
AU COLECTAT
100.000 KG. FIER VECHI

Utcmiștii Clara Merk și Petru 
Albu din serviciul de proiec
tări al fabricii „Unio“ din Satu 

Mare.
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Inițiativa 
tinerilor reșițeni 
aplicată de tinerii 

mecanizatori
Chemarea tinerilor reșițeni : 

„Cit mai multe economii pentru 
înflorirea patriei noastre socialis
te“ a fost îmbrățișată cu un deo
sebit entuziasm și de către tinerii 
mecanizatori de la S.M.T. Freidorf 
regiunea Timișoara.

După apariția chemării tinerilor 
metalurgiști de la Reșița, organi
zația de bază U.T.M., sub condu
cerea organizației de partid, a 
trecut la studierea posibilităților 
pentru aplicarea acestei inițiative 
in cadrul stațiunii.

In primul rînd, organizația 
U.T.M. a făcut cunoscut în rîndul 
utemiștilor și tinerilor mecaniza
tori conținutul chemării, apoi s-a 
ținut o adunare generală deschisă 
unde s-a arătat concret felul în 
care ea poate fi aplicată de către 
tinerii mecanizatori.

In urma dezbaterilor s-a întoc
mit un plan concret în care s-a 
prevăzut că tinerii vor realiza eco
nomii în valoare de 90.000 lei.

Astfel, cu ocazia reparațiilor fă
cute, piesele care se uzează mai 
repede ca de exemplu : steluțele și 
butucul pentru tractoare K.D. 35, 
chiulasele, liniile de ambreiaje, cor. 
manele de la pluguri etc. să fie 
din nou întrebuințate la mașini 
prin recondiționare, știut fiind fap
tul că cheltuielile legate de recon- 
diționarea lor se ridică la numai 
40 la sută din valoarea unei piese

PITEȘTI (de la corespondentul 
nostru). Mobilizați de organizațiile 
V.TJU., sub conducerea organiza
țiilor de partid, tinerii din brigă
zile utemiste de muncă patriotică 
din raionul Pitești participă cu en
tuziasm la acțiunile de folos ob
ștesc. De la constituire, cele 68 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică, care cuprind peste 2300 da 
tineri, au efectuat pînă în prezent 
35.000 ore de muncă voluntară pe 
diferite șantiere de construcții sau 
la acțiunile de înfrumusețare a sa
telor, la întreținerea drumurilor 
etc. Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din comunele Moșoaia, 
Albota, Mareș au efectuat cel mai 
mare număr de ore de muncă vo
luntară.

Brigada utemistă de muncă pa
triotică de la oficiul de transpor
turi Bascov, de pildă, deși este for
mată din numai 22 de tineri, a 
reușit, în cadrul orelor de muncă 
voluntară, să colecteze și să pre
dea o cantitate de peste 20.000 
kg. fier vechi. Pînă în prezent în 
întreg raionul s-au colectat peste 
100.000 kg. fier vechi.

In sprijinul campaniei 
de recoltare
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P'rolelarï din foafe țările, iunîțl-vă!

- Cei peste 54.300 ti

noi, în schimb durata de funcțio
nare este aproape egală cu a unei 
piese noi.

S-a urmărit de asemenea ca fle
care mecanizator să aplice întoc
mai normativele tehnice, făcînd a- 
limentarea tractoarelor cu pom
pele, înlocuind sistemul Vechi de 
alimentare cu găleata, care ducea 
la risipă de motorină și benzină, 
precum și verificarea periodică a 
conductelor de alimentare ale trac
toarelor.

O altă sursă pentru realizarea 
de economii pe care tinerii au ară
tat-o în adunare a fost și aceea 
a valorificării materialului lem
nos. Astfel, seîndurile rămase de 
la reparația batozelor sînt acum 
întrebuințate la confecționarea de 
tărgl sau rame pentru sitele de la 
batoze.

Aplicînd numai aceste cîteva me
tode raționale de muncă, tinerii 
mecanizatori au realizat pînă acum 
economii de peste 40.000 lei din 
cel 90.000 cit și-au luat angaja
mentul să realizeze pe întreg 
anul.

Prin executarea la timp a lucră
rilor de întreținere a culturilor, 
prin strîngerea recoltei fără pier
deri și în timpul optim, prin e- 
fectuarea desmiriștitului imediat 
după recoltare, tinerii, alături de 
vîrstnici, sînt hotărîți să-și res
pecte angajamentul luat de stați
une de a obține cu 200 kg. grîu, 
cu 350 kg. porumb, cu 350 kg. orz, 
cu 1500 kg. sfeclă de zahăr mai 
mult față de recoltele medii pla
nificate la hectar.

In chemarea tinerilor mefalur- 
giști reșițeni însă un loc deosebit 
îl ocupă realizarea de economii și 
prin alte forme, cum ar fi de pil
dă activitatea depusă de brigăzile 
utemiste de muncă patriotică, strîn
gerea de fier vechi etc. Pe întreg 
anul angajamentul tinerilor meca
nizatori este de a realiza prin di
ferite acțiuni patriotice economii în 
valoare de 17.000 Tei.

Tinerii mecanizatori din S.M.T. 
Freidorf sînt hotărîți ca inițiativa 
reșițenilor să o aplice la fiecare 
brigadă, astfel ca cea de a XV-a 
aniversare a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist să o 
întîmpine cu și mai mari succese.

D. DUȚA

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XV, Seria Il-a, Nr. 3152

In întîmpinarea 
lui 23 August 

și a Festivalului
CLUJ.

neri, muncitori, țărani muncitori, 
funcționari și elevi care fac parte 
din brigăzile utemiste de muncă 
patriotică au prestat pînă acum 
1.280.000 ore de muncă voluntară 
pe șantierele de construcții de lo
cuințe, la repararea drumurilor și 
podurilor, la amenajarea și îngri
jirea parcurilor și construirea de 
noi baze sportive. De asemenea 
ei au redat agriculturii 1800 ha 
de teren, au împădurit 118 ha, au 
curățit pășunile pe o suprafață de 
20.000 ha și au colectat și expe
diat oțelăriilor 2500 tone de fier 
vechi.

Vineri 3 iulie 1959

PETROȘANI. — Un deosebit 
entuziasm în muncă domnește în 
rîndul tinerilor din Valea Jiului. 
De la începutul anului și pînă în 
prezent, ei au extras peste plan 
circa 30.000 tone de cărbune coc- 
sificabil și energetic. Fruntași în 
munca pentru depășirea planului 
sînt tinerii mineri de la exploată
rile carbonifere Petrila, Uricani, 
Lonea.

Membrii brigăzii de tineret nr. 23 din »ecția «udură a Uzinelor de vagoane „Gheorghl Dlmltrov" din 
Arad disctrtînd despre noile lor realizări

Fotoî N. STELORIANre-toare de știuleți care, în urma 
zultatelor bune obținute în perioa
da de experimentare din anul tre
cut, au rost puse în fabricație de 
serie.

. Muncitorii din transporturi s-au 
pregătit temeinic pentru , a asigura 
transportul noii recolte la timp și 
fără pierderi. Toate locomotivele în 
circulație au fost revizuite și pre
văzute. cu instalații pentru preve
nirea incendierii holdelor.

Pe punctul de a fi terminate sînt 
și pregătirile autocamioanelor și 
navelor care vor fi folosite la tran
sportul recoltei.

®a șl tn alțl ani, colectivele în- 1 
treprinderilor industriale și de : 
transporturi dau anul acesta un i 
sprijin prețios penrru buna desfă- i 
șurare a campaniei de recoltare. i 

Metalurgiștii de la Uzinele „Se
mănătoarea“ din Capitală livrează 
pentru această campanie un volum j 
sporit de mașini și utilaje. Unită- ț 
țile agricole socialiste au primit , 
pînă acum cea mai mare parte din , 
combinele de cereale prevăzute a , 
fi livrate. In primele 5 luni ale a- 
nului, planul de producție de corn- . 
bine a fost depășit cu 3,7 la sută, 
îmbunătățirile aduse anul acesta 
combinelor asigură sporirea randa- , 
mentului de lucru. i .

Tot pentru campania de recolta
re, începînd din luna aprilie au 
început să fie livrate cositori pur
tate — utilaje de mare randament, 
care se produc în serie. In cam
pania de toamnă, la recoltarea po
rumbului vor fi folosite și culegă-

HUNEDOARA. — Brigăzile de 
muncă patriotică din orașul Hu
nedoara aduc o importantă contri
buție la lucrările de înfrumusețare 
a orașului și combinatului, la exe
cutarea altor lucrări de interes 
obștesc și colectarea fierului vechi. 
Pînă acum ele au colectat peste 
2000 tone de fier vechi.

Adunarea cadrelor didactice
din institutele

(Agerpres)

de învățămînt superior din Cluj

se zbat zadarnic!
F estivalului

(Agerprea)

Dușmanii

• Dezvăluirile unei reviste din 
Hamburg • Domnișorii baroni 
uneltesc e Cine subvenționează 
provocările împotriva Festivalului ?

O piață oarecum calmă din 
Viena. Piața Josef. Priveliște 
vieweză obișnuită ce 
ză nimic ieșit din 
poposim aici

nu trădea- 
comun. Să 

poposim aici împreună cu re
dactorul revistei studențești vest
germane „Konkret“ din Hamburg. 
La numărul 6 se oferă privirii o 
clădire masivă. Pe fațada acestei 
clădiri nu găsești altoeva decît nu
mărul de casă. Absolut nimic. O 
casă de locuit ? Poate. Cauți za
darnic o inscripție lămuritoare. Dar 
portarul e in măsură să-ți dea — 
e adevărat, cu dificultate — cîteva 
lămuriri. Puține-

Dacă urci pînă la etajul IV cu 
ascensorul, ce dă semne de bătrî- 
rtețe, ajungi în fața unei uși de 
stejar bine lustruită. Te va primi 
un bărbat mai în vîrstă care 
vorbește destul de prost germana 
(„Konkret“ dezvăluie : e un 
transfug maghiar) și de la care 
nu vei afla mare lucru. Seara, 
însă, poți găsi lucruri mai 
teresante. Acolo se află 
beitsgemeinschaft Sommerkurs' 
(Uniunea de muncă, cursul 
vară). Sub această denumire 

scunde o activitate dubioasă c.e 
ire nimic comun cu o „uniune 
muncă“. Cuvîntul „muncă“ îl fo
losesc drept paravan niște domni 
ce nu știu ce înseamnă a munci. In 
clădirea din Piața Jose) pot fi în- 
tîlnite în fiecare seară cîteva du
zini de tineri. Domnul în vîrstă 
care știe prost nemțește îmbracă 
atunci o livrea albă și vorbește cu 
deosebit respect. Nu sînt mulți a- 
.ești tineri. La capitolul profesiu
ne trebuie să notăm că sînt aproa
pe exclusiv ...nobili, adică niște 
feciori de bani gata care trăiesc

in- 
,,^r- 

I“ 
de 
se 
nu 
de

din moșioarele și făbricuțele ce li 
le-au dăruit „titicu“. Președintele 
este un herr baron. Acum domni
șorii de viță nobilă au găsit cu ce 
să-și ucidă plictisul. Se agită îm
potriva... Festivalului. Pașnica de
numire a instituției din Piața Josef 
6 camuflează o mîrșavă adunătură 
de provocatori ce slujesc cu zel pe 
dușmanii înrăiți ai păoii. Și-au dat 
mîna epave politice, transfugi ce 
și-au trădat patria, agenți, eri ai 
Gestapoului și azi ai Bonnului și 
înveterații reacționari din Piața 
Josef. Lor li s-au adăugat experți 
ai propagandei hitleriste și... pros
tituate vestgermane. Împreună, vor 
să submineze Festivalul-

Baronul Friedberg relata în 
cursul uneia din întilnirile „nobi
lei“ și murdarei conspirații de la 
Viena despre planurile sale împo
triva Festivalului. Chiar și unele 
organizații reacționare de tineret 
din Austria se feresc să colaboreze 
pe față cu domnișorii baroni. E 
compromițător. Dar „Arbeitsgeme
inschaft Sommerkurs“ are fonduri 
din belșug. In fața banilor, reți
nerile se risipesc. Acum, concen- 
"trîndu-și forțele, reacționarii se 
pregătesc să editeze un ziar anli- 
festival. Împărțirea misiunilor o 
dezvăluie revista vest-germană 
„Konkret“: „Cercul tineretului fe
deral va pune la dispoziție redac
torul, organizația „Junge Leben“, 
aparatul organizatoric, biserica ca
tolică — biroul, iar „Sommerkurs“ 
banii. Despre sursele de inspi
rație nu se pomenește. Nu-i nimic.

EUGEN1U OBREA

(Continuare în pag. 4-a)
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Dușmanii Festivalului nu se dau înlături de la cele mai mîrșave 
provocări, lată o scrisoare expediată prin oficiul poștal din Miin- 
chen și în care soția unui tînăr ce se pregătește să participe la 

Festival este amenințată într-c manieră gangsterească.

Examen de maturitate la Școala medie „Dimitrle Can temir" din București

„Nu ne deranjați ! învățăm 
pentru examenul de maturitate!“ 
Am reținut cu sinceră satisfacție 
acest motto cu nuanță imperati
vă, nelipsit în partea de sus a 
fiecărei table din sălile de medi
tație.

L-am reținut, m-a bucurat, deși 
știam că-mi va face dificilă mi
siunea. Intenționam doar să ră
pesc elevilor școlii medii „B.P. 
Hașdeu“ din Buzău citeva clipe, 
acum în zilele care aduc așa de 
aproape examenul de maturitate.

...Liniște de sală de spectacol! 
Capete aplecate, concentrate, 

dăruite cărților !
Sticle cu apă — antidot al 

căldurii de după-amiază și al 
somnului — pe jumătate consu
mate, stînd de veghe fiecărei 
bănci !

Am sentimentul că emoțiile, 
firești oricărei inimi de elev, in 
așteptarea maturității, nu contra
zic acum, cu nimic, atmosfera 
de calm și încredere. Ion Șelaru 
îmi explică și motivul existenței 
unor emoții care nu neliniștesc 
deloc, care nu descumpănesc : 
„...școala noastră se bucură de 
tradiție în privința exigenței pro
fesorilor. Tradiției acesteia îi 
datorăm seriozitatea cu care 
ne-am simțit chemați spre o mai 
profundă asimilare a cunoștințe
lor. Alături de ea, anul acesta, 
au venit orele speciale de pregă
tire la matematică, romînă și 
fizică, iar mai apoi cursul de 
pregătire pentru fizică și mate
matică, din cadrul Societății de 
f izico-malenvatici.

Niciodată amfiteatrul nostru 
—atît de plin la manifestările 
artistice — nu mi s-a părut ne
încăpător ca în zilele cînd tova
rășii profesori Ionel Păunei și 
Constantin Dinulescu ne ajutau 
în problemele fizicii și ale mate
maticii. Incursiunile în cu
noștințele anilor trecuți au fost 
extrem de folositoare. Mărturisesc 
acum, cu toată sinceritatea, că 
regret superficialitatea cu care 
am învățat uneori în anii trecuți. 
Anul acesta, mulțumită vîrstei,

am început să gîndese mai serios. 
De aceea m-am fi pregătit pen
tru maturitate încă din primele 
săptămîni de școală...

Maturitatea este de fapt pri
mul examen de... maturitate. 
(Șelaru a intenționat pleonas
mul I) Chiar dacă te gîndești să 
intri în producție, maturitatea 
îți dă măsura pregătirii tale, a 
primei tale pregătiri pentru via
ță. Îmi dau seama că examenul 
de maturitate înseamnă de fapt 
„repetiția generală“ înaintea pri
mului pas pe scena vieții. Și mă 
străduiesc ca între repetiția gene
rală și viață să fie necesare cit 
mai puține corecturi“.

...Ideea — examen de maturi
tate — primul examen serios — 
revenea, ca un leit-motiv, în 
gîndurile tuturor interlocutorilor 
mei. La început, m-a deranjat- 
Aveam senzația că ascult mai 
mulți elevi spunîndu-mi fără gre
șeală aceeași lecție. Apoi, m-am 
bucurat pentru superficialitatea 
gindului meu. M-am bucurat pen
tru că mă înșelasem.

Cit de utilă este unanimitatea 
gîndurilor despre importanța a- 
cestui mare serios examen pe 
drumul vieții, examenul maturi
tății!...

...Dacă Ion Șelaru, Ion Vrsu 
și Vasile Mivu, au uitat să se 
bărbierească de citeva zile.

Dacă la masă, între felul întîi 
și felul doi se mai verifică corec
ta memorare a unei formule sau 
a unui an din istorie,

Dacă se încalcă regulamentul 
de internat care obligă la 
intre orele 14,15-15,15,

Dacă becurile sălilor de 
ră se consumă vertiginos 
dorm tîrziu către miezul nopții,

Dacă ediția gazetei de perete 
este dedicată în întregime exa
menului de maturitate,

Dacă seara, înainta de e ador
mi, șoaptele, neobosite, aleargă 
înaintea timpului către uzina, 
sau școala tehnică, sau facultatea 
pe care o doresc,

Acestea, toate acestea, trebuia

somn

lectu- 
fi a-

pusa pe seama zilelor oare aduc, 
mereu mai aproage, examenul 
maturității...

...Cu o luni în urmi Vasile 
Mivu, elevul dintr-a Xl-a, cu vis 
de profesorat în suflet, a așternut 
pe hîrtia maculatorului citeva 
gînduri de primăvară, gînduri de 
maturitate. Imagini și sensibili
tate de maturitate :

„Cînd printre ramuri înflorite 
In ceas tăcut de seară 
Ca fluturarea unei clipe 
Adie vînt de primăvară, 
Zefirul cînd atît de tainic 
Se joacă-ncet în părul meu, 
Pămînt iubit al țării mele, 
Eu simt atunci sărutul tău“...

...Cu o lună în urmă, cu o 
lună înaintea examenului matu
rității Vasile Mivu mărturisea, 
sensibil, fiorul ce l-a încercat o- 
dată cu sărutul pămîntului iubit.

Mărturisirea lui avea valoarea 
unui prețios răspuns la un exa
men anticipat al maturității, al 
maturității gîndurilor de ado
lescent, al maturității înțelegerii 
și sensibilității, al receptivității 
mature a dragostei de patrie.

Zilele au adus în prezent pri
mul examen serios din cei 17 ani 
ai lui.

Adevăratul examen, pentru 
care Vasile Mivu, nenumărate 
ceasuri din zi și citeva din noap
te, rămînea uitat într-o bancă, 
poate banca în care a migălit ver
surile maturității, (poate banca 
in care a umplut ieri paginile 
lucrării scrise) dintr-o clasă pe 
a cărei tablă în partea de sus, 
nu lipsea motto-ul cu nuanță im
perativă : „Nu ne deranjați. În
vățăm pentru examenul de matu
ritate !“

Poate azi, poate mîine, un bu
rete va șterge din colțul de sus 
al tablelor motto-ul ou nuanță 
imperativă.

Iar mîini, multe mîlni de elev, 
vibrînd de emoție, vor povesti 
cu creta, (pe aceleași table), vor 
dovedi că în zilele dinaintea ma
turității s-a purtat respect motto- 
ului cu nuanță imperativă... 
.&&&& V. LAZAROV.LtU'...

Casa universitarilor a găzduit 
zilele trecute adunarea membrilor 
corpului didactic de la institutele 
de învățămînt superior din Cluj.

Această adunare a fost prilejui
tă de încheierea lucrărilor comi
siei pentru unificarea universită
ților „Babeș“ și „Bolyai“ și reor
ganizarea Institutului agronomic 
„Dr. Petru Groza“.

Au participat peste 1.000 profe
sori, conferențiari, lectori și asis
tenți de la universitățile „Babeș“ 
și „Bolyai“, institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza“, Institutul me- 
dico-farmaceutic, Institutul de arte 
plastice „Ion Andreescu“ și Con
servatorul de muzică „Gheorghe 
Dima“.

Printre cel prezenți în sala mare 
a casei universitarilor au fost: tov. 
Vasile Vaida, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Cluj al 
P.M.R., prof. Bori» Gazacu, direc
tor în Ministerul Invățămîntului 
și Culturii, prof. Balogh Ernest, 
prof. Balogh Edgar, prof. Bird 
Lajos, conf. Virgil Cimpeanu, prof. 
Cseleny Bela, prof. Csehi Gyula, 
prof. Gsapd Iosif, acad. prof. Dai- 
coviciu Constantin, prof. Demeter 
Janos, prof. Deheleanu Margareta, 
conf. Felszegi Edmund, prof. Gal 
Emo, acad. prof. dr. luliu Hație-, 
ganu, conf. Halan Tiberiu, prof. 
Jancso Elemer, prof. Jako Zslg- 
mond, prof. Lascu Nicolae, prof. 
Lazany Andras, prof. Macrea Di- 
mitrie, prof. Marton Gyula, prof. 
*' “ Nagy Lajos,

conf. Kallos 
Hillel, acad.Mikloș, prof. Kohn 

prof. Pop Emil, prof. Tiberiu Po- 
povici, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romine,'prof. Pora 
Eugen, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, prof. 
Peterffy Istvan, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romine, 
prof. Palfy Ferenc, acad. prof. Ri- 
pan Raluca, președinta Filialei 
Cluj a Academiei R. P. Romine, 
prof. Roșea Alexandru, conf. Szabo 
György, prof. Takacs Lajos, prof. 
Tulogdi Janos, conf. Timen Iosif,
prof. Torok Zoltan și alții.

Adunarea a ascultat și a apro
bat în unanimitate raportul pre
zentat de tov. Takacs Lajos în 
numele comisiei care a elaborat 
propunerile cu privire la unificarea 
universităților „Babeș“ și „Bolyai“.

Numeroșii vorbitori, membri ai 
corpului didactic ai universităților 
„Babeș“ și „Bolyai“ au subliniat 
că universitatea unificată care 
poartă denumirea „Babeș-Bolyai“, 
reunind într-un singur colectiv ca
drele didactice și studenții romîni 
și maghiari din Cluj, va contribui 
la mai buna pregătire a tineretu
lui studios, a viitorilor intelectuali 
necesari economiei și culturii noas
tre socialiste.

Unificarea celor două universi
tăți, au subliniat de asemenea 
vorbitorii, va contribui la întări
rea educării studenților în spiritul 
patriotismului și internaționalismu
lui socialist, la cimentarea frăției 
dintre poporul romîn și minorită
țile naționale.

Scoțînd în evidență roadele bo
gate ale politicii naționale leniniste 
a partidului și guvernului nostru, 
cadrele didactice și-au exprimat 
hotărîrea de a contribui cu toată 
energia și capacitatea lor la suc
cesul activității Universității „Ba-

beș-Bolyai", de a lupta împotriva 
oricăror manifestări de naționalism 
și șovinism, de izolare națională, 
de a munci neobosit pentru educa
rea studenților în spiritul patrio
tismului și internaționalismului so-

cialist, aducîndu-și în acest feî 
contribuția la Întărirea unității 
dintre poporul romîn și minorități
le naționale, la înfăptuirea neabătu
tă a politicii partidului și guver
nului nostru.

Raportul prezentat de tov. Takacs Lajos
Trecînd în revistă rezultatele 

însemnate obținute în dezvoltarea 
științei și culturii din patria noa
stră și din orașul Oluj în anii re- 

‘ară, 
cei a- 

ani de democrație

gimului de democrație populs 
iov. Takacs a spus : „In cei

15proape 
populară Olujul a devenit iin 
puternic centru de cultură și 
știință socialistă. Șapte insti
tute de învățămînt superior pre
gătesc aproape 9.000 de studenți 
pentru a deveni cadre superior ca
lificate necesare construcției so
cialiste, un tineret nou, pătruns de 
un patriotism fierbinte, devotat 
trup și suflet poporului nostru 
muncitor. Totodată aceste puterni
ce unități didactico-științifice își 
aduc contribuția la dezvoltarea progresiști 
științei și culturii din țara noastră.; Babeș și I 
Activitatea de cercetare științifică 
a institutelor noastre a avut în 
acești ani unele rezultate impor
tante pentru economia noastră na-' 
țională.

Vorbitorul «■< oprit apoi la 
rolul și importanța școlii în 
educarea studenților în spiritul pa
triotismului și internaționalismului 
socialist, al frăției dintre tinerii 
romîni și cei aparținînd minorități
lor naționale, în pregătirea acesto
ra ca cetățeni înaintați, construc
tori activi ai socialismului. El a 
subliniat formele multiple de cola
borare statornicite între cadrele 
didactice și studenții romîni și 
maghiari din Gluj în vederea rea
lizării acestei sarcini. Gu prilejul 
adunărilor care au avut loc în luna 
februarie în orașul Cluj cu cadrele 
didactice și studenții, a arătat 
tov. Takacs, a rezultat 
cesitatea unificării celor 
universități clujene în 
resul îmbunătățirii pregătirii știin
țifice a studenților, al întăririi u- 
nității și frăției dintre studenții ro
mîni și maghiari. Această idee a 
găsit un larg răsunet și a fost a- 
probată cu mare entuziasm de că
tre toate cadrele didactice șj stu
denții din Cluj.

In vederea studierii modalităților 
de aplicare practică a acestei pro
puneri, a fost constituită o 
comisie formată din cadre de con
ducere ale celor două universități, 
din activiști de partid și de stat 
din orașul nostru. In activitatea 
sa, această comisie, care a lucrat 
în colaborare cu organele Mini
sterului Invățămîntului și Culturii, 
a consultat un mare număr de ca
dre didactice de la diferite facul
tăți din Cluj. De la dezbaterile 
care au avut loc în februa
rie a.c., _ în Cluj a fost reali
zată unificarea organizațiilor de 
partid, de U.T.M,, de sindi
cat, a asociațiilor studențești, 
căminelor și cantinelor de la cele 
două universități, iar activitatea 
desfășurată de acestea pînă în 
prezent au confirmat pe deplin 
justețea măsurilor luate. (Aplauze 
puternice). In timpul relativ scurt 
care a trecut de la unificarea a- 
cestor organizații și instituții, ti
nerii studenți romîni și maghiari 
au avut prilejul să se cunoască 
mai bine, să lege prietenii mai 
strìnse, să se ajute reciproc în

cultură și
Șapte insti- 

: pre-

ne- 
două 
inte-

munca profesională și obștească. 
Această unificare a prilejuit mani
festarea profundelor sentimente de 
frăție care unesc pe studenții și 
cadrele didactice romîni și ma
ghiari din orașul nostru. Faptele 
au arătat că unificarea celor două 
universități reprezintă cu adevărat 
năzuința studenților și cadrelor di
dactice care văd în acest act o mă
sură menită să îmbunătățească 
condițiile de învățămînt, să cimen
teze și mai mult frăția intelectua
lilor romîni și maghiari din Gluj.

Unificarea celor două universi
tăți clujene — a spus vorbitorul — 
într-o unică și puternică universi
tate care va purta pe .frontispiciul 
ei numele celor doi iluștri savanți 

,‘i cu renume mondial 
„abeș și Bolyai, va duce la ridi
carea pe o treaptă mai înaltă a 
vieții culturale și științifice din 
centrul nostru universitar, unind 
forțe puternice într-un. singur tot. 
(Aplauze puternice).. Universitatea 
„Babeș-Bolyai“ va contribui din 
plin la cunoașterea și dezvoltarea 
culturii noastre socialiste în con
ținut, națională în formă, la stu
dierea și dezvoltarea tradițiilor 
progresiste, a moștenirii culturale 
progresiste romine, .precum și a 
c'elei maghiare și a celorlalte mi
norități naționale. Baza ma
terială a universității. unificate — 
a subliniat vorbitorul — se va în
tări considerabil, ceea ce va per
mite specialiștilor noștri să abor
deze cu rezultate și mai bune cele 
mai îndrăznețe probleme științifice. 
Universitatea „Babeș-Bolyai“ este 
o puternică instituție de știință și 
cultură, de educare a tineretului în 
spiritul patriotismului și interna
ționalismului socialist, al înaltelor 
principii ale moralei comuniste.

Vorbind despre structura orga
nizatorică și profilul Universității 
„Babeș-Bolyai“,tov. Takacs a ară
tat că aceasta va avea șase facul
tăți (cu una mai mult decît cele 
existente anterior) și anume : Fa
cultatea de matematică-fizică cu 4 
secții, Facultatea de chimie cu o 
singură secție, Facultatea de știin
țe naturale-geografie cu 4 secții. 
Facultatea de istorie-filozofie cu 3 
secții, Facultatea de filologie cu 10 
secții și Facultatea de științe juri
dice cu o singură secție.

Șefii de catedră și adjuncții lor 
au fost numiți din cele mai bune 
cadre didactice de la cele două 
universități. In locul unor catedre 
mici și a unor colective care și-au 
fărîmițat de multe ori eforturile în 
rezolvarea unor sarcini paralele, 
se vor crea colective puternice 
care să cuprindă pe cei mai buni 
specialiști din aceeași ramură.

A existat o grijă deosebită pen
tru justa încadrare a membrilor 
corpului didactic în funcție de ne
cesitățile procesului instructiv« 
educativ.

Referindu-se la felul cum se va 
desfășura procesul de învățămînt 
în Universitatea „Babeș-Bolyai*, 
vorbitorul a arătat că unele 
cursuri se vor preda în limba ro
mînă, altele în limba maghiară și

CContinuare în pag. 2-a)



Adunarea cadrelor didactice din institutele 
de învățămînt superior din Cluj
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un număr mare de cursuri se vor 
preda și în limba rom :iă și în 
limba maghiară. Astfel, la secții
le pedagogice ale facultăților ma- 
tematică-fizică, chimie, istorie-filo- 
zofie, științele naturale-geografie 
și secțiile de limbi străine ale fa
cultății de filologie, obiectele de 
bază și metodologice se vor preda 
în limba romînă și în limba ma
ghiară.

Șființelet sociale — materialism 
dialectic și materialism istoric, so
cialism științific, economie politi
că — la toate facultățile se vor 
preda de asemenea în limba romî
nă și maghiară.

La secția de limba și literatura 
maghiară a Facultății de filologie 
cursurile se vor preda în limba 
maghiară, iar la secția de limba 
și literatura romînă a Facultății de 
filologie cursurile se vor preda în 

f.snba romînă.
La toate facultățile cursurile de 

istoria și geografia R. P. Romîne 
se vor preda în limba romînă.

Vorbitorul a subliniat că Uni
versitatea „Babeț-Bolyai" repre
zintă un mijloc puternic de apro
piere între tinerii de toate naționa
litățile, de combatere a manifes
tărilor de izolare națională, a ră
mășițelor naționalist-șovine, de e- 
ducare a studenților în spiritul pa
triotismului și internaționalismului 
socialist, în spiritul luptei unite 
penfru scopul comun : construirea 
socialismuldi în patria noastră.

In continuare, tov. Takacs s-a 
referit la o serie de măsuri pentru 
dezvoltarea bazeti materiale a învă- 
țămintului superior din'Cluj, In 
aplauzele celor prezenți, el a 
anunțat că partidul și guvernul 
au aprobat construirea la Cluj a 
unei case de cultură a studenților 
și a unei mari săli de sport. 
Pentru construirea casei de 
cultură și a complexului spor
tiv guvernul a alocat suma de 12 
milioane lei. Casa de cultură a 
studenților va fi o construcție im
punătoare. Ea va fi ridicată în 
fața bibliotecii universitare, și va 
avea o sală de spectacole de 1000 
de locuri, o sală de gimnastică și 
numeroasa alte încăperi destinate 
activității culturale și distractive. 
Prin lărgirea parcului sportiv al

universității se va construi de ase
menea o măre sală de sporturi, cu 
o capacitate de 3000 de locuri, și 
un bazin de înot acoperit. Toto
dată guvernul nostru a alocat 
suma de 3.800.000 lei pentru lăr
girea capacității bibliotecii univer
sitare.

Toate aceste construcții vor îm
bogăți și vor înfrumuseța orașul 
nostru. Ele vor fi adevărate podoa
be ale centrului nostru universitar. 
Potrivit prevederilor, atît casa de 
cultură a studenților, cît și com
plexul sportiv vor trebui termina
te și date în fotasință la 1 mai 
1960.

Ministerul Invățămîntului și Cul
turii — a arătat apoi tov. Takacs 
— a alocat pentru dotarea labo
ratoarelor suma de 800.000 lei și a 
trimis deja noi utilaje printre care 
și un microscop electronic. Vor 
începe de asemenea lucrări de 
transformare a unor clădiri și de 
organizare a spațiului universitar. 
In acest scop a fost alocată suma 
de 2.200.000 lei.

Vorbitorul a comunicat apoi 
zoncluziile comisiei cu privire la 
un.ficarea facultăților de la Insti
tutul agronomic „Dr. Petru Gro
za“. Incepînd cu viitorul an uni
versitar, acest institut va func
ționa cu o singură facultate 
de agricultură și zootehnie. A fost 
creat astfel un cadru mai cores
punzător instruirii profesionale și 
educării patriotice și internaționa
liste a tinerilor ce se pregătesc 
pentru profesia de inginer agro
nom.

Atît unificarea celor două uni
versități, a spus vorbitorul, cît și 
unificarea facultăților de la insti
tutul agronomic corespund pe dev 
plin intereselor tineretului, corpu
lui didactic, oamenilor muncii fără 
deosebire de limbă și naționalitate. 
(Aplauze puternice).

In încheiere vorbitorul s-a oprit 
asupra sarcinilor care stau în 
fața cadrelor didactice și a stu
denților pentru ridicarea continuă 
a nivelului procesului instructiv-e- 
ducatlv în învățămîntul superior 
din Cluj.

Este o datorie de cinste ca fleca
re dintre noi să contribuie din răs
puteri, să dea tot ce are mai bun 
pentru înflorirea noii universități. 
Să fim demni de încrederea • pe 
care ne-a acordat-o Partidul Mun
citoresc Romîn și guvernul Repu
blicii Populare Romîne, să dovedim 
prin fapte dragostea noastră ne
țărmurită față de poporul muncitor. 
Să facem din Universitatea 
„Babeș-Bolyai" un bastion al știin
ței și pulturii socialiste, o cetate 
puternică a patriotismului socia
list și a internaționalismului pro
letar. (Aplauze îndelungate).

tori activi pentru dezvoltarea agri
culturii socialiste în orice parte a 
patriei noastre dragi.

Noi vom munci cu și mai mult 
elan pentru ridicarea calității în- 
vățămîntului, vom organiza și pe 
mai departe brigăzi patriotice pen-

tru a da un ajutor cît se poate de 
substanțial la construcția casei de 
cultură a studenților și a comple
xului sportiv. Sîntem deosebit de 
recunoscători partidului și guver
nului pentru acest dar frumos caret 
ne bucură nespus de mult inimile-.

Cuvîntul conf. losif Pervain, 
șeful catedrei de limba și literatura romînă 
Conf. univ. losif Pervain a scos 

în evidență faptul că rezultatele 
frumoase obținute în ultimul timp 
de către studenți și cadrele didac
tice, atît în procesul instructiv- 
educativ cît și în viața obștească, 
dovedesc justețea măsurilor luate 
pentru unificarea organizațiilor de 
partid, de U.T.M. și a asociațiilor 
studențești. Aceste rezultate sînt o 
mărturie că unificarea corespunde 
pe deplin intereselor dezvoltării 
învățămîntului superior din orașul 
nostru.

Universitatea „Babeș-Bolyai" —- 
a adăugat el — deschide largi 
perspective muncii noastre de 
dascăli, de slujitori ai poporului, 
ai cauzei mărețe a socialismului 
și comunismului. Membrii catedrei

de literatură romînă, în cadrul 
căreia lucrez, nutresc față de to
varășii noștri de naționalitate ma
ghiară profunde sentimente de 
prietenie și colegialitate. Vom lup
ta, la catedră și în viața de toate 
zilele — a spus vorbitorul — pen
tru ca aceste sentimente frățești 
să nu poată fi alterate de nimeni 
și de nimic, vom lupta pentru a 
da poporului intelectuali de valoa
re, care să facă față sarcinilor 
mari ce le revin în construcția so
cialistă. Sînt convins că nu există 
o altă cale pentru a ne exprima 
mai bine recunoștința față de 
partid și guvern care fac totul 
pentru ca tineretul patriei noastre 
să-și poată îndeplini minunata lui 
menire.

tăm unificarea celor două univer
sități“.
Referindu-se apoi la sarcinile care 

revin cadrelor didactice după uni
ficarea celor două universități clu
jene, tov. Kalik Karoly a spus: 
Trebuie să avem o deosebită vigi
lență revoluționară în lupta împo
triva rămășițelor naționaliste. A- 
ceastă cetate culturală va lupta cu 
hotărîre împotriva manifestărilor 
naționalismului și izolării națio
nale.

Va trebui ca din universitatea 
noastră clujeană — a adăugat el

— să plece cadre bine pregătite la 
nivelul științei și tehnicii moder
ne, în continuă dezvoltare. In 
condițiile unității create, această 
cerință se va putea realiza cu 
succes. Cadrele didactice și stu
denții noștri au dat dovadă pro- 
punînd unificareia universităților, 
de multă maturitate politică, de 
un nivel ideologic ridicat. Educarea 
pe mai departe în comun a aces
tor calități este mijlocul cel mal 
eficace de cimentare a unității 
făurite.

Cuvîntul lectorului Aurel Turcu
Am ascultat cu toții cu deosebită 

emoție și recunoștință — și-a 
început cuvîntarea tov. Aurel Turcu 
— măsurile luate pentru dezvolta
rea bazei materiale a învățămîntu
lui în universitatea noastră unifi
cată. Dotarea laboratoarelor noas
tre se îmbunătățește permanent.

In secția noastră avem noi labo
ratoare de electronică și electro-

tehnică, de structura materiei, de 
izotopi, de magnetism și spectro
scopie, multei dintre ele utilate cu 
aparate moderne. Noi vom răspun
de grijii partidului și guvernului 
prin eforturi și mai mari pentru 
îmbunătățirea procesului instructiv 
educativ, prin participarea noastră 
entuziastă la ridicarea noilor con
strucții, care vor fi o adevărată 
mîndrie a Clujului.

Cuvintul tov. Boris Cazacu
Tov. Boris Cazacu, director în 

Ministerul Invățămîntului și Cul
turii, a dat citire ordinului Minis
terului Invățămîntului și Culturii 
privind numirea conducerii Univer
sității „Babeș-Bolyai1 și ordinului 
Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii privind numirea conduce
rii Institutului agronomic „Dr. Pe
tru Groza“.

Rector al Universității „Babeș- 
Bolyai" a fost numit tovarășul

acad. prof. Constantin Daicoviciu, 
iar prorectori tovarășii prof. Deme
ter Janos, prof. Alexandru Roșea 
și prof. Peterffy Istvan.

Rector al Institutului agronomic 
„Dr. Petru Groza" a fost numit 
tov. prof. Emil Negruțiu. z

Apoi, tov. B. Cazacu a anunțat 
numirea tov. prof. univ. Tâkacs 
Lâjos în funcția de consilier al 
Ministerului Invățămîntului și Cul
turii.

Cuvîntul prof. univ. Csehi Gyula, 
șeful catedrei de limba și literatura maghiară 

Solidaritatea, unitatea și frăția 
deveniseră ceva de la sine înțeles 
între studenții romîni, maghiari, 
evrei și de altă naționalitate în ca
drul mișcării universitare comuni
ste și antifasciste. Această unitate 
în condițiile așa de vitrege de a- 
tunci era un izvor de energie și de 
înălțare, ea i-a încadrat pe acești 
studenți în frontul atotcuprinzător 
al luptei proletare și al ideologiei 
marxiste. Această unitate oarecum 
a prefigurat patriotismul nostru 
socialist de astăzi, patria socialistă 
visată atunci. Astăzi fără deosebi
re de naționalitate sîntem fiii aces
tei patrii devenită realitate din- 
tr-un vis frumos pentru care pro
letariatul din țara noastră a adus 
aiîtea jertfe. Ea ne cere tuturor 
muncă fără preget pentru înflorirea 
științei înaintate, pentru apărarea 
ideologiei marxist-leniniste, pentru 
educarea în primul rînd prin exem
plul nostru a noilor generații de 
cărturari din rîndul poporului ro
mîn și al naționalităților conlocui
toare.

îmi exprim convingerea fermă, 
a încheiat el, că prin eforturi co
mune, prin combaterea necruțătoa
re a oricăror forme de manifestare 
a naționalismului și șovinismului, 
vom putea obține succese străluci
te în educarea marxist-leninistă, 
internaționalistă, a studenților.

Criticînd cu hotărîre „tradițiile“ 
negative ale trecutului, atît exclu
sivismul național ai universității 
care a existat pe vremea imperiu
lui austro-ungar cît și cel al uni
versității care a ființat în timpul 
Romîniei burghezo-moșierești, prof. 
univ. Csehi Gyula a spus: Ne sînt 
însă cunoscute tradițiile cercetării 
adevărului despre natură și socie
tate, cu rezultatele lor pozitive, 
simbolizate cu strălucire de numele 
celor doi corifei ai științei din țara 
noastră 
Janos.

Avem 
spus el,
o întreținem vie în condițiile fru
moase ale patriei noastre. Mă re
fer la existența în sinul celor două 
universități din timpul regimului 
burghezo-moșieresc a ideilor revo
luționare marxiste, care, în ciuda 
propagării naționalismului și șo
vinismului, în ciuda opreliștilor și 
a terorii, au fecundat conștiința u- 
nar cadre didactice și 
studenți de atunci. In 
tea veche au crescut, 
voinței oficialităților,
conștienți, unii devenind comuniști, 
iar ceilalți încadrîndu-se în lupta 
antifascistă, democratică. Ei au 
înfruntat împreună huliganismul 
gardist sau nylasist și diversiunile 
naționaliste.

Cuvîntul prof. univ. Margareta Deheleanu
Prof. Margareta Deheleanu — 

pensionară, a spus: Pe timpul re
gimului burghezo-moșieresc a fi 
pensionar însemna o totală decă
dere, o bătrînețe plină de griji și 
privațiuni, însemna a fi un om a- 
runcait la marginea societății. Noi 
avem azi o cu totul altă soartă. 
Sîntem și vom răsnîne participanți 
activi la înfăptuirea politicii parti
dului nostru pentru făurirea unei 
vieți mereu mai ferieite. In acti-

Victor Babeș

și tradiții mai 
a căror flacără

și Bolyai

recente, a 
e bine să

a multor 
universita- 
împotriva 

intelectuali

Cuvintul prof. univ. Eugen Poro, 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romîne
Salutînd unificarea celor două 

universități din Cluj, prof. Eugen 
Pora a arătat că acest eveniment 
consfințește împlinirea unei vechi 
dorinți a tineretului universitar 
clujean și a profesorilor acestuia. 
Universitatea „Babeș-Bolyai“ ne 
deschide perspective extraordinar 
de frumoase.. S-a creat nu numai 
o universitate puternică, ci, odată 
cu aceasta, și condițiile unui salt 
calitativ în dezvoltarea învățămîn- 
tului superior din orașul nostru. 
Actul unificării este un pas firesc, 
o expresie vie a sentimentelor de 
unitate și înfrățire care animă ti
neretul și profesorii din orașul

Cuvintul prof.
Prof. Biro Lâjos a arătat că atît 

cadrele didactice cît și studenții din 
Cluj au propus încă de acum cî- 
teva luni unificarea celor două 
universități. împlinirea dorinței 
noastre, a spus prof, Biro Lâjos, 
o salutăm acum cu cea mai mare 
bucurie. Conștienți de răspunderea 
ce o purtăm față de clasa munci
toare, față de partidul și guvernul 
nostru, noi vom lupta uniți în 
noua universitate pentru cimenta
rea frăției dintre poporul romîn și 
minoritățile naționale, pentru pro
gresul continuu al științei și cul
turii noastre socialiste. Cadrele di
dactice de la facultatea de științe 
juridice s-au convins încă din anii 
trecuți, cînd am avut fericita o- 
cazie de a , munci împreună în 
cadrul. Institutului de științe juri-

Cluj, sentimente înăbușite în tre
cut de clasele exploatatoare. Aceste 
năzuinți sînt astăzi o luminoasă 
realitate, deosebit de scumpă nouă 
tuturor.

îmi iau angajamentul să lupt cu 
toate puterile pentru dezvoltarea 
universității noastre unificate, în 
condițiile mereu mai bune asigu
rate de partidul și guvernul nos
tru, să nu-mi precupețesc eforturile 
pentru combaterea și eliminarea 
din viața și activitatea noastră 
comună a oricăror manifestări 
străine ideologiei noastre noi in
ternaționaliste, a oricăror mani
festări naționalist-șovine.

univ. Biro Lâjos
dice, că educarea studenților în 
spiritul internaționalismului prole
tar dă roade minunate într-o in
stituție în care ei, fără deosebire 
de naționalitate, învață în comun. 
Pe de altă parte activitatea didac- 
tico-științifică dă rezultatele cele 
mai frumoase în cadrul unor co
lective de catedre unice și puter
nice.

Avem datoria să dăm patriei 
noastre scumpe astfel de judecă
tori, procurori, arbitri, jurisconsulți 
și avocați care, bine pregătiți pro
fesional și înarmați cu știința mar
xist-leninistă, să aplice cu fermi
tate, să apere și să întărească le
galitatea noastră populară.

Universitatea „Babeș-Bolyai“ 
creează condiții optime pentru 
realizarea acestor sarcini.

viitatea noastră strălucește recu
noștința față de partidul nostru 
care ne-a creat condiții optime de 
muncă. Astăzi îmi pun întrebarea : 
am reușit, așa după cum am dorit 
să transmit tineretului tot ce am 
învățat de la partidul nostru, de 
la tovarășii mei de muncă ? Cred 
că am reușit. In încheierea acestui 
bilanț mi-au mai rămas unele da
torii... Anii următori mi-i voi con
sacra îndeplinirii acestor datorii.

Cuvintul lectorului Nagy Zoltân
Constatăm cu satisfacție, a spus 

printre altele lectorul univ. Nagy 
Zoltân, că unificarea organizații
lor de partid, de U.T.M., a asocia
țiilor studențești, studierea acelo
rași probleme în cadrul cercurilor 
științifice comune, traiul laolaltă 
al studenților în cămine și cantine 
— aii contribuit într-o măsură 
sporită la’ educația morală, pro
fund internaționalistă, a studenți
lor romîni și maghiari din orașul 
nostru. Pregătirea politico-ideolo
gica a studenților se reflectă atît

în situația mai bună la învățătu
ră, cît și în atitudinea generală a 
studenților.

In continuare vorbitorul a ară
tat că existența a două universi
tăți separate în Cluj favoriza ma
nifestări de izolare națională.

Unificarea celor două universi
tăți, pe care am preconizat-o cu 
atîta entuziasm cu prilejul dezba
terilor din luna februarie — a 
spus el — înlătură acest neajuns. 
Reorganizarea Institutului nostru 
agronomic permite să creștem in
gineri agronomi pricepuți, luptă--

Cuvîntul prof. univ.
Relevînd importanța unificării 

celor două universități clujene, 
•prof. A. Bulencea a amintit că dez
baterile la care au luat parte ca
drele didactice și studenții în luna 
februarie au scos în evidență fap
tul că In organizarea învățămîntu- 
lui superior din Cluj au existat în 
trecut unele situații anacronice. 
Prin unificarea celor două univer
sități și reorganizarea Institutului 
agronomic — a spus vorbitorul — 
se pune capăt acestei situații. Oda
tă cu aceasta, datorită sprijinului 
permanent aii partidului nostru, așa 
cum am constatat și astăzi cu

Atanase Bulencea
mare bucurie, se creează condiții 
materiale pentru ridicarea la un 
nivel superior a conținutului învă
țămîntului.

Văzînd sprijinul generos pe care 
ni-1 acordă partidul și guvernul 
prin dotările despre care s-a vor
bit aici — a spus vorbitorul -r- 
mai mult ca oricînd trebuie să fim 
ferm hotărîți în aplicarea politicii 
partidului privind educarea tinere
tului în ■ spiritul marxism-leninis* 
mului, să-l înarmăm cu temeinice 
cunoștințe științifice, să-i dăm 
permanent un exemplu viu de ati
tudine și comportare comunistă.

Cuvîntul conf. univ. Felszeghy Edmund, 
decanul Facultății de chimie

Salutînd concluziile prezentate 
de comisie în adunarea cadrelor 
didactice, conf. univ. Felszeghy Ed
mund a spus : Cu ocazia unificării 
universităților „Babeș“ și „Bolyai“ 
pe temeliile de nezdruncinat ale 
patriotismului și internaționalismu
lui socialist, ale concepției noastre 
materialist-dialectice despre lume 
și societate, salut cu entuziasm a- 
ceastă nouă cetate a culturii și-mi 
iau angajamentul de a munci neo
bosit pentru propășirea ei, pentru 
împlinirea înaltei misiuni ce-i re
vine în instruirea și educarea co
munistă a studenților.

Universitatea „Babeș-Bolyai“ își
deschide cu dragoste porțile pentru 
toți fiii poporului muncitor, fără 
deosebire de naționalitate.

Voi depune toate 
nu numai ț 
unei înalte educații 
nale a studenților, ci și pentru 
combaterea oricăror forme ale ideo
logiei burgheze, ale naționalismu
lui și șovinismului, voi munci din 
răsputeri pentru creșterea tineretu
lui nostru în spiritul patriotismu
lui și internaționalismului socialist.

eforturile 
pentru realizarea 

''i profesio-

Cuvîntul conf. univ. Vladimir Hanga
Relevînd importanța constituirii 

universității unificate cu numelei 
„Babeș-Bolyai“, conf. univ. V. 
Hanga, a spus : Unificarea cores
punde unor .necesități adine sim
țite de studenți și profesori. In a- 
celeași săli de cursuri, în fața a- 
celorași profesori, în aceleași labo
ratoare, biblioteci, cămine, canti-

ne, locuri de distracție și recreiere, 
tineretul se va cunoaște mai bine, 
se va ajuta mai cu spor. Partidul 
nostru, în jurul căruia ne strîngem 
rîndurijei, a spus vorbitorul, ne 
călăuzește pașii pe această cale 
însorită, iar bucuria, încrederea 
și optimismul se observă din 
șug pe fețele noastre.

Cuvîntul lectorului Kalik Karoly, 
prodecanul Facultății matematică-fizică

Vorbind despre importanța uni
ficării celor două universități clu
jene tov. Kalik a spus : „Rezolva
rea temelor majore ale specialității 
noastre necesită munca planificată 
și coordonată a unor colective 
mari de cercetători. ®a rezultat al

bel-

unificării universităților din 
colectivele noastre de cercetare se 
vor mări și se vor întări, iar mun
ca lor se va ridica la nivelul dorit. 
Iată deci, tovarăși, încă un motiv 
important pentru care noi salu-

Cluj

Cuvîntul prof. Lazanyl Andre
In decursul celor 15 ani de la 

eliberare — și-a început cuvîntul 
tov. Lazanyi — situația economi
că și culturală a minorităților na
ționale din patria noastră s-a 
schimbat radical față de trecut. 
Ca rezultat al politicii juste a par
tidului nostru în problema națio
nală, minoritățile naționale se 
bucură de drepturi absolut egale 
cu poporul romîn.

Din rîndul tinerilor aparținînd 
minorităților naționale s-au format 
sute și mii de cadre cu pregătire 
universitară, un număr însemnat 
de tineri au fost trimiși pentru 
specializare în U.R.S.S.

Referindu-se la unificarea celor 
două universități clujene vorbito
rul a arătat că acest act a dat o 
lovitură puternică elementelor na
ționaliste.

însuflețiți de justețea deplină a 
politicii partidului nostru, de grija 
deosebită ce o are față de cadrele 
didactice și studenți, grijă ilustra
tă atît de strălucit prin noile con
strucții de care ne vom bucura în 
curînd, a spus el, să muncim 
mai departe pentru a obține suc
cese tot mai mari în activitatea 
noastră de dascăli și educare a ti
neretului.

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

— Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ—
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

— Tovarășului CHIVU STOICA —
București

Noi, cadrele didactice de la Universitatea „Babeș-Bolyai“, Insti-4 
tutui agronomic „Dr. Petru Groza“ și celelalte institute de învă
țămînt superior din orașul Cluj ne exprimăm deplina satisfacție 
față de actul unificării celor două universități clujene.

Cu această ocazie ne exprimăm profunda noastră recunoștință 
față de partid și guvern pentru grija permanentă pe care o acordă 
dezvoltării învățămîntului superior în orașul nostru. Unificarea 
celor două universități clujene este un rod ai aplicării consecvente 
a politicii leniniste a partidului nostru în problema națională. Ea 
reprezintă o contribuție la întărirea unității de nezdruncinat a in- i 
telectualității romîne și a intelectualității minorităților naționale în 
munca și lupta comună pentru înflorirea culturii și științei puse în 
slujba construirii socialismului în patria noastră.

Părinteasca grijă a partidului și guvernului ne însuflețește să 
muncim în așa fel îneît Universitatea „Babeș-Bolyai“ să ’dea pa
triei cadre bine pregătite, educate în spiritul marxism-leninismului, 
în spiritul mărețelor idei ale internaționalismului proletar, capa
bile să facă față cu cinste sarcinilor construcției socialiste în orice 
colț al țării noastre.

Vom luipta fără cruțare împotriva oricăror manifestări naționa
liste din orice parte ar veni ele, vom apăra cu hotărîre unitatea 
noastră bazată pe principiul internaționalismului socialist.

Strîns uniți în jurul Partidului Muncitoresc Romîn, conștienți de 
mărețele sarcini ce stau în fața noastră, noi, dascălii acestei insti
tuții de învățămînt superior ne legăm solemn să traducem în viață 
cu perseverență și hotărîre politica partidului, punînd toate forțe
le și capacitatea noastră în slujba întăririi și înfloririi scumpei 
noastre patrii, Republica Populară Romînă.

Cuvîntul tov, Vasile Vaida
Consfătuirile desfășurate în fe

bruarie — a spus tov. Vasile Vaida 
— la care au participat toate ca
drele didactice și toți studenții din 
Cluj, au constituit — ca și însu
flețită adunare de astăzi — o pu
ternică manifestarei de dragoste și 
încredere față de politica partidu
lui nostru în toate domeniile de 
activitate. Propunerile făcute a- 
tuncl de a unifica cele două uni
versități au fost studiate cu toată 
atenția de comisia al cărei raport 
l-ați ascultat astăzi.

Comisia a urmărit îmbunătăți- 
rea continuă a învățăturii și edu
cației în universitatea unificată. 
Prin unificarea organizațiilor de 
partid, de U.T.M. și a asociațiilor 
studențești de la cele două univer
sități, prin organizarea în comun 
a activității Obștești și cultural- 
sportive, prin contopirea căminelor 
și cantinelor, am pregătit temeinic 
buna desfășurare a muncii în Uni
versitatea „Babeș-Bolyai“. (A- 
plauze).

Am asistat cu toții la zilele săr
bătorești ale unificării cantinelor 
și căminelor. Am văzut cum tinerii 
noștri, romîni, maghiari și de alte 
naționalități, se felicitau reciproc, 
se angajau împreună să-și pună 
tot sufletul și puterea de muncă 
spre a deveni luptători luminați și 
neînfricați pentru construirea so
cialismului.

In continuare tov. Vâsli® Vaida 
a vorbit despre sarcinile care revin 
cadrelor didactice după unificarea 
celor două univejpități. Să mun
cim pentru a da studenților noș
tri de la Universitatea „Babeș- 
Bolyai", de la Institutul agronomic

fiecărui tî- 
toți să 
arătăm 
le-au

se 
ma- 
fost

„Dr. Petru Groza" și de la cele
lalte institute de învățămînt supe
rior din Cluj, o educație sănătoa
să, patriotică, internaționalistă, să 
dăm ajutorul cuvenit 
năr, să-i învățăm pe 
ajute reciproc, să le 
rile perspective care
create de partidul nostru.

Să facem din această universita
te o puternică cetate a științei și 
culturii socialiste, să dăm patriei 
cadre cu o pregătire superioară, 
care să facă cinste dascălilor lor 
în orice parte a țării vor fi trimise. 
Universitatea să fie un bastion al 
frăției, al unității, al patriotismului 
și internaționalismului socialist.

In numele comitetului regional 
de partid îmi exprim convingerea 
că construcțiile importante pentru 
orașul nostru vor fi date în folo
sință la termenul stabilit. Această 
convingere a noastră se bazează 
pe faptul că studenții din Cluj care 
au adus și pînă în prezent prin 
brigăzile de muncă patriotică o 
importantă contribuție la realiza
rea cit mai grabnică a construc
țiilor de locuințe, vor participa cu 
același entuziasm la ridicarea o- 
biectivelor care vor sta la dispozi
ția lor.

Amintind că comisia a ținut să 
aducă la cunoștință cadrelor di
dactice rezultatele activității sale 
în vederea unificării celor două 
universități, pentru a ști ce este 
de făcut în viitorul an universitar, 
tov. Vaida a urat tuturor odihnă 
plăcută în vacanță, spor la mun
că și succese cît mai mari în noul 
an școlar. (Aplauze îndelungate).

Cuvîntul acad. prof. C. Daicoviciu, 
rectorul Universității „Babeș-Bolyai“

Mulțumind pentru încrederea 
manifestată prin numirea sa în 
calitate de rector al Universității 
„Babeș-Bolyai“, tov. acad. prof. C. 
Daicoviciu a spus : In numele co
lectivului de conducere, țin să de
clar că sîntem perfect conștienți 
de marea încredere și de marea 
cinste, dar și de marea sarcină 
care apasă asupra noastră în a- 
ceastă calitate. Ne legăm aici ca, 
împreună cu dumneavoastră, îm
preună cu întregul colectiv al 
corpului didactic de aproape 700 
de oameni, să îndeplinim cu cins
te, cu seriozitate, cu dragoste, cu 
rîvnă, sarcina care ni s-a dat. Vom 
veghea ca această instituție să 
meargă pe calea luminată de teo
ria și concepția marxist-leninistă. 
Ne vom strădui să creăm toate 
condițiile necesare pentru ca co
lectivul mare al corpului nostru 
didactic să-și poată îndeplini cu 
cinste datoria. Ne vom da toată 
osteneala să organizăm cît mai 
bine procesul de muncă în intere
sul învățămîntului și al educației, 
străduindu-ne și prin exemplul pro
priu să contribuim la antrenarea 
tuturor.

Se spunea în trecut — a arătat 
în continuare acad. prof. C. Dai
coviciu — că : „noblesse oblige“ ; 
pe noi nu ne obligă nici un fel de 
nobilitate sau stemă. Pe noi ne 
obligă un lucru ; încrederea parti
dului și nețărmurita dragoste pe 
care o purtăm față de poporul nis
tru muncitor,

să împlinim 
pe care Ie-a

adunării, tov, 
Edgar, în a- 
ale celor pre-

Să ne adîncim în conștiința 
noastră toată datoria, toate senti
mentele de obligație față de po
porul nostru, față de partid. Să 
dăruim buni dascăli și buni oa
meni de știință din acest centru 
universitar.

Vorbitorul a încheiat spunînd: 
Eu cred, tovarăși, că noi vom pu
tea să satisfacem și 
cerințele și nădejdile 
pus partidul în noi.

*
In continuarea 

prof, univ. Balogh 
plauzele entuziaste
zenți, a dat citire telegramei adre
sate de adunare Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne.

Adunarea a prilejuit o puterni
că manifestare a atașamentului 
intelectualilor romîni și maghiari 
din Cluj față de politica încercată 
a Partidului Muncitoresc Romîn. 
Participanții la adunare au scan
dat lozinci pentru Republica Popu
lară Romînă, pentru frăția dintre 
poporul romîn și naționalitățile 
conlocuitoare, pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și Guvernul 
Republicii Populare Romîne, pentru 
Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, hi frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej,

Prețuind
munca fizică

Tinerii cercetători științifici ai Academiei R.P.R. 
vor munci alături de brigadierii de la Onești

Printre eprubete, studiind to
muri groase, .privind prin ocula
rele microscoapelor, ntînuind ma
netele și butoanele reactorului nu
clear, am văzut adesea reprezen
tanți ai generației de tineri cerce
tători ai institutelor de cercetări 
ale Academiei R. P. Romîne. Ima
ginea unui cercetător cu greu ai 
putea-o asocia cu u.ia în care efor
tul brațelor este elementul princi
pal. Și totuși...

Intr-o dimineață la orele 8, din 
curtea Academiei R. P. Romîne 
două autobuse au plecat cu 54 de 
tineri cercetători spre Onești. A- 
vîntului general al tineretului pen
tru munca patriotică pe șantiere, 
în rezolvarea treburilor obștești 
i s-au alăturat și tinerii ,cercetători 
științifici din Capitală, dorind să 
ajute direct cu brațele, în afara 
muncii obișnuite, la marile con
strucții ale țării. Ei vor lucra vo
luntar alături de brigadieri, timp 
de două săptămîni, pe marile șan
tiere de la Onești. Cei 54 de cer
cetători vor ajuta la ridicarea 
construcțiilor industriale de pe 
acest șantier și vor cunoaște viața 
brigadierilor. Vor participa la ac
țiunile culturale ale brigadierilor, 
la viața lor de tabără, îi vor ajuta 
pe tineri popularizînd în fața lor 
realizări ale științei. Intrînd în 
marele front al constructorilor, ti
nerii cercetători își vor dezvolta 
și mai mult respectul față de mun
ca fizică, față de cei care produc 
bunurile materiale ale societății. 
Cercetătorii dorind să îmbogățeas-

că știința, știu că nu pot sta de
parte de problemele zilnice ale 
vieții, ale construcției din țara 
noastră. Plecînd să muncească 
voluntar pe șantier au găsit încă 
un mijloc de a cunoaște efortul 
constructorilor, preocupările și 
greutățile acestora.

Toate aceste lucruri cercetătorii 
le-au discutat în adunările genera
le ale organizațiilor de bază 
U.T.M.. Și ca răspuns, utemiștii 
au inițiat organizarea unor bri
găzi voluntare pentru muncă pe 
marile șantiere ale țării. S-au în
scris de la început aproape 140 
de tineri cercetători. Organizația 
de partid și prezidiul Academiei 
au sprijinit propunerea tinerilor 
cercetători și astfel prima brigadă 
a plecat ieri la Onești. Printre cei 
care vor lucra în aceste zile pe 
marele șantier se află tineri cerce
tători fruntași ca: Gheorghe Se- 
menescu, Roșu Haret, Constantin 
Haraga, cercetători la Institutul de 
fizică atomică, Mihai Ștefan, cer
cetător la Institutul de cercetări 
economice, Alexandru Fransua șef 
de sector la Institutul de cercetări 
energetice și mulți alții.

Cei 54 de tineri cercetători vor 
munci pe șantier 2 săptămîni. La 
16 iulie va pleca pe unul din șan
tierele țării să muncească voluntar, 
a doua brigadă formată din tineri 
cercetători ai institutelor de cer
cetări ale Academiei din R.P.R.

V. CONSTANT!NESCU

Elevii la muncă patriotică 
în G.

Ieri a avut loc la G.A.S.-Mogo- 
șoaia deschiderea festivă a taberei 
de muncă patriotică și odihnă a 
celor două brigăzi de elevi de la 
Școlile medii nr. 6 și 4 din Capi
tală. Cei 80 de brigadieri au fost 
aleși în adunări generale U.T.M. 
dintre cei mai buni elevi la în
vățătură și în activitatea obșteas
că.

Conducerea taberei, sub directa 
îndrumare a organizației de par
tid a întocmit un judicios plan de

A. S.
activitate oferindu-le elevilor posi
bilitatea de a munci pe loturile 
gospodăriei la diverse munci: la 
recoltări de mazăre, fasole, roșii, 
la strîngerea furajelor, adunarea 
spicelor etc., iar în orele libere 
elevii vor desfășura o bogată ac
tivitate cultural-artistică și spor
tivă,

Tabăra va avea o durată de 21 
de zile.

F. B.

La Stațiunea experimentală agricolă I.0.A.R. Moara Domnească, re
giunea București lucrează și tînăra tehnician agronom Doina Bădin
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O comisie formală
și rezultatul firesc

La începutul acestui an, mai 
precis pe la jumătatea lunii fe
bruarie, comitetul U.T.M. de la 
Atelierele C.F.R. „16 Februarie“ 
din Gluj, a analizat felul cum se 
desfășoară munca de atragere a 
tinerilor muncitori la concursul 
„Iubiți cartea“. Ședința a fost 
determinată de faptul că nici un 
tînăr nu fusese înscris la concurs 
pînă la această dată. Cu acest 
prilej, membrii comitetului au cri
ticat aspru pe tov. Leontina Pop 
care răspunde din partea comite
tului U.T.M. de organizarea con
cursului, pentru pasivitatea ei în 
muncă și și-au făcut autocritica 
pentru că nu au ajutat-o suficient. 
®u toții s-au angajat să ia ase
menea măsuri îneît în viitorul a- 
propiat această situație să fie în
dreptată.

După o lună s-a mai ținut o șe
dință de comitet. Și din nou 
s-au făcut critici, autocritici, din 
nou s-au luat angajamente. Și de 
la această ședință a mai trecut 
timp. Te aștepți deci ca lucrurile 
să se fi schimbat, ca un număr 
sporit de tineri să fie înscriși la 
concurs, iar dintre aceștia cea mai 
mare parte să fi primit deja insig
na de „Prieten al cărții".

Așa ar fi fost firesc. In reali
tate însă...

Comisia pentru organizarea și 
desfășurarea concursului avea sar-

Numirea noilor 
ambasadori ai R. P. R. 

în R. Cehoslovacă 
și R. P. D. Coreeană

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, tov. Mi- 
hai‘1 Hașeganu a fost numit amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romîne în R. Cehoslovacă 
în locul tov. Gh. Vidrașcu care a 
primit alte însărcinări.

Printr-un alt decret tov. Dumi
tru Olteanu a fost numit în cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne în 
R.P.D. Coreeană în looul tov. An
ton Tatu Jianu care a primit alte 
însărcinări.

Noi victorii internaționale 
ale fotbaliștilor romîni

mrnssvi'
Peste 10.000 de spectatori au ur

mărit joi pe stadionul Dinamo din 
Capitală întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipa bucureștea- 
nă Dinamo și formația Vefa din 
Istanbul. Fotbaliștii romîni au ob
ținut victoria cu scorul de 4—2 
(3—2) prin punctele realizate de 
Bukossy (3) și Dridea. Pentru 
oaspeți ati marcat Ismet (din 11 
m.) și Najat. Acesta din urmă a 
șutat puternic balonul care rico- 
șind din piciorul lui Panait a in
trat în plasă.

•*Ar
Echipa poloneză de fotbal 

„Gwardia“ Varșovia și-a început 
turneul in țara noastră, tntîlnind 
joi la Orașul Stalin echipa Dina
mo Bacău. Echipa dinamovistă a 
terminat învingătoare cu scorul de 
3_0 (0—0). Cele trei puncte au 
fost realizate de Assan (2) și Io- 
sif Lazăr care a transformat o 
lojtură de la 11 m.

PE SCURT
Timpul nefavorabil nu a permis 

ea jocurile din cea de-a doua zi a 
competiției internaționale de volei 
să poată continua pe cele două te
renuri ale patinoarului artificial. 
Joi In sala sporturilor de la Flo- 
reasca s-au disputat numai trei 
jocuri, contînd pentru competiția 
masculină. O frumoasă victorie 
a realizat echipa R. P. Romîne, 
care a învins cu scorul de 3—0 
(8, 12, 9) echipa R. P. Chineze. 
Puternica echipă a R. Cehoslovace 
a întrecut cu 3—1 (7, —9, 8, 5) 
echipa secundă a țării noastre, iar 
echipa R. P. Polone a învins cu 
3—2 echipa orașului Moscova.

te
In capitala R.P. Ungare se desfă

șoară în prezent campionatul mon
dial studențesc de șah pe echipe 
la care participă selecționatele a 
14 țări. După primele două ture, 
în clasamentul general conduce 
U.RS.S. cu 6 puncte (o partidă 
întreruptă) urmată de R.D. Ger
mană — 5 puncte (o partidă în
treruptă), R.P. Romină 4'h punc
te (două partide întrerupte), lz- 
rael 4 puncte. Anglia 3'/2 puncte.

In primul tur, tchipa R. P. Ro
mine a întîlnit echipa Suediei. 
Studenții romîni au ciștigat 3 par- 
ide, iar una a fost întreruptă, in 
unda a doua scorul meciului R.P. 
'omină — R.P. Bulgaria este de 

și o partidă întreruptă.

•te
In zilele de 4 și 5 iulie va avea 

loc pe lacul Grunau, din apropiere 
de Berlin, un mare concurs inter
național de caiac-canoe la care 
vor participa cei mai buni vislași 
din R. P. Ungară, R. P. Romînă, 
R. Cehoslovacă, R. P. Polonă, Fin
landa, Suedia, R. D. Germană, 
R. F, Germană și alte țări.

La acest concurs lotul canotori
lor romîni cuprinde printre alții 
pe L. Rotman, S. Ismailciuc, D. 
Alexe, I. Lippalit, Al. Anastasescu 
și T. Stavru.

te

După terminarea turneului în 
U.R.S.S., echipa selecționată de 
lupte libere -a S.U.A. a plecat în 
R. p. Polonă. In primul meci dis
putat miercuri la Varșovia echipa 
americană a întîlnit formația 
R. P. Polone. Luptătorii polonezi 
au obtinut victoria cu scorul de 
4'/2-3‘/2. 

cina, conform planului, ca pînă la 
sfîrșitul lunii aprilie în întreprin
dere să existe cel puțin 40 de ti
neri purtători ai insignei „Prieten 
al cărții". Sîntem în luna iulie și 
la Atelierele C.F.R. „16 Februarie“ 
nici un tînăr nu a devenit purtător 
al insignei. Abia acum au fost în
scriși la concurs aproximativ 30 
de tineri. Dar acest lucru nu poa
te satisface nici cele mai minime 
exigențe dacă ținem seama de fap
tul că în întrepindere sînt aproape 
600 de tineri.

Se pune întrebarea firească : 
din ce cauză la Atelierele C.F.R. 
„16 Februarie“ nu au fost înscriși 
tinerii la concurs ? Doar se 
știe că tuturor tinerilor le place să 
citească, să-și îmbogățească cu
noștințele, orizontul cultural. Răs
punsul trebuie căutat în primul

In legătură cu activitatea 
comisiei de organizare 

a concursului Jubi'ji 
cartea" la Atelierele

C.F.R. -16 Februarie"-Cluj

rînd în modul cum muncește comi
sia concursului, cum își desfă
șoară activitatea fiecare membru 
al acestei comisii. In regulamentul 
pentru desfășurarea concursului 
„Iubiți cartea“ se prevăd obliga
țiile comisiei de a antrena tinere
tul la concurs prin popularizarea 
largă a cărților, de a organiza la 
bibliotecă cercuri de „prieteni ai 
cărții“ care să-i ajute pe tineri să 
înțeleagă mai ușor cartea citită 
etc. Or, comisia concursului „Iu
biți cartea“ de la Atelierele „16 
Februarie“ nu a făcut nimic din 
toate acestea. Sînt unii membri 
ai comisiei, cum este de pildă to
varășa Ana Lădar, care trebuia să 
se ocupe de organizarea cercurilor 
de citit, care au și uitat că ma"i 
fac parte din comisie.

La Atelierele C.F.R. „16 Februa
rie" sînt nenumărați tineri care 
vin la bibliotecă, împrumută cărți 
și citesc cu dragoste și pasiune. 
Emil Mînzat, Augustin Rusu, Du
mitru Vălăsutean, Vasile Feneșan, 
Ion Blaga, Alexandru Matei sînt 
doar cîțiva dintre cei aproape 300 (Agerpres)
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Sala de comandă de la noua sec
ție de hexacloron a Uzinelor chi

mice din Turda.

Expoziție de artă 
popuarà închinata 
zilei de 23 August

In orașul Bacău s-a deschis joi 
expoziție de artă populară orga-o expoziție de arta populara orga

nizată în cinstea zilei de 23 Au
gust de Casa regională a creației 
populare. In sălile expoziției se 
găsesc costume naționale specifi
ce portului moldovenesc, țesături, 
sculpturi, obiecte din ceramică și 
alte produse de artizanat.

„STRĂINA DE PE INSULĂ“ de Georges Soria
Militant pe baricadele antifas

ciste, luptător din rezistența fran
ceză, Georges Soria continuă să 
pledeze cu aceeași fervoare pentru 
ideile înaintate ale zilelor noastre 
în romanele, poeziile, piesele de 
teatru și prin publicistica sa- Și 
piesa „Străina de pe insulă“ se 
încadrează pe această linie consti
tuind o caldă pledoarie în apăra
rea popoarelor înrobite de impe
rialism și care-și cer dreptul la 
independență națională, împotriva 
monstruoaselor crime ale colonia
lismului.

Ciocnirea dintre personajele 
piesei este evident determinată de 
conflictul social de amplă rezo
nanță al epocii, pe care-l naște an
tagonismul dintre sistemul colo
nial al imperialismului și mișca
rea de eliberare națională a po
poarelor din colonii. Sub influența 
luptei poporului din Cipru împo
triva ocupanților britanici, căsni
cia maestrului Pygmalion Spiropu- 
los, avocat grec și a doctoriței en
glezoaice Alicia Harper (bazată 
pînă la stabilirea lor in insulă pe 
dragoste și înțelegere reciprocă) 
este pe cale de a se destrăma. 
Prăpastia creată între cei doi soți 
se adincește, deoarece fiecare evo
luează în sens contrariu, in con
tact cu evenimentele ce-i încon
joară și-i asaltează. In timp ce Ali
cia percepe deformat aceste eve
nimente, soțul său se apropie tot 
mai mult de înțelegerea sensului 
lor profund.

Pygmalion nu este încă un com
batant. Orbit, pînă la revenirea sa 
pe insulă, de mitul „civilizație#1 

de tineri cititori activi care fără să 
fie înscriși la concurs au devenit 
adevărați prieteni ai cărții. Cu a- 
jutorul lecturii ei și-au format un 
larg orizont politic și cultural, au 
învățat să muncească mai bine, 
să aibă o atitudine înaintată față 
de muncă și sarcinile obștești. 
Toți aceștia sînt dornici de a par
ticipa le concurs. Mulți dintre ei 
care au citit deja cărțile prevă
zute în regulamentul concursului, 
ar participa cu bucurie la discu
țiile finale, dacă acestea ar fi or
ganizate, pentru a primi insigna 
„Prieten al cărții".

Este limpede că dacă toate a- 
cestea nu s-au făcut, vinovat este 
și comitetul U.T.M. Numai pasivi
tatea cu care a primit organizarea 
concursului poate explica faptul că 
în cele 6 luni care au trecut din 
acest an la Atelierele C.F.R. „16 
Februarie“ nici un tînăr nu a de
venit purtător al insignei „Prieten 
al cărții“. Deși s-a constatat că se 
muncește foarte slab și neorganizat 
pentru desfășurarea concursului, 
că membrii comisiei nu desfășoară 
nici un fel de activitate, comitetul

U.T.M. nu a luat nici o măsură 
concretă. Nu a fost urmărită în
deaproape munca comisiei pentru 
organizarea și desfășurarea con
cursului, nu a fost luată inițiativa 
organizării unor seri literare, a 
cercurilor pentru citit, nu s-a or
ganizat ținerea de recenzii care să 
popularizeze în rîndul tineretului 
cărțile din concurs.

Vinovat de acest lucru este și 
comitetul orășenesc U.T.M. care 
nu a îndrumat și controlat munca 
comitetului U.T.M, de la Atelierele 
C.F.R. „16 Februarie“ în acest do
meniu, nu s-a interesat îndea
proape de felul cum se desfășoară 
aici munca cu cartea.

Folosind un activ larg de ti
neri cărora le place munca cu 
cartea, folosind mai multe forme 
de popularizare a cărților prevă
zute în regulamentul concursului, 
comitetul U.T.M. va putea ca în- 
tr-un timp scurt să antreneze cea 
mai mare parte a tinerilor din 
ateliere la concursul „Iubiți car
tea“.

P. PAL1U

INFORMAȚII
Joi dimineața au părăsit Capita

la îndreptîndu-se spre patrie, acad. 
G. I. Naan, vicepreședinte al Aca
demiei de Științe a R.S.S. Estone, 
și prof. V. P. Certkov, care ne-au 
vizitat țara la invitația Institutului 
de studii romîno-sovietic al Acade
miei Republicii Populare Romîne.

Oaspeții au participat la Consfă
tuirea științifică romîno-sovietică 
privind problemele filozofice ale 
științelor naturii.

Ar
Joi după amiază în sala „Ni- 

colae Cristea“ din str. Brezoianu 
23—25 a avut loc deschiderea ex
poziției de produse poligrafice or

sub masca 
se ascund 
dominație, 
reprimare, 
să-i mai

din țara ocupanților, de-abia îy 
mijlocul mișcării de eliberare va 
începe să seziseze că 
„mesagerilor culturii" 
interese rapace de 
metode inumane de 
Treptat însă încetează 
considere pe greviști ca pe niște 
simpli inculpați în procesele în 
care-i apără, începînd să scruteze 
și să analizeze realitatea dincolo 
de dosarele juridice. Începînd să 
înțeleagă justețea acțiunii greviști
lor, Pygmalion se va apropia tot

Cronica
mai mult de lupta poporului său. 
Soția sa, însă, deși inteligentă și 
sensibilă, nu va ajunge atît de cu- 
rind la aceleași concluzii. De a- 
ceea, deși nutrește pentru el sen
timente calde de admirație și pre
țuire, la început se va simți tot 
mai departe de acesta, va vedea 
în el un „localnic", se va simți 
tot mai „străină“ în insula pe ai 
cărei locuitori refuză să-i înțe
leagă. Treptat însă, ea își va da 
seama că lupta poporului împotri
va colonialismului este dreaptă 
La aceasta va contribui însăși te
roarea dezlănțuită de autoritățile 
imperialiste care o va revolta, a- 
rătîndu-i adevărata față a colonia
lismului înrobitor.

Pledînd pentru cauza dreaptă a 
luptei ciprioților, autorul face în 
același timp și un amplu rechizi
toriu metodelor barbare prin care 
imperialiștii caută să-și mențină

La Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a avut loc joi la amiază 
solemnitatea înmînării de înalte 
distincții unor oameni de știință 
și cultură.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Filip Geltz, mem
bru al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, academicienii 1. S. 
Gheorghiu, N. Gh. Lupu, Geo 
Bogza și Al. Rosetti, Virgil Florea, 
director general in Ministerul În- 
vățămintului și Culturii.

Cu prilejul împlinirii virstei de 
85 de ani, pentru îndelungată acti
vitate și merite deosebite in mun
ca științifica și didactică, acade
micianului Ștefan Gh. Nicolau i-a 
fost conferit ordinul „Staaua Re
publicii Populare Romine" clasa 
l-a.

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
65 de ani, pentru merite deosebite 
în munca științifică și activitatea 
obștească, academicianului Ra- 
luca Ripan i s-a conferit ordinul 
„Steaua Republicii Populare Ro
mîne“ clasa Il-a. '

Cu prilejul împlinirii vîrstei de , 
60 de aM, pentru merite deosebite 
în activitatea culturală și științi
fică, academicianului Gheorghe 
Călinescu i-a fost conferit ordinul 
„Steaua Republicii Populare Ro
mîne“ clasa 11-a.

Compozitorului Paul Constanti- 
nescu, i-a fost conferit „Ordinul 
Muncii" clasa 11-a cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 50 de ani, pentru 
merite deosebite în domeniul crea
ție; muzicale și al învățămîntului 
muzical superior.

Regizorului Sică Alexandrescu 
i-a fost conferit titlul de artist al 
poporului din Republica Populară 
Romînă“, pentru activitate înde
lungată și merite deosebite în do
meniul teatrului, iar violonistului 
Alexandru Rădulescu i-a fost con
ferit titlul de „Artist emerit al Re
publicii Populare Romîne“, pentru 
activitate îndelungată și merite 
deosebite în domeniul muzicii.

înmînîndu-le înaltele distincții, 
tovarășul ion Gheorghe Maurer 
i-a felicitat călduros urîndu-le noi 
succese în activitatea lor.

Au mulțumit pentru înaltele dis
tincții ce le-au fost acordate acad. 
Șt. Gh. Nicolau, acad. Raluca Ri
pan, acad. Gheorghe Călinescu și 
artistul poporului Sică Alexan
drescu.

ganizată de Direcția generală in
dustrială din Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii.

Sînt expuse lucrări și grafice 
care oglindesc dezvoltarea pe care 
a luat-o în anii de după 23 Au
gust 1944 industria poligrafică din 
țara noastră. Standurile cuprind 
ziare, reviste, publicații periodice, 
tehnice și științifice, cărți politice, 
de literatură romînă și universală, 
lucrări de muzică, cărți școlare în 
limba romînă și a minorităților 
naționale, rechizite și alte produse 
ale acestei industrii.

(Agerpres)

dominația. închisorile care gem, 
teroriștii plătiți de ugentura impe
rialistă, asasinatele in plină zi, ar
mata polițienească care trage în 
greviști, constituie un puternic act 
de acuzare ridicat de piesă și o a- 
firmare totodată a necesității luptei 
împotriva politicii colonialiste.

Deosebirea radicală dintre ceea 
ce vrea să pară imperialismul bri
tanic și ceea ce este într-adevăr o 
va înțelege Alicia de-abia cind va 
simți direct adevărata „loialitate“ 
și „dreptate" a ocupanților brita-

teatrală
siici. Violindu-i domiciliul, călcînd 
cuvîntul de jutist al soțului său, 
autoritățile engleze vor aresta un 
militant progresist chiar in locuin- 
ța Aliciei Harper. Mai mult, pro
priul ei soț va trebui să plătească 
scump refuzul de a-și vinde con
știința englezilor. Renunțînd să 
mai plutească în reverii politice, 
Pygmalion își va rupe ultimele 
lanțuri, trecînd fățiș alături de ai 
săi, chiar dacă aceasta îl va costa 
arestarea și deportarea în groazni
cele mine din Kyrena. Iar Alicia, 
care înainte dorea să-și părăsească 
soțul și insula, pătrunzind la rîn
dul ei în esența reală a lucrurilor, 
va hotărî să rămînă alături de so
țul ei a cărui luptă o înțelege și 
o aprobă acum.

Puternicul fundament social pe 
care e clădit conflictul a deschis 
largi perspective problematicii pie
sei. Astfel ooțiunea localizată

Libertate lui Manolis Glezos!
Acad. prof. S. Stoilov

Manolis Glezos este unul din 
eroii poporului grec care a luptat 
pentru libertatea și independența 
patriei sale. Sub sălbatica asupri
re a hitleriștiior cotropitori, ca și 
mai tîrziu în lupta pentru îndepli
nirea celor mai înalte țeluri ale 
poporului grec, Manolis Glezos a 
întruchipat și întruchipează patrio
tismul înflăcărat, mindria și dem
nitatea națiunii sale.

Asupra iui Manolis Glezos pla
nează o primejdie de moarte, de-

ziariștilorAdunarea 
din Capitata

Sute de ziariști din Capitală 
s-au întrunit joi după amiază în 

’ sala de marmură a Combinatului 
Poligrafic „Casa Scînteii", pentru 
a cere punerea neîntîrziată în li
bertate a eroului național al Gre
ciei, Manolis Glezos.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Teodor Marinescu, vicepreșe
dinte al Uniunii Ziariștilor din 
R. P. Romînă, director general al 
Agenției Romîne de Presă.

A luat cuvîntul tov. Mircea Ră
dulescu, redactor șef al ziarului 
Romînia Liberă, care a spus prin
tre altele : „Peste o săptămînă va 
avea ioc în fața tribunalului mili
tar din Atena procesul lui Mano
lis Glezos. Faptul că va fi judecat 
pe baza faimoasei legi 375, cu 
care dictatura fascistă a lui Me
taxas a vrut să îngenunche cu ani 
în urmă Grecia, pune în mare pe
ricol viața înflăcăratului luptător 
pentru progres și pace. Omenirea 
întreagă refuză să conceapă ca 
Manolis Glezos, care cu prețul vie
ții sale a înscris fapte de un 
eroism legendar în lupta pentru 
libertate a poporului grec, să fie 
privat astăzi de libertate în însăși 
patria sa dragă căreia i-a dăruit 
întreaga sa viață".

In continuare a vorbit tov. D. 
Popescu, redactor șef al ziarului 
„Scînteia tineretului . Vorbitorul 
a relevat, printre altele, că defe
rirea lui Manolis Glezos unui tri
bunal militar, fapt care creează 
pericolul condamnării la moarte a 
cunoscutului luptător antifascist, 
apărător a[ libertăților democrati
ce, constituie un plan monstruos 
ce sfidează toate principiile justi
ției.

„Manolis Glezos este un om cu 
care se mindrește omenirea con
temporană ; el aparține luptei ce
lei mai înaintate părți a omenirii 
pentru libertatea și independența 
popoarelor. Cei ce plănuiesc uci
derea mișelească a acestui vajnic 
luptător progresist, trebuie să fie 
treziți la realitate. Să fie oprită 
la timp mîna ucigașă. Glezos tre
buie să trăiască. Viața lui Giezos 
este scumpă poporului grec, lup
tei sale, tradițiilor sale luminoase. 
Viața lui Glezos ne este scumpă 
nouă, tuturor, pentru că ea apar
ține idealurilor înaintate pentru 
care luptă azi popoarele lumii".

Luînd cuvintul, tov. George 
Ivașcu, vicepreședinte al Uniunii 
Ziariștilor din R. P. Romînă, re
dactor șef al revistei „Contempo
ranul", a arătat că din noiembrie 
anul trecut de cînd Manolis Gle
zos a fost întemnițat, au sosit din 
Grecia vești din ce tn ce mai alar
mante. Opinia publică mondială 
consideră arestarea eroului națio
nal al poporului grec o jignire

In toată lumea se ridică glasuri 
în apărarea lui Glezos

MOSCOVA 2 (Agerpres). TASS 
transmite i Milioane de oameni so
vietici cer cu hotărîre eliberarea 
lui Manolis Glezos, eroul național 
al Greciei.

La mitingurile care au avut loc 
la 1 iulie în orașele și satele din 
Uniunea Sovietică și la care au par
ticipat mii de muncitori și oameni 
de știință, țărani ji studenți, ingi
neri și scriitori aceștia au declarat 
că rațiunea și conștiința omenirii 
nu se pot împăca cu această pro
vocare flagrantă a autorităților gre
cești.

,Jos mîinile de pe Glezos !“,

t

în insula din Medîterană, frăr 
minlările de aici au valoare ge
neralizatoare pentru toate țările 
coloniale de azi și lupta popoarer 
lor lor. Tocmai în reliefarea aces
tui potențial generalizator al pie
sei constă calitatea primordială a 
spectacolului da la Teatrul Arma- 
tei. Regia (1. Veakis) a urmărit 
în primul rind reliefarea țelurilor 
ei progresiste, a mesajului ei mi
litant.

Interesantă și bine marcată a 
fost evoluția personajelor redată 
în spectacol cu multă finețe- Ar
tista emerită Sandina Stan a rea
lizat o Alicia complexă, cu nebă
nuite profunzimi sufletești. Mai 
puțin adincit pe plan uman, inter
pretul lui Pygmalion (George 
Sion) a asigurat totuși personaju
lui multă demnitate și integritate. 
Transformarea acestuia sub influ
ența lui Demetrius — patriotul 
intransigent — (realizat cu forță 
de către Geo Maican) a constituit 
un exemplu semnificativ pentru e- 
voluția pe care o urmează un inte
lectual cinstit in fața frămîntărilor 
care agită poporul său, demonstrînd 
că singura cale justă de ales este 
alături de lupta poporului. Trebuie 
relevată și nota luminoasă, poate 
insuficient de colorată, pe care o 

aduce în spectacol interpreta Elec
tr ei (Sanda Băncilă).

„Străina de pe insulă" este un 
spectacol de o reală valoare de
mascatoare, un înflăcărat act de a- 
cuzare și un avertisment dat poli
ticii colonialiste împilatoare.

ANGELA IOAN 

oarece el urmează să fie judecat 
pe băza unei legi fasciste. Opinia 
publică internațională este profund 
interesată șj urmărește neliniștită 
procesul intentat lui Glezos și to
varășilor săi. Ea urmărește îngri
jorată cum se încearcă ca Glezos, 
luptător pentru lumină, pentru a- 
devăr și dreptate să fie predat tri
bunalului militar.

Lumea întreagă civilizată cere 
salvarea lui Manolis Glezos, sim
bol al eroismului poporului său.

adusă conștiinței umane, națiunii 
de libertate, noțiunii de democrație. 
Sfidând opinia publică, autoritățile 
grecești l-au aruncat pe Glezos 
într-una din cele mai îngrozitoare 
temnițe și acum au hotărît să-l tri
mită în judecată unui tribunal mi
litar.

Știm dintr-o tristă experiență ce 
însemna în țara noastră sub bur- 
ghezo-moșierime a fi judecat un 
luptător; pentru democrație, un 
luptător pentru libertatea patriei, 
pentru independența patriei. Ne 
cutremurăm cînd ne gîndim la 
perspectiva pe care o are Manolis 
Glezos, în ceea ce privește sentin
ța ce ar putea să i se dea.

Pretutindeni în lume unde există 
o conștiință dornică, de libertate, o 
conștiință vrednică de acest nume 
se exprimă astăzi indignarea îm
potriva acestei samavolnicii, îm
potriva unei îngrozitoare perspec
tive. Manolis Glezos este amenin
țat cu moartea. Ne ridicăm cu 
toată hotărîrea în apărarea vieții 
lui. Nu există cuvinte pentru a 
putea arăta întreaga noastră în
grijorare pentru ceea ce se pregă
tește unui confrate, eroul național 
al Greciei, cel care a zmuls stea
gul urgiei fasciste de pe Acropole. 
Pentru un asemenea om trebuie 
să strigăm să se audă la Atena : 
„Libertate lui Manolis Glezos 1“.

In încheiere, tov. N. Moraru, 
membru în Biroul de conducere al 
Uniunii Ziariștilor d>n R. P- Ro; 
mînă, redactor șef al revistei 
„Romînia — azi“ a dat citire tex
tului unei telegrame adresate Or
ganizației Internaționale a Ziariș
tilor in care se spune printre al
tele : „Lucrătorii din presă, mem
bri ai Uniunii Ziariștilor din Re
publica Populară Romină sînt pro
fund îngrijorați .de procesul însce
nat lui Manolis Glezos, luptător 
neînfricat împotriva fascismului, 
pentru triumful adevărului, liber
tății și păcii. Nu poate fi îngăduit 
ca acum, după 14 ani de la zdro
birea fascismului, autoritățile gre
cești să împlinească crima pe care 
au urmărit-o hitleriștii cînd l-au 
condamnat pe Glezos la moarte 
pentru actul său eroic. Procesul 
înscenat lui Manolis Glezos pe 
baza unei legi din perioada dicta
turii fasciste constituie o jignire 
profundă pentru toți cei care luptă 
împotriva fascismului, pentru liber
tate. Ziariștii din R. P. Romînă — 
se spune în încheiere în telegramă 
— cer stingerea acțiunii judiciare 
îndreptată împotriva lui Manolis 
Glezos și neîntîrziata lui punere 
în libertate".

Textul telegramei a fost aprobat 
în unanimitate de cei prezenți.

(Agerpres).

„Libertate lui Glezos !“, „Glezos 
trebuie să trăiască și va trăi !“ a- 
ceste cuvinte au răsunat la 1 iulie 
în întreaga Uniune Sovietică. La 
mitingurile și la adunările de pro
test împotriva deferirii lui Glezos 
tribunalului militar, oamenii sovie
tici au adoptat rezoluții care cer 
să nu se permită monstruoasa cri
mă împotriva eroului național al 
Greciei.

Organizațiile obștești, uniunile 
scriitorilor, academiile de știință, 
din diferitele republici unionale, 
colective din întreprinderi, colho
zuri, sovhozuri și diferiți cetățeni 
au trimis scrisori guvernului grec, 
tribunalului din Atena, lui Paul I, 
regele Greciei, și lui Dag 
Hammarskjoeld, secretarul gene
ral al O.N.U., in care oer să se 
pună capăt acțiunilor ilegale în
dreptate împotriva lui Glezos.

Ar
ATENA 2 (Agerpres). - TASS 

transmite : In Grecia se intensifi
că mișcarea pentru salvarea vieții 
eroului național al poporului grec 
Manolis Glezos.

Pe adresa Comitetului de luptă 
pentru apărarea lui Glezos și a 
tradițiilor democratice sosesc din 
toate colțurile țării scrisori în care 
se cere punerea imediată în liber
tate a lui Manolis Glezos. Aseme
nea scrisori s-au primit, printre 
altele, de la locuitorii orașelor 
Voios, Pireu, Iliupolos (suburbie 
din Atena) și ai altor regiuni din 
Grecia. Organizația de tineret a 
Partidului progresist (partid bur
ghez), a cerut ca procesul lui Gle
zos să fie transferat unui tribunal 
civil.

Președintele Partidului E.D.A., 
I. Pasalidis, scrie ziarul „Avghi“, a 
adresat guvernului grec o tele
gramă în care protestează cu ho
tărîre împotriva judecării procesu
lui lui Glezos de un tribunal mili
tar. Pasalidis a cerut punerea 
imediată în libertate a lui Glezos, 
încetarea persecutării lui nelegale 
și transferarea procesului său 
unui tribunal civil.

Ziarul „Avghi" scrie că Glezos 
a fost anunțat pe neașteptate des
pre transferarea lui din închisoa
rea din Creta la Atena. El a fost 
transportat în cala unui vapor în 
condiții pe care ziarul le numește 
rușinoase pentru Grecia. Cînd s-a 
aflat despre sosirea lui Glezos la 
Pireu, pe cheiul portului s-a adu
nat o mulțime de oameni care 
i-au făcut' o primire călduroasă.

Libertate eroului 
de pe Acropole 

Mihnea Gheorghiu
In primăvara anului tragic 1941, poporul grec, aflat sub lovi

turile cizmei hitleriste, pe culmea nefericirii privea cu obidă cum 
flutură pe Acropole svastica barbarilor moderni.

Datorită gestului eroic al unui tînăr patriot, atenienii, apoi 
tot poporul grec și-a întrerupt, pentru o clipă, calvarul. De 
atunci, numele lui Manolis Glezos a devenit simbolul național 
al libertății și al încrederii în victoria finală asupra barbariei. 
De atunci și pînă astăzi, o străveche civilizație și-a împodobit 
istoria cu o nouă mîndrie.

E tristă și îngrijorătoare clipa în care eroii unei națiuni sint 
acuzați pe temeiul legilor impuse de dușmanii ei. Procesul lui 
Glezos, la Atena, nu-i numai o încercare de reînviere a anului 
de tragică amintire, cînd cizmele cu ținte zgiriau Partenonul, 
dar și un semnal de alarmă pentru mîndrul și mult încercatul 
popor de la miazăzi. Alături de ei, glasul civilizației și al păcii 
cere: libertate eroului de pe Acropole I

Telegrama Uniunii Arhitecților 
din R* P. Romină 

către 
Societatea Arhitecților Greci

ATENA
Arhitecții romîni urmăresc cu îngrijorare știrile cu privire la peri

colul care amenință viața cunoscutului luptător progresist, erou na
țional al poporului grec, Manolis Glezos.

Profesiunea noastră de arhitect este prin natura sa o preocupare 
constructivă care slujește viața și progresul omenirii. Noi ca arhifecți, 
ca cetățeni ai unei țări pașnice, ca participanți activi la o operă con
structivă, luminată de ideile păcii și progresului, ne ridicăm glasul 
pentru apărarea vieții unui luptător progresist care prin actul său 
curajos săvîrșit pe ruinele Acropolei, mărturii ale unei culturi și arhi
tecturi mărețe, a exprimat dorința și hotărîrea omenirii de a merge 
tot mereu înainte.

Adresăm pe această cale un apel către toți arhitecții din Grecia, 
rugîndu-vă să interveniți la rîndul dv., cu hotărîre, pentru apărarea 
vieții lui Manolis Glezos, pentru încetarea persecuțiilor îndreptate îm
potriva sa și pentru eliberarea sa imediată.

In numele Uniunii Arhitecților din R. P. Romînă.

Telegrama Uniunii Compozitorilor 
din R. P. Romînă 

către
Asociația Muzicienilor Elini

ATENA
Dragi colegi,
Compozitorii și muzicologii din Republica Populară Romînă sînt 

profund îngrijorați de primejdia ce-1 amenință pe Manolis Glezos, 
eroul scump oamenilor iubitori de libertate din lumea întreagă.

Facem un călduros apel către dv. compozitorii și muzicologii din 
Grecia, să vă uniți glasul cu al nostru precum și cu al tuturor oame
nilor care cred cu tărie în idealul de pace, democrație și libertate, 
cerînd ca lui Manolis Glezos, patriotul și luptătorul pentru binele po
porului său, să-i fie redată libertatea.

UNIUNEA COMPOZITORILOR DIN R. P. ROMINA

Cuvîntul tineretului lumii
BUDAPESTA 1 (Agerpres). — „Viața eroului și patriotului 

grec Manolis Glezos, este in primejdie I Acela care în noaptea 
întunecoasă a fascismului a smuls steagul hitlerist de pe Acro
pole, este dat in judecată. Arestat și inchis intr-o celulă izolată, 
în decembrie anul trecut, el este predat acum spre judecare tri
bunalului militar. Pe acela care a dat un asemenea exemplu 
nobil de patriotism, îndrăznesc să-l învinuiască de crimă împo
triva țării sale“.

Cu aceste cuvinte, în numele a zeci de milioane de tineri de 
pe toate continentele, s-a adresat tineretului din lumea întreagă 
Federația Mondială a Tineretului Democrat. „Protestați, sal
vați viața luptătorului pentru pace, se spune în apel. Trimiteți 
telegrame, petiții guvernului, parlamentului, ministrului Justiției 
din Grecia, reprezentanțelor acestei țări peste hotare, la O.N.U. 
Fiecare oră este prețioasă. Cu fiecare zi ce trece se apropie tot 
mai mult ziua acestui proces criminal. Noi sîntem milioane. Nu 
putem permite și nu vom permite condamnarea eroului 1 Liber
tate lui Manolis Glezos 1“.

, 1 
lanolis Gle- 

mai luat cuvîntul Elena 
meșter la secția repan-

Mitinguri
Un mare număr de muncitori, 

tehnicieni și ingineri de la fabri
cile „Proletarul“ și „Partizanul“ 
din Bacău, întruniți joi într-un mi
ting de protest au cerut eliberarea 
lui Manolis Glezos, eroul național 
al poporului grec.

Mitingul a fost deschis de tov. 
Gheorghe Hurubaru, maistru ciz
mar de la fabrica „Partizanul“.

A luat apoi cuvîntul tov. ing. 
Gheorghe Cazan, directorul fabricii 
„Proletarul“. Vorbitorul a subliniat 
pericolul care planează asupra lui 
Manolis Glezos, eroul care în 
timpul celui de-al II-lea război 
mondial a însuflețit poporul grec 
în lupta pentru libertate și inde
pendență, împotriva ocupanților 
fasciști germani și italieni și a ce
rut imediata lui punere în liber
tate.

Exprimînd protestul sutelor de 
muncitori față de măsura samavol
nică a autorităților grecești 
procesul înscenat lui Manolis 
zos, au 
Hăidăuț, 
sat, Maria Blănaru, țesătoare la 
fabrica „Proletarul", Sterea Gre- 
ceanu, muncitor la fabrica „Parti
zanul".

Cei prezenți au votat în unani
mitate o moțiune în care se spune 
printre altele :

„Pentru participarea lui la miș
carea de rezistență, Manolis Gle
zos a fost judecat de multe ori de 
ocupanții fasciști, ajungîndu-se 
pînă acolo ca din ordinul lui 
Hitler, în anul 1944, să fie con
damnat la moarte.

Colectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni ai întreprinderi
lor „Proletarul" și „Partizanul" 
din orașul Bacău constată astăzi 
făptui de necrezut că Manolis 
Glezos pe care fasciștii germani 
nu au reușit să-l omoare este din 
nou amenințat cu moartea. Dar 
de data aceasta din partea unor 
autorități grecești.

Această acțiune a umplut de 
indignare inimile tuturor acelora 
care prețuiesc în mod deosebit 
dragostea de patrie, spiritul de sa
crificiu și mărețele idealuri care 
au însuflețit pe Manolis Glezos în 
toate acțiunile sale.

Președinte, 
acad. prof. DUILIU MARCU

Vîn țară
Noi, muncitorii, inginerii și teh

nicienii acestor Întreprinderi adre
săm un apel guvernului grec, ce- 
rîndu-i să înceteze campania de 
persecutare a lui Manolis Glezos 
și să dispună imediata lui punere 
în libertate“.

te

întruniți joi seara într-o adu
nare de protest împotriva perse
cutării eroului poporului grec, Ma
nolis Glezos, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii întreprinderii „Indus
tria Sîrmii" au adoptat în unani
mitate o moțiune în care cer cu 
hotărîre încetarea acțiunilor sa
mavolnice ale autorităților gre
cești și eliberarea lui Manolis Gle
zos. In moțiune se spune printre 
altele :

„Muncitorii, tehnicienii, ingine
rii și funcționarii Uzinelor „Indus
tria Sîrmii“ din Cîmpia Turzij au 
luat cunoștință cu consternare de 
intenția guvernului grec de a de
feri unui tribuna) militar pe Ma
nolis Glezos, eroul național al 
Greciei.

Planurile de judecare a lui Gle
zos de către tribunalul militar din 
Atena sub acuzația de spionaj, în 
baza unei legi adoptate încă in 
perioada dictaturii fasciste a lui 
Metaxas, a umplut de indignare 
întreaga opinie publică mondială. 
Acțiunile întreprinse împotriva lui 
Glezos sînt odioase și ele contra
vin celor mai elementare principii 
de drept.

încetarea acțiunii judiciare ile
gale deschise împotriva eroului na
țional al Greciei este o chestiune 
de onoare pentru guvernul grec.

Colectivul Uzinelor „Industria 
Sîrmii" adresează un apel autori
tăților grecești, cerîndu-le să în
ceteze campania de persecutare a 
elementelor democratice care luptă 
pentru libertatea și independența 
poporului lor, să stingă acțiunea 
judiciară îndreptată împotriva lui 
Manolis Glezos, luptător activ 
pentru libertate și democrație și 
să dispună imediata lui punere în 
libertate.



vizita lai r. ». KozlovOamenii sovietici 
sprijină apelul 

adresat de Plenara 
C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: Apelul adresat 
de Plenara G.C. al P.C.U.S. tutu
ror oamenilor muncii din Uniunea 
Sovietică și hotărîrile plenarei în 
legătură cu accelerarea progresului 
tehnic în industrie și construcții 
sînt sprijinite în unanimitate de 
colectivele întreprinderilor, șantie
relor și instituțiilor științifice din 
Uniunea Sovietică.

La 1 iulie, în uzinele și pe șan
tierele din Moscova și din alte 
orașe au avut loc mari mitinguri 
consacrate rezultatelor lucrărilor 
Plenarei C.C. al P.C.U.S. și ape- 
lu'ui adresat de plenară oamenilor 
muncii din Uniunea Sovietică.

La Uzina de rulmenți nr. 1, una 
din întreprinderile fruntașe ale 
Moscovei, a avut loc un mare mi
ting.

La miting a fost adoptată o re
zoluție în care se spune că între
prinderea va automatiza complet 
procesul de producție a rulmenți
lor în serii masive și mari. Se pre
vede, de asemenea, să se îndepli
nească înainte de termen planul 
de producție pe anul acesta.

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii Uzinei metalurgice din Lenin
grad au declarat în cadrul unui 
miting că doresc să îndeplinească 
înainte de termen sarcinile planu
lui septenal (1959—19G5).

La Uzina constructoare de ma- 
șini-uneltc din Kiev, una dintre 
cele mai mari întreprinderi din ca
pitala Ucrainei, a avut loc un 
mare miting. Proiectanții acestei 
întreprinderi au fost primii din 
Uniunea Sovietică care au creat 
un strung-revolver electronic cu 
comandă-program. Muncitorii și-au 
luat angajamentul să înceapă încă 
diri anul 1960 producția in serie a 
acestor agregate.

Participanții la mitingurile și 
adunările consacrate rezultatelor 
lucrărilor Plenarei din iunie a C.C. 
al P.C.U.S. adoptă rezoluții în 
care iși iau angajamentul să apli
ce pe larg mecanizarea și automa
tizarea complexă a proceselor in 
industrie și construcții.

in S. U. A o

După 6 luni de la lansarea 
rachetei cosmice sovietice

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
TASS transmite : După convorbi
rea care a avut loc între F. Koz
lov, prim vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Chr. Herter, secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., repre
zentantul Departamentului de 
Stat pentru problemele presei, 
White a făcut corespondenților ur
mătoarea declarație :

„Kozlov și Herter au avut un 
schimb de păreri și au discutat 
problemele care se află în curs de 
examinare în cadrul tratativelor 
de la Geneva întrerupte în mo
mentul de față. Nu au fost discu
tate probleme în legătură cu con. 
ferința pentru încetaraa experien
țelor cu arme atomice. Atît Her
ter cît șj Kozlov au expus din nou 
punctele de vedere bine cunoscute 
ale guvernelor lor. Convorbirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială. Ei nu au fixat nici o 
nouă întîlnire, dar au convenit ca 
problema unor viitoare convorbiri, 
după ce F. Kozlov își va fi termi
nat călătoria prin țară, să rămînă 
deschisă. In afara celor discutata 
anterior, expoziția sovietică din 
New York a fost singura problemă 
abordată în cursul convorbirii. In 
cursul întrevederii F. Kozlov a 
manifestat un deosebit interes față 
de vasul atomic „Savannah", 
care l-a vizitat la 30 iunie 
Camden“,

pe 
la

★
NEW YORK 2 (Agerpres). 

TASS transmite : După vizita 
cută la Departamentul de Stat, 
F. ICozlov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
însoțit de M. Menșikov, ambasado
rul U.RS.S. la Washington, și 
A Soldatov, șeful secției pentru 
țările Americii din Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., a ple
cat la Casa Albă unde la ora 11,15, 
ora locală, a avut o întrevedere cu 
președintele S.U.A., D. Eisenho- 
wer, La convorbire a participat 
Chr. Herter, secretar de stat 
S.U.A.

fa

al

Poporul sovietic vrea
ILR. . și

să aibă un caracter

ca relațiile
S.U.A. 

prietenesc
Conferința de presă a acad. A. Tupolev

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: La, 1 iulie a a- 
vut loc la aeroportul Idle.vild din 
Ne.v York o conferință de presă a 
constructorului de avioane A. Tu- 
polev, la care au asistat corespon
denți ai ziarelor, radioului și so
cietăților de televiziune americane.

Sînt fericit, a declarat A. Tupo- 
lev corespondenților, să mă întil- 
ncsc cu dv. și sînt satisfăcut că 
am sosit în Statele Unite pe bor
dul avionului „Tu-114“ cu care a 
călătorit F. R. Kozlov, prim-vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri ai U.R.S.S.

Acest zbor al avionului „Tu-114“ 
a fost primul zbor fără escală 
Moscova—New York — a spus in 
continuare A. Tupolev. Pentru 
mine acest eveniment are o însem
nătate deosebită întrucît avionul 
„Tu-114“ a fost construit de un 
colectiv mare și închegat al con
structorilor de avioane sovietici 
sub conducerea mea. Acest zbor 
demonstrează apropierea noastră 
și necesitatea unei colaborări strîn- 
se. Se poate spune că astăzi dis
tanța nu ne mai separă, ci ne a- 
propie.

Poporul sovietic, a subliniat A, 
Tupolev, vrea ca relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii să aibă un caracter 
prietenesc. Oamenii sovietici luptă

pentru colaborare în interesulpentru colaborare în interesul pă
cii în întreaga lume. Fie ca acest 
zbor al avionului nostru — a spus 
A. Tupolev — să devină simbolul 
prieteniei noastre, legătura vie din
tre țările noastre.

A. Tupolev a răspuns la nume
roase întrebări ale coresponden
ților.

După conferința de presă, cores
pondenții americani împreună cu 
A. Tupolev și echipajul avionului 
„Tu-114“ au examinat acest gigant 
turbopropulsor sovietic. Adresîndu- 
se corespondenților, A. Tupolev a 
transmis poporului american un 
salut fierbinte din partea lui A. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Intre 2 și 10 iulie avionul „Tu- 
114“ va fi expus pentru a fi văzut 
de marele public american.

Dușmanii

Expoziția sovietică 
de la New York 
se bucură de un 

mare succes
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: Numeroase ziare 
. americane publică articole despre 

Expoziția realizărilor Uniunii So
vietice în domeniul economiei, 

. științei și culturii, arătînd că a- 
ceasta se bucură de un uimitor 
succes și că produce vizitatorilor 
o impresie colosală.

im
pondentul ziarului

un uimitor

întreaga Expoziție, scrie cores
pondentul ziarului „Christian 
Science Monitor“, reprezintă prin 
ea însăși o afirmare plină de 
niîndrie a unei națiuni care, arată 
că știe să creeze calitate, 
sețe, lux și exactitate.

Exponatele dovedesc 
U.R.S.S. învățămîntul este 
și se bucură de sprijinul

frumu-

că în 
gratuit 
deplin 

al statului. Sînt pregătiți un mare 
număr de profesori care se bu
cură de rcnpect. Se dezvoltă știin
țele naturii și tehnice. Guvernul 
stimulează arta.

O impresie profundă o produc 
asupra americanilor numeroasele 
mărfuri de larg consum, varieta
tea și calitatea lor.

E. Fergusson, corespondentul 
ziarului „Ba'.timore Sun" subli
niază că în prima zi Expoziția 
a fost vizitată de un mare număr, 
de americani și se bucură de un 
uimitor succes. Machetele sateliți
lor, ale avioanelor turbopropul
soare și spărgătorului da gheață, 
unelte agricole și moda sovietică 
au plăcut mult vizitatorilor, scrie 
în continuare corespondentul. Dar 
momentul principal l-.au constituit 
întîlnirile directe dintre oameni. 
Grupuri de americani au înconju
rat pe interpreți asaltîndu-i cu cele 
mal diferite întrebări.

După convorbirea cu președin- Expoziția sovietică de la New 
tele, care a durat o oră și juma- York și expoziția americană de la 
late, F. Kozlov a făcut numeroși
lor corespondenți următoarea de
clarație : Domnilor, convorbirea 
pe care am avut-o cu dl. președin
te a fost foarte bună. Am discutat 
diferite probleme. Printre nume
roasele probleme discutate de noi 
principala problemă a fost pro
blema păcii și cred că va fi asi
gurată în întreaga lume o pace 
solidă și trainică.

★
WASHINGTON 2 (Agerpres). 

TASS transmite : La 1 iulie Frol 
Kozlov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.RS.S., 
a participat la un dejun oferit în 
cinstea sa de Comisia senatorială 
pentru afacerile externe. La dejun 
au luat de asemenea parte M. 
Menșikov, ambasadorul U.R.SB. în 
S.U.A., A. Soldatov, șeful secției 
pentru țările Americii din Ministe
rul Afacerilor Externe al U.RSS., 
precum și senatorii Johnson M<an- 
sfield, Dirksen, Fulbright, Kuchel, 
Green, Sparkman, Morse, Kennedy, 
Lausche, Church, Wiley, Langer, 
Aiken, Capehart, Carlson.

★
WASHINGTON 2 (Agerpres). 

TASS transmite : La 30 iunie, la 
Camden, președintele Societății de 
construcții navale din New Nork a 
organizat un dejun în cinstea lui 
Frol Kozlov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și a persoanelor care îl însoțesc. 
La dejun au luat parte Graham, 
reprezentant al Comisiei pentru 
energia atomică din S.U.A., a- 

miralul Ford și alții.
Președintele societății de con

strucții navale a salutat cu căldură 
pe oaspeții sovietici și le-a mul
țumit pentru vizita pe care au fă
cut-o la șantierul naval. Amiralul 
Ford a vorbit despre vasul comer
cial „Savannah" aflat in construc
ție, care va avea un motor atomic.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

★
WASHINGTON 2 (Agerpres). 

TASS transmite: La 1 iulie, după 
prînzul oferit în cinstea sa de li
derii celor două partide din senat 
și de membrii Comisiei senatoria
le pentru relațiile externe, F. R. 
Kdzlov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a făcut următoarea declarație la 
cererea mai multor corespondenți 
americani și străini: „Am avut o 
convorbire foarte utilă și plăcută. 
Această convorbire ne-a permis să 
precizăm punctele de vedere ale 
celor două părți asupra probleme
lor discutate și a fost foarte folo
sitoare“.

Comentînd întîlnirea cu F. R. 
Kcttlov, membrii comisiei senato
riale pentru relațiile.externe au re
levat atmosfera prietenească în 
care s-a desfășurat prînzul. Sena
torul, Church a declarat, printre 
altele : „Scopul convorbirii, noas
tre a fost să facem un schimb de 
păreri în diferite probleme. Con
vorbirea a decurs într-o atmosfe
ră extrem de prietenească. D-lui 
Kozlov i s-au pus foarte multe îto 
trebări. Cred că am ajuns cu toții 
lâ aceeași concluzie și anume că 
trebuie să continuăm și să lărgim 
schimburile în domeniul culturii, 
politicii și al relațiilor comerciale.

Moscova, a continuat senatorul 
Church, slujesc intereselor 
poarelor noastre“.

F. R. Kozlov, însoțit de un 
numeros de corespondenți, a 
tat clădirea Capitoliului.

In după-amiaza aceleiași 
F. R. Kozlov s-a întîlnit cu 
președintele S.U.A., Nixon, la ca- 
binetui acestuia. După o convorbi
re care a durat aproximativ o oră 
și jumătate, F. R. Kozlov a decla
rat următoarele corespondenților 
care îl așteptau la ieșire: „In 
convorbirea cu dl. vicepreședinte 
am analizat o serie de probleme 
importante. Am vorbit îndeosebi 
despre vizita mea în S.U.A. și des
pre vizita d-lui Nixon în Uniunea 
Sovietică cu prilejul apropiatei 
deschideri la Moscova a expoziției 
S.U.A“.

La ieșirea din Capitoliu, F. R. 
Kozlov a fost așteptat de un grup 
numeros de locuitori ai Washing
tonului. Ei l-au salutat cu căldură 
pe F. R. Kozlov și i-au urat că
lătorie plăcută prin S.U.A.

Seara, la reședința pentru oas
peții oficiali ai președintelui S.U.A, 
vicepreședintele Nixon a oferit în 
cinstea lui F. R. Kozlov o mare 
recepție la care au participat 
Herter, secretarul de stat al 
S.U.A., Rayburn, președintele Ca
merei Reprezentanților a Congre
sului S.U.A., senatori, membri ai 
Camerei Reprezentanților, repre
zentanți ai Departamentului de 
Stat și ai cercurilor de afaceri. 
Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

po-

grup 
Vlzl-

zile, 
vice-

A plecat în S. U. A. 
primul grup de artiști 

sovietici 
care vor da concerte 

cu prilejul 
Expoziției sovietice

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 2 iulie a ple
cat pe bordul a trei avioane spre 
New York primul grup de artiști 
sovietici care vor da concerte în 
S.U.A. cu prilejul expoziției so
vietice care s-a deschis la 29 iu
nie la New York.

In decurs de două zile în S.U.A. 
vor pleca peste 200 de artiști, prin
tre care corul popular rus „Piat- 
nițki“, un grup de soliști ai an
samblurilor de dansuri populare și 
orchestrelor de muzică populară din 
Gruzia, Kazahstan, Kirgnizia, so
liști ai teatrelor de Operă și Ba
let din Moscova, Kiev, Leningrad, 
Tașkent.

Primul
7 iulie la 
den“ din

Artiștii sovietici vor întreprinde 
de asemenea un turneu prin țară.

concert va aveia loc la 
„Madison Square Gar- 
New York.

Festivalului
(Urmare din pag. l-a) 

știm. Doar Departamentul de

zadarnic !
Le ftim. Doar Departamentul de 
Stat al SALA, a dat semnalul : îm
piedicați Festivalul !

Trepădușii s-au zbătut zadarnic, 
în vreme ce tineretul lumii își 
pregătește marea sa sărbătoare, cei 
ce vor să submineze unitatea ti
nerei generații, dușmanii colabo
rării internaționale, furioși că nu 
au putut să împiedice organizarea 
la Viena a Festivalului, pregătesc 
provocări în spiritul „războiului 
rece“. La Viena a început instrui- 
rea unor provocatori. „Cursul“ — 
patronat de organizația din piața 
Josef — se ține în „casa industri
ei“. A fost adus în acest scop pînă 
și un., preot iezuit. Ziarele 
occidentale vorbesc despre așa- 
zise „centre de informare“ ce 
vor fi organizate la Viena în 
zilele Festivalului și vor avea 
menirea să semene neîncredere 
între tineri, să propage răsuflatele 
baliverne ale propagandei occiden
tale. Toate aceste provocări costă 
bani mulți. Cei ce le organizează 
nu se dovedesc însă zgîrciți. Pro
blemele financiare par de ordin 
secundar. La dispoziție le stau fon
duri masive- De unde provin ele ? 
Cele mai active în organizarea 
provocărilor împotriva Festivalu
lui. sînt organizațiile „tineretului 
federal“ din Germania occidentală 
și Austria. Aceste organizații și-au 
coordonat acțiunile încă din no
iembrie anul trecut în cadrul unei 
conferințe ce a avut loc în Bavaria 
superioară, la Creinau. Revista 
„Konkret“ dezvăluie că o mare 
parte din fondurile destinate mași- 
națiunilor menite sa împiedice or
ganizarea Festivalului, provin de 
la Bonn. Ministerul Afacerilor Ex
terne al Germaniei occidentale a 
subvenționat pînă acum cu peste 
500.000 de mărci uneltirile contra 
Festivalului. Dl. von Brentano e 
darnic totdeauna cînd e vorba de 
înveninarea atmosferei internațio
nale.

în Germania occidentală duș-

manii Festivalului nu se mărginesc 
doar la simple acțiuni propagan
distice. Ei trimit scrisori de ame
nințare redactate într-un stil ce 
dezvăluie școala Gestapoului: „Vă 
atragem atenția să nu plecați la 
Festivalul de la Viena. Aceasta cît 
vă mai este posibil și cit a mai 
rămas timp. Dacă nu veți urma 
acest sfat o să vi obligăm să o fa
ceți“.

Amenințările n-au avut efectul 
scontat. Chiar în Germania occi
dentală peste 1000 de tineri și-au 
anunțat dorința de a lua parte la 
Festivalul de la Viena. in mod ofi
cial și-au anunțat participarea la 
Festival, Uniunea studenților libe
rali, organizația vest-germană a 
studenților evangheliști și alte or
ganizații de tineret din R. F. Ger
mană.

în lumea întreagă, pregătirile 
pentru Festival reunesc sub stin
dardul luptei pentru pace milioane 
de tineri de toate convingerile po
litice —■ studenți americani, fe- 
lahi arabi, artiști italieni, desțele- 
nitorii pămînturilor virgine ale Si
beriei, țărani chinezi, marinari au
stralieni, sportivi greci, metalur- 
giști francezi. îi unește dorința ca 
ziua de mîine să fie senină, ca 
umbrele războiului să nu întunece 
speranțele omenirii. Solii acestor 
tineri din țările mai îndepărtate 
nu. și pornit către orașul Festiva
lului. Uneltirile dușmanilor co
laborării tineretului, lumii se 
izbesc și de astă dată de fermita
tea cu care tinăra generație a lu
mii își exprimă năzuințele sale 
de pace, de energia cu care tinerii 
își aduc aportul la marea luptă 
pe care popoarele o desfășoară 
pentru viitorul lor fericit.

Domnișorii baroni din cluburile 
vieneze, darnicii finanțatori de la 
Bonn și inspiratorii lor de dincolo 
de ocean se vor convinge de ine
ficacitatea îndeletnicirilor lor. Doar 
nu sînt primii ce vor să submineze 
Festivalul. Ei vor sfîrși la fel de 
rușinos ca și deloc glorioșii lor 
predecesori.

O nouă măsură menită 
să întărească 

economia națională a Irakului
BAGDAD 2 (Agerpres). TASS 

transmit» t Presa irakiană scrie 
despre noua măsură a guvernului 
Republicii Irak în scopul eliberă
rii treptate a țării de dependența 
economică stăină. Toate ziarele pu
blică la loc de frunte declarația 
oficială a Ministerului Economiei 
al Irakului cu privire la încetarea 
de la 30 iunie 1959 a activității 
serviciului special ia! societății pe
trolifere engleze „Hanequin Oii 
Company" care se ocupa cu des
facerea în Irak a produselor 
trolifere obținute de această 
cietate de pe urma prelucrării 
trolului.

Declarația acad. L. I. Sedov
Ieșit pe orbita «a de satelit artifi
cial al Soarelui. Orbita el se a- 
propie de forma unui cerc cu un 
diametru de aproape' 340 milioane 
km. Perioada de rotație în jurul 
Soarelui este de 15 luni. Planul 
orbitei planetei artificiale coincide 
în mod practic cu planul orbitei 
terestre. La 14 ianuarie 1959 pla
neta a ajuns în punctul cel mai 
apropiat de Soare, iar la începutul 
lunii septembrie a.c. ea se va afla 
la cea mai mare distanță de 
Soare.

Un document științific extrem de 
valoros este fotografia norului de 
Natriu, produs de racheta cosmică 
Ia 3 ianuarie 3h56'20”. Fotografia 
a fost făcută la observatorul as
tronomic din Pulkovo al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., aflat în 
regiunea Kislovodsk.

Crearea rachetei cosmice, care a 
devenit prima planetă artificială 
din lume a sistemului solar, a fost 
continuarea firească a lucrărilor 
efectuate în Uniunea Sovietică în 
domeniul rachetelor intercontinen
tale și al sateliților artificiali ai 
Pămîntului.

Zborul rachetei în spațiul cos
mic a permis efectuarea unui com
plex de experiențe științifice de 
cea mai mare importanță în dome
niul cercetării mediului interpla
netar. S-au putut efectua pentru 
prima oară măsurători științifice 
directe la distanțe atît de mari 
Păndnt

MOSCOVA 2 (Agerpres). — In 
legătură cu împlinirea la 2 iulie • 
șase luni de la lansarea de către 
Uniunea Sovietică a rachetei cos
mice în direcția Lunii, ziarul 
„Pravda“ a publicat următoarea 
declarație a acad. L. 1. Ședov.

Crearea rachetei cosmice cu mai 
multe trepte și lansarea ei cu suc
ces în direcția Lunii reprezintă 
cea mai mare realizare a științei 
și tehnicii moderne. Primul zbor 
interplanetar al ultimei trepte, în 
greutate de 1-472 kg., al rachetei 
cosmice a deschis o pagină glo
rioasă în studierea spațiului cos
mic și a demonstrat întregii lumi 
geniul creator al poporului sovie
tic și giganticul progres tehnico- 
științific realizat în U.R.S.S.

Pînă în secolul al XX-lea gigan- 
tii științei, Copernic, Galileu, New
ton, Lomonosov, cărora omenirea 
le datorează progresul general al 
culturii, nu au prevăzut posibilita
tea unor astfel de zboruri în spa
țiul cosmic. Acum contemporanilor 
le pare un lucru obișnuit, ceea ce 
înainte nu admitea nici cea trai 
cutezătoare fantezie.

Măsurători radiotehnice compli
cate au permis culegerea datelor 
necesare cu privire la parametrii 
mișcării rachetei. Astfel a putut 
fi calculată traiectoria ei și s-au 
putut determina elementele orbitei 
rachetei cosmice, ca planetă arti
ficială a Soarelui. Ultima treaptă 
a rachetei a trecut la o distanță 

5.000—6.000 km. de Lună și a

Pe
to- 

pe-

Incapimi de la 1 iulie sus. Di» 
recția generală pentru problemele 
petrolului va îndeplini funcțiile o- 
cestei societăți cu personal irakian.

Această măsură, m spune în de
clarație, constituie una din noile 
realizări ale revoluției din 14 iu
lie, menita să întărească economia 
națională u țării. Această măsură 
este de asemenea o nouă dovadă a 
capacității personalului irakian de 
a conduce în mod efectiv institu
țiile importante ale economiei da 
stat pentru binele și prosperitatea 
țării.

Fronîul Noțlonol Unii

de

BAGDAD 2 (Agerpres). — Zia
rele care apar la Bagdad anunță 
că în Irak a fost creat Frontul 
Național Unit. Di.n acest front fac 
parte Partidul comunist, aripa de 
stingă a Partidului național-demo- 
crat și Partidul democrat-unit 
Kurd, precum și o serie de orga
nizații obștești și profesionale 
printre care Federația generală a 
Uniunilor țărănești, Federația ti
neretului democrat, Uniunea stu
denților, sindicate etc.

Intr-un memoriu semnat de 
membrii fondatori ai acestui front

Memoriul subliniază că încercă
rile imperialiștilor de a dezbina 
forțele naționale cu scopul de a 
răsturna regimul republican demo
cratic au trezit vigilența poporu
lui care își strînge rindurile și își 
consolidează unitatea pentru a 
apăra realizările revoluției din 14 
iulie.

BUDAPESTA. — Ia R.P. Un

de

Experfii egipteni au ales 
proiectul sovietic 

de ia Assuanal barajului
CAIRO 2 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 1 iulie, Musa Arafa, 
ministrul Lucrărilor Publice al Re
giunii Egiptene a RA.U. a decla
rat în cadrul unei conferințe de 
presă cu ziariștii locali și străini 
că proiectul de construire a primei 
părți a barajului de la Asisuan a 
fost definitiv adoptat de către gu
vernul RA..U. și sancționat de că
tre președintele Nasser. Am adop
tat proiectul sovietic, a spus Musa 
Arafa, deoarece ni se pare cel mai 
avantajos din punct de vedere teh-

Orchestra 
a sosit

„Elecfrecord" 
la Moscova
2.— CorespondentulMOSCOPGf

Agerpres transmite : Astăzi a sosit 
la Moscova colectivul orchestrei de 
estradă „Electrecord“, sub conduce
rea pianistului ți dirijorului Teo
dor Cos>ma.

Primul concert al orchestrei va 
avea loc la 3 
teatrele în aer 
riul Expoziției 
miei naționale 
lele următoare 
concerte în Sala 
Casa Sindicatelor sovietice, în 
Parcul de Cultură Gorki, la Tea
trul de estradă din Moscova,

iulie la unul din 
liber de pe terito- 
realizărilor econo- 

ale U.R.S.S. In zi- 
orchestra 

coloanelor din 
sovietice,

... si
ta (ța

nic și economic. Proiectul sovietic, 
a comunicat Musa Arafa, prevede 
construirea unui canal deschis in 
partea de răsărit a fluviului în lo
cul celor șapte tunete propuse 
proiectul inițial.

Proiectul sovietic reprezintă 
concepție nouă, revoluționară 
în afară de aceasta el este revolu
ționar din punct de vedere al tu
turor avantajelor pe care le pre
zintă pentru țara noastră. Modifi
cările propuse de inginerii sovie
tici, a subliniat Arafa, vor permi
te să se reducă cheltuielile pentru 
construirea barajului cu șase mili
oane lire egiptene la construirea 
primei părți a barajului și cu șase 
milioane lire la construirea celei 
de a doua părți a barajului.

Aș vrea, a spus în încheiere 
Musa Arafa, să-mi exprim marea 
recunoștință față de experții so
vietici pentru uriașele eforturi pe 
care le-au depus în ultimele luni 
alături de noi pentru elaborarea și 
pregătirea proiectului.

Răspunzînd ța întrebările ziariș
tilor, ministrul Lucrărilor Publice 
din Regiunea Egipteană a R.A.U., 
a subliniat că experții occidentali 
au propus trei variante ale con
strucției barajului, dar experții 
egipteni au ales proiectul sovietic, 
ca fiind cel mai avantajos și mai 
economic.

in

o
fi

și de reprezentanți ai tuturor or- cu^su? a-c. va
ganizațiibr obștești șl profesio«a- fi dat în folosință un nou vas f ur 
le și de personalități marcante și maritim de 1300 tone. Va- 
care activează pe tărîm social și ; car* poartă, numele „Tokaj , a 
politic și adresat primului minis
tru Kassem se arată că Frontul 
Național Unit a fost creat ca răs
puns la chemarea premierului 
Kassem privitoare la necesitatea 

forțelor naționale, 
lă a Frontului este

care activează pe tărîm social și

Kassem pi... 
unirii tuturor
Sarcina principală a Frontului este 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru întărirea Republicii Irak 
condusă de Abdel Kerim Kassem.

----- O-----

Tinerii din R. P. Ungară 
se pregătesc 

pentru Festival
BUDAPESTA 2 (Agerpres). 

MTI transmite: Tinerii din 
Budapesta au realizat pînă a- 
cum un fond de peste 1.300.000 
de forinți în vederea participă
rii la Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Viena. Astfel, delegații tinere
tului din capitala R.P. Ungare 
își acoperă singuri cheltuielile 
necesara călătoriei pînă în ca
pitala Austriei. Fondurile au 
fost realizate în cea mai mare 
parte prin muncă voluntară.

13 tineri cambodgien! 
vor pleca la Viena

PNOM PENII 2 (Agerpres). — 
Cambodgia va participa la cel de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților cu o delegație 
formată din 13 persoane.

In drum spre Viena, delegația 
tineretului cambodgian va face 
scurte vizite în R. P. Chineză și 
Uniunea Sovietică.

400 companii mai puțin la apel!
Dl. Strauss, ministrul de răz

boi vest-german este foarte mîh- 
nit. Multe din socotelile sale s-au 
încurcat. Dl. Strauss este unul 
din partizanii cel mai înfocat! ai 
refacerii Wehrmachtului și ai în
zestrării sale cu armament ato
mic. Dl. Strauss luptă din răs
puteri pentru a mări efectivele 
armatei vest-germane, pentru a 
atrage în cadrele sale tineri. Dar 
socotelile din birou nu se brodesc 
cu realitatea. Tinerii vest-ge|r- 
mani nu prea manifestă entu
ziasm pentru planurile milita- 
risto-revanșarde ale belicosului 
ministru vest-german, nu arde

deloc de dorința de a servi drept 
carne de tun. Mărturie stau 
teancurile de ordine de chemare 
venite înapoi. De doi ani de zile 
încoace, la vremea recrutării. Mi
nisterului de Război i se restituie 
zeci de mii de plicuri pe care 
scrie „Adresantul mutat, adresa 
necunoscută". Această ștampilă la 
început a indispus cercurile mi
litariste de la Bonn, apoi le-a 
umplut de mînie. In doi ani, 
40.464 de tineri, adică efectivul 
a 400 de companii, au refuzat 
plăcerea de a fi carne de tun și 
s-au refugiat îlt Republica De
mocrată Germană. Aci, au găsit

îndată de lucru în fabrici, pe 
șantiere și în agricultură, și-au 
refăcut viața muncind pașnic și 
constructiv pentru viitorul po
porului german. Lucrul acesta 
mînie cumplit cercurile politice 
revanșarde. Cei peste 40.000 de 
tineri din Germania occidentală 
veniți în Republica Democrată 
Germană muncesc cu hotărîre 
alături de tovarășii lor pentru 
construirea socialismului.

1. Iată cîțiva din cel care, fu
gind de încorporarea în Bundes
wehr, au trecut în Republica De
mocrată Germană.

2. Manfred Vollmert a avut o 
viață grea. Copil, a rătăcit pe dru
muri purtat de hitleriștii învinși 
care se retrăgeau din fața vic
torioaselor oști sovietice. La Koln 
a fost băiat de prăvălie. In O- 
landa picolo. S-a angajat în le
giunea străină, de unde a dezer
tat. Bonnul a vrut să.l înroleze. 
A fugit. Trăiește în satul Gross- 
Warnow lingă Perleberg. E feri
cit de noua sa viață în căminul 
pe care și l-a înfiripat.

3. Pe Peter Nordman din Essen 
îl găsești greu. Șantierul Lutz- 
gendorf este foarte mare și Pe
ter lucrează tlmplărla în diferi
tele sectoare ale șantierului. In 
fiecare lună Peter pune peste 500 
mărci in portofelul său. „Atîțl 
bani n-am ciștigat niciodată“. 
Acest lucru nu I se putea în- 
timpla la Essen unde a făcut de 
tînăr cunoștință cu șomajul.

4. Slegfried Reus din Hamburg 
a venit între membrii gospodăriei 
colective din Kassleck, regiunea 
Gardenlegen. Privește totul cu 
Interes. E fericit în sinul noii 
sale familii. Colectiviștii fi ajută 
să învețe la universitate, plătin- 
du-i bursă. La Hamburg nu fu
sese in stare să plătească taxe, 
le școlare. Acum se pregătește 
să devină inginer.

5. Muncitorul constructor Erlch 
Rudolf din Rheinland a fost de 
multe ori șomer cînd era în Ger
mania occidentală. Ani de-a rîn- 
dul n-a lucrat decît jumătate de 
an. Aici, în R.D. Germană a găsit 
îndată de lucru. Fostul cetățean 
vest-german povestește de multe 
ori tovarășilor săi despre munca de 
pe șantierul din Eisterweide 
despre viața grea a tinerilor din 
R.F.G., despre acțiunile primej
dioase ale militariștilor vest- 
germanl.

fost construit la șantierul naval 
„Gheorghe Gheorghlu-Dej“ de la 
Budapesta. Vasul va face parte 
din flota de transport ungară din 
Orientul Mijlociu.

MOSCOVA. La 2 Iulie Ho Și 
Min, președintele Republicii De
mocrate Vietnam, care se află în 
Uniunea Sovietică la odihnă, a 
făcut o vizită la Kremlin lui Kli- 
ment Voroșilov.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească și cordială.

MOSCOVA. — La 1 iulie A. 1. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit pe Kadzuo Kitamura, gu
vernatorul prefecturii Niigata (Ja
ponia), și a avut o convorbire cu 
el.

VARȘOVIA. — Zilele trecute a 
avut loc la Varșovia o conferință 
științifică internațională consa
crată vaccinării anti-TBC, la care 
au participat delegați din 19 țări, 
printre care Uniunea Sovietică, 
R. D. Germană, R. Cehoslovacă, 
R.P. Romină, R.P. Ungară, Ca
nada, Franța, iugoslavia etc.

Din partea R. P. Romîne la 
conferință a participat dr. Virginia 
Botez, șefa secției B.C.G. a Insti
tutului „Dr. 1. Cantacuzino", care 
a prezentat rezultatele unui vast 
studiu experimental întreprins în 
ultimii ani în țara noastră.

LENINGRAD. — La 3(1 iunie 
și-a încheiat lucrările cea de-a 
IX.-a sesiune a secției pentru con
strucția de mașini grele din cadrul 
Comisiei permanente în domeniul 
construcției de mașini a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

PHENIAN. * ' ■" ........
nie a avut 
Central al 
Coreea.

Plenara 
dezvoltării 
zootehnic și a industriei electro- 
energetice.

Plenara a luat hotărîri cores-. 
punzătoare privind problemele rh 
dicate.

TEL AVIV. — In legătură cu 
faptul că deputății a două partide 
din coaliția guvernamentală — 
Mapam și Ahdut Avoda — au vo
tat împotriva tranzacției guvernu
lui Ben Gurion cu Bonn-ul în legă
tură cu livrările de armament pen
tru Bundeswehr, Ben Gurion a ce
rut demisia a patru miniștri ai a- 
cestor partide.

Intr-o scrisoare adresată lui 
Ben Gurion, Ministrul Afacerilor 
Interne, Bar-Iehuda si ministrul 
Transporturilor Cârmei, din partea 
Partidului Ahdut-Avoda, au refu
zat să demisioneze de bunăvoie și 
au cerut ca Ben Gurion să pre
zinte demisia sa și a întregului 
guvern.

Intre 
loc plenara 
Partidului

27 și 30 iu- 
Comitetulul 
Muncii din

problemelea discutat
continue a’sectorului
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Un concediu 
plin de bucurii
MOSCOVA 2. — Corespondentul 

Agerpres transmite : De aproape 
două luni de zile s-au deschis sana
toriile și casele de odihnă din lo
calitățile în care oamenii sovietici 
petrec concediile de vară. De-a 
lungul litoralului Mării Negre, în 
munții Caucaz, în republicile Bal
tice și în alte regiuni cu locali
tăți balneare funcționează peste 
3.000 de sanatorii și case de o- 
dihnă- Numai din fondurile sindi
catelor a fost asigurat vara aceasta 
concediul a 3.500.000 de oamei 
ai muncii. In afară de aceast 
2.500.000 de muncitori și juneți 
nari sînt trimiși la casele de odill 
și sanatorii de întreprinderi și i 
stituții.

Anul acesta rețeaua caselor 
odihnă s-a extins. Astfel, în Sibe 
ria, Orientul îndepărtat și Asia 
Centrală, în locuri pitorești s-au 
construit și se construiesc peste 
100 case de odihnă. Acum, un om 
care lucrează în Orientul îndepăr
tat nu mai trebuie să vină mii de 
kilometri pînă la Murea Neagră. 
El se poate odihni pe malul Mării 
Japoniei sau în frumoasa stațiune ■ 
balneară din Kuldur, în Orientul 
îndepărtat.. Oamenii muncii din 
ținutul Altai preferă acum să-ți 
petreacă concediile la casele de 
odihnă din Belokuriha, in munții 
de o rară frumusețe de la granița 
cu Mongolia. Cei din Kazahstan se 
opresc mai ales la sanatoriile din 
Borovoe și Alma-Arasan. în ge
neral vorbind, anul acesta pe te
ritoriul sovietic nu există regiune, 
ținut, în care să nu existe stațiuni 
bine amenajate pentru odihna oa
menilor muncii.


