Concertele 

de un succes uriaș.
- După cum anunță 
corespondentul agen- 

H Evatt, lider 
al opoziție1 parlamentare, s-a pro
nunțat la 3 august pentru acor
darea lo:u'ui 
R. P. Chineze 
a subliniat el, 
cauza păcii

BAGDAD. - 
gaț.‘u lucrătorilor __ ______
Agriculturii din Irak. condusă de 
Raș!d El-Hadt Mahmud. ministru 
al Agriculturii, a plecat pe calea 
aerului >n Uniunea Sovietică.

reprezentantului 
la O.N.U Aceasta, 

ar contribui la

La 3 august dele- 
din Ministerul

LENINGRAD. - La 3 august au 
sosit în Uniunea Sovietică ta invi
tația grupului parlamentar din 
U R.S S cunoscute activiști al 
Partidului laburist Julius Silver- 
man șl Swincler Stephan mem- 
bri al Parlamentului englez.


