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0 importantă 

manifestare științifică

rcmîno-sovietică
de acad. prof. P. Conitantinescu - lași

In cinstea zilei de 23 Au
gust, colectivul uzinelor „Elec- 
troputere" din Craiova a rea
lizat pînă la sfîrșitul lunii iu
nie, la întreaga producție mar
fă, economii în valoare de 
1.232.000 lei.

In fotografie : se fac finisă
rile unui lot de transformatori 
produși de această uzină pentru 
export.

Foto: AGERPRES 
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Tinerii din regiunea 
Timișoara au colectat 

1.500.000 kg. 
îier vechi

REȘIȚA. — (Prin telefon). Un 
șuerat prelung. In gara Reșița e o 
animație deosebită, lată că prin 
fața peronului defilează trenul îm
podobit sărbătorește. Domolește 
viteza apoi se oprește. Din va
goane sar veseli tineri ven ți din 
diferite colțuri ale regiunii Ti
mișoara, care însoțesc „Trenul- 
ștafetă“. Dar ce se întimplă ? Iată 
pe scurt despre ce este vorba.

Cu o lună în urmă Comitetul re
gional U.T.M. Timișoara a orga
nizat „Ștafeta tineretului din re
giunea Timișoara pentru stringe- 
rea fierului vechi“. Mobilizați de 
către organ'zații'.e U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, tinerii au trecut la traducerea 
în viață a angajamentului luat: 
1.000.000 kg. fier vechi.

Tinerii muncitori și țărani, stu- 
denți și elevi, pionieri și școlari, 
au pornit cu entuziasm la colecta
rea fierului vechi.

Duminică, tinerii timișoreni, prin 
delegații lor, au raportat oțelari- 
lor că și-au îndeplinit și depășit 
angajamentul luat, colectînd peste 
1.500.000 kg. fier vechi.

In cuvîntul său, tovarășul Leu 
Virg 1, secretar al Comitetului re
gional U.T.M. Tunișoara a comu
nicat oțelarilor reșițeni că aseme
nea „trenuri-ștafetă" vor mai sosi 
la Reșița.

Mulțumind tineretului din re
punea Timișoara pentru străda

nia lor, tovarășul loan Potcceanu, 
director adjunct al C.M.R., a ară
tat in același timp că darul pri
mit va da posibilitate oțelarilor 
să-și poată depăși angajamentul 
reînoit de curînd — acela de a 
da peste plan 6.000 tone oțel, va 
da posibil.tate reșițenilor ca în 
întrecerea lor cu siderurgiștii hu- 
nedoreni să doblndească succese 
și mai însemnate.

în zilele de 25—27 iunie a avut 
loc consfătuirea comună a oameni
lor de știință sovietici și romîni 
cu privire la problemele filozofice 
ale științelor naturii. Consfătuirea a 
fost organizată de Institutul de 
Studii Romîno-Sovietic, în cadrul 
Academiei R.P.R.

Sesiunea a constat din o serie 
de comunicări, susținute de specia
liștii sovietici și romîni, din cîteva 
domenii ale științelor naturii : 
matematicieni, fizicieni, biologi și 
filozofi, urmărind discutarea colec
tivă a unor probleme cercetate se
parat.

Ședințele au avut loc în aula 
Academiei R.P.R., cu participarea 
a numeroși academicieni, profesori 
universitari și cercetători științi
fici de la institutele Academiei.

Comunicările au cuprins două 
prezentări ale oaspeților so
vietici : „Teoria generală a rela
tivității și problemele structurii 
universului“, susținută de acad. G. 
Naan, vicepreședinte al Academiei 
de științe din R.S.S. Estonă, și 
„Despre metoda generală de cer
cetare și metodele științelor parti
culare“, susținută de prof. V. P. 
Certkov, de la Institutul de filozo
fie al Academiei de științe al 
U.R.S.S., precum și comunicările 
acad. G. Vrînceanu și prof. A. Po- 
povici „Despre unele probleme ale 
teoriei relativității“, acad. Gr. 
Moisil „Logica matematică și teh
nica modernă“, acad. Șerban Ți- 
țeica „Problema determinismului 
în mecanica cuantică“ și prof. Vic
tor Vîlcovici „Asupra fundamente
lor mecanicii“.

Din domeniul biologiei s-au pre
zentat comunicările : „Despre
puncte nodale și salturi în biolo
gie“ de prof. E. Repciuc, „Unele 
aspecte ale relațiilor intra și inter- 
specifice la animale“ de conf. univ. 
N. Botnariuc, „Variabilitatea adec
vată și adaptabilitatea organisme
lor“ de conf univ. P. Raicu și 
„Lupta contrariilor și negația dia
lectică în determinismul vitalității 
formelor organice“ de I. Piatnițchi.

Comunicările au fost urmate de 
vii discuții, la care au participat 
academicienii M. Ralea, Ionescu- 
Gulian, G. Vrînceanu, profesorii A.

Priadcenco și Th. Bușniță, membri 
corespondenți ai Academiei, prof. 
Th. Vescan de la Iași, V. Vîlco
vici, Andrei Popovici, conf. univ. 
I. M. Constantinescu, M. Ciurda- 
riu și alții. Discuțiile au contribuit 
din plin la elucidarea problemelor 
atacate.

Consfătuirea ne-a arătat încăoda- 
tă faptul că problemele filozofice 
ale științelor naturii ocupă astăzi 
un loc de cea mai mare importanță 
în preocupările oamenilor de 
știință.

Consfătuirea științifică romîno- 
sovietică în problemele filozofice 
ale științelor naturii a constituit 
o remarcabilă manifestare a uni
tății frontului nostru științific în 
ce privește înțelegerea materialist- 
dialectică a fenomenelor naturii.

Comunicările prezentate în ca
drul consfătuirii au avut în primul 
rînd meritul de a sublinia valoarea 
dialecticii materialiste în toate a- 
ceste domenii, ca metodă generală 
de cercetare și cunoaștere.

Rezultatul a fost dovada uni
tății metodologice a științei socia
liste, rezultat pentru a cărui reali
zare considerăm că a fost foarte 
indicată formula acestei consfătuiri 
— aceea de a strînge laolaltă pe 
specialiștii tuturor domeniilor in
teresate și nu de a discuta aceste 
probleme pe rînd cu fizicienii, cu

(Continuare în pag. 3-a)

Ștefan Iureș 

Șosea pe Valea 
\ 1 rotușului *)

Onești — Satul lui Mihai — Borzești

De-oparte este satul, 
De alta șantierul. 
Șoseaua, între ele, 
Pe lungi fîșii de șes 
Întinde lungă sfoară 
Ca să măsoare cerul 
Cu noi măsuri, terestre, 
Pe-al vremii înțeles.

Tot călătorul cată spre stingă, 
Să admire 
Lucrarea uriașă 
A unui Trotuș viu : 
Mulțimile de oameni 
A căror dăruire 
Sculptează lungul văii, 
Stropit cărămiziu.

Acum termocentrala 
Din pipe mari fumeaza. 
în coasta ei 
Coloșii industriei se nasc. 
Aglomerați, teribili. 
Revarsă o amiază 
Din strugurii luminii 
îngrămădiți în teasc.

Pe cînd în partea dreapta 
Scîrțîitoare cumpeni 
încremenesc 
în satul urcat pe deal, pieptiș, 
Cînd năpădind șoseaua 
Peisajul nou irumpe-n 
Ferestrele mărunte, 
Doi ochi întredcschiși.

Dialogul mut 
Se rupe cînd trece-autobuzul, 
Cind zgomotos coboara 
Constructori și țărani 
Și se topește-n cîntec, 
îmbucurând auzul 
Pe drumurile care se împletesc 
Prin ani.

Păduri, păduri de schele 
De-a lungul văii, salbe. 
Dimensiunea - a patra e timpul, 
îl zărești : 
Sus pe colina ride. 
Cu ocnițele-i albe. 
Biserica lui Ștefan cel Mare, 
La Borzești.

Din. Expoziția de 
fotografii artisti
ce a tineretului

FĂURARUL

de
Aurel Mihailopol

Adunarea studenților 
din institutele 

de învățămînt superior 
din Cluj

Tractoristul fruntaș Pop Valeritt 
de la G.A.S. Bragadiru d’n apro
pierea Capitalei pregătește terenul 
de pe care s-a recoltat mazărea în 
vederea însămînțării lui cu varză 

de toamnă.

Foto: AGERPRES

*) Din volumul „Pe acest pămtnl", sub tipar la „Editura 
tineretului“.

Un nou sanatoriu 
pentru copii

întreaga
merge In

promoție 
producție

In anii regimului democrat- 
popular, în stațiunea balneară 
„Victoria“ din regiunea Oradea au 
fost înființate numeroase sanato
rii. De curînd, a fost deschis aici 
un nou sanatoriu pentru tratarea 
afecțiunilor reumatismale la copii. 
Apele termale ți clima blinda e- 
xistentu în această localitate, con
stituie o bază minunată pentru tra
tament.

Noul sanatoriu este înzestrat cu 
aparate medicale moderne ți de
servit de cadre medicale bine pre
gătite.

Policlinicile de copii din întrea
ga țară au selecționat ți trimis pe 
cei suferinzi pentru * urma trata
mentul in acest sanatoriu, tn prima 
serie am întilnit-o pe fetița Elena 
Savu al cărei tată este muncitor 
la „Postăvări-a Romînă“ din Bucu
rești. Ea a fost trimisă aici de o 
policlinică de copii din raionul 
Grivița Roție. De asemenea feti
țele Ana Ispas din Arad, Georgeta 
Jalbă din Sighișoara ți mulți alți 
copii îți refac aici sănătatea sub 
îngrijirea atentă a medicilor,

MARIA VARGA 
funcționară

La Casa universitarilor a avut 
loc zilele trecute adunarea studen
ților din Cluj, în care s-au pre
zentat concluziile comisiei pentru 
unificarea Universităților „Babeș“ 
și „Bolyai“ și reorganizarea Insti
tutului Agronomic „Dr. Petru Gro- 
za". Au participat peste 1000 stu- 
denți de la cele două universități 
unificate, de la Institutul Agrono
mic „Dr. Petru Groza“, precum și 
reprezentanți ai studenților de la 
celelalte institute de învățămînt 
superior din Cluj.

In sală au fost de asemenea 
tovarășii: Vasile Vaida, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim 
secretar al Comitetului regional 
Cluj al P.M.R., Remus Bucșa, prim 
secretar al Comitetului regional 
Cluj al U.T.M., acad. prof. Con
stantin Daicoviciu, rectorul univer
sității „Babeș-Bolyai“, prof. univ. 
Takâcs Lajos, consilier al minis
trului Invățămîntului și Culturii, 
prof. univ. Boris Cazacu, director 
în Ministerul Invățămîntului și 
Culturii.

Adunarea studenților s-a desfă
șurat într-o atmosferă de entu
ziasm tineresc. Vorbitorii au ară
tat că unificarea celor două uni
versități corespunde pe deplin do
rinței studenților romîni și ma
ghiari din Cluj de a învăța și 
munci împreună, de a se ajuta 
reciproc într-o strînsă colaborare 
frățească în străduința lor de a. 
deveni intelectuali temeinic pregă
tiți, gată să slujească cu credință 
interesele patriei, ale construirii 
socialismului.

Subliriiind efectul deosebit de 
pozitiv pe care l-a avut unificarea 
organizațiilor de partid, U.T.M., 
sindicat, a asociațiilor studenților, 
a căminelor și cantinelor studen
țești din Cluj, în educația studen
ților în spiritul patriotismului so
cialist și al internaționalismului 
proletar, vorbitorii și-au exprimat 
convingerea că unificarea univer
sităților va duce la îmbunătățirea 
condițiilor de învățătură și ridica
rea nivelului procesului de învăță
mînt, la cimentarea unității fră
țești dintre studenții și profesorii 
romîni și maghiari din Cluj.

Participanții la adunare și-au 
manifestat hotărîrea de a depune 
toate eforturile în vederea pregă
tirii temeinice pentru profesiunea 
aleasă, însușirii cu perseverență a

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin 

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU- DEJ 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Rotnine 

Tovarășului CHIVU STOICA
București

Noi, .studenții Centrului universitar Cluj, ne exprimăm deplina 
aprobare față de unificarea Universităților „Babeș“ și „Bolyai“.

Unificarea celor două universități, contribuie la întărirea uni
tății studenților romîni și maghiari din Cluj, la îmbunătățirea 
pregătirii lor științifice și a educației lor în spiritul patriotismu
lui și internaționalismului socialist.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima sentimentul de dra
goste și recunoștință față de Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romin și guvernul R. P. Romîne pentru grija părin
tească cu care ne înconjoară necontenit.

Una dintre cele mai recente dovezi ale acestei griji calde și 
părintești o constituie alocarea fondurilor pentru construirea casei 
de cultură a studenților, a sălii sportive și pentru lărgirea capa
cității bibliotecii universitare — construcții importante care ne 
vor asigura condiții materiale excelente pentru desfășurarea acti
vităților noastre comune pe plan politic, ideologic, profesional — 
științific și cultural-sportiv. Promitem partidului și guvernului că 
vom depune toate eforturile pentru ca pînă la 1 Mai 1960 aceste 
construcții să fie terminate.

Asigurăm Comitetul Central al Partidului, în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, și guvernul R. P. Romine, că vom 
munci neobosit pentru a deveni cadre cu o înaltă calificare, ce
tățeni profund devotați cauzei construirii socialismului în scumpa 
noastră patrie, Republica Populară Romînă.

Credincioși ideii scumpe a internaționalismului socialist, expri
măm partidului și guvernului hotărîrea noastră neclintită de a 
lupta împotriva oricăror încercări de a lovi în unitatea rîndurilor 
noastre, hotărîrea de a aplica fără șovăire în viață înțeleaptă 
politică a Partidului Muncitoresc Romin.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romin, conducătorul iubit al ti
neretului din patria noastră 1

măreței învățături marxist-leninis- 
te, pentru îmbunătățirea continuă 
a activității Universității „Babcș- 
Bolyai“.

Adunarea a ascultat referatul 
tovarășului ION BOJAN, secretar 
al Comitetului U.T.M. al Centrului 
universitar Cluj, care a spus prin
tre altele: Ca prim pas spre uni
ficarea celor două universități, s-a 
trecut la 
unice de partid, de U.T.M., de 
sindicat și asociații studențești. 
S-au unificat căminele și cantinele 
celor două universități și forma
țiile cultural-artistice. Au luat 
naștere un cor puternic,

crearea organizațiilor

format

Noi, colectivul de 
absolvente al Școlii 
medii nr. 2 din Con
stanța (clasa a Xl-a A) 
răspunzînd chemării 

’o Partidului de a ne 
Rregăti să devenim 
lhecialiști cu o inal- 
a calificare 

prin școala 
am hotărit ca întrea
ga clasă să mergem 
să lucrăm direct în 
producție. încă de la 
apariția Hotărîrii C.C. 
al P-M.R. și a Consi
liului de Miniștri cu 

, privire la îmbunătăți
rea învățământului se
ral și fără frecvență, 
de cultură generală 
și superior, biroul or
ganizației U.T.M. pe 
clasă, la sfatul orga
nizației de partid, 
desfășurat o 
susținută în 
absolventelor pentru 
a le îndruma 
terminarea școlii 
meargă
rect în 
această 
țoul

trecind 
munciii

a 
muncă 
riadul

ca la 
să 
di- 
în 
bi-

su luerese 
producție, 
perioadă 

organizației

U.T.M. de clasă a or
ganizat vizite la prin
cipalele întreprinderi 
din orașul Constanța 
și din regiune- Au 
fost vizitate între
prinderea metalurgică 
de utilaj Medgidia, 
Fabrica de acid sulfu
ric și superfosfați de 
la Năvodari, Fabrica 
de ciment de la Med
gidia, Șantierele Na
vale din Constanța și 
altele. în mod deose
bit anul acesta comi
tetul U.T.M. împreu
nă cu 
școlii au 
viitoarele 
să dea o 
mare practicii pe care 
o efectuau la atelie
rele școlii.

Cu citva timp îna
inte de încheierea 
nului, biroul

direcțiunea 
insistat ca 

absolvente 
atenție mai

a- 
or- 

ganizației U.T-M. pe 
o 

generală 
cu 

,Ce să deve- 
absolvirea

clasă a organizat 
adunare
U.T.M. deschisă 
tema : „I 
nim după 
școlii pentru a fi mai 
folositori patriei noas-

tre socialiste“. Adu
narea a fost deosebit 
de interesantă prin 
discuțiile care s-au 
purtat și prin hotărî
rea luată. Atît ute- 
mistele cit și toate e- 
levele clasei au luat 
hotărîrea ca la ab
solvirea școlii să 
meargă să lucreze di
rect în producție.

Clasa noastră nu 
este o clasă codașă, 
nu este o clasă în 
care elevele au note 
mici și din această 
pricină se îndreaptă 
către producție- Cla
sa noastră chiar din 
clasa a VlII-a a fost 
socotită fruntașă, a- 
vind cele mai bune 
medii anuale. Anul 
acesta, din cele 37 de 
absolvente II au me
dii peste 9. Nici una 
din cele 37 de eleve 
nu este anul acesta 
corijentă și nici re
petentă. Așa, spre e- 
xemplu, elevele Nea- 
gu Cornelia, care a 
terminat anul acesta 
cu media generală

9,15, și Muradian Lu- 
iza cu media 8,51 au 
hotărit să lucreze la 
Fabrica de superfos- 
fați și acid sulfuric de 
la Năvodari. în tim
pul anului de studiu 
ele au dovedit o în
clinație deosebită spre 
chimie și vizitînd a- 
ceastă întreprindere 
au hotărit ca la sfirși- 
tul anului școlar să 
meargă să lucreze la 
fabrică, și după aceea 
să urmeze o facultate 
în ramura chimiei.

Neguț Raisa cu 
media generală 9,51 
a hotărit să devină 
strungor și să lucreze 
la întreprinderea me
talurgică de utilaj 
din Medgidia, Tună- 
sescu Maria cu media 
generală 9,12 a ho
tărit să meargă să lu
creze la Șantierul Na
val din Constanța, ca 
apoi, de aici să mear
gă să urmeze o fa
cultate tehnică. Ele
vele Huiban Angela 
cu media generală

9,25 și Mihăilă Maria 
cu media 9,30 vor 
merge să lucreze la 
Uzina electrică Ovidiu 
11 să se specializeze 
în meseria de bobina
toare și, lucrînd di
rect în producție, să 
urmeze facultatea în 
acest domeniu- De a- 
semenea, eleva 
mitriu Georgeta 
merge să lucreze 
Fabrica 
care se
acum în apropierea 
orașului Constanța. 
Noi sîntem convinse 
că numai lucrînd în 
producție, avînd un 
contact direct cu 
muncitorii ds la care 
putem învăța cum să 
conducem 
și cum să 
tam, vom 
pregătim 
să devenim specialiști 
în ramurile de pro
ducție pe care 
le-am ales.

Ne vom însuși 
ccperea practică

Du-
va 
la 

de celuloză 
construiește

mașina, dar 
ne compor- 
puica să ne 
mai bine,

pri
de

muncă a viitorilor 
noștri tovarăși — 
muncitorii — dirze- 
nia lor, trăsăturile 
înaintate moral-poli- 
tice, ne vom căli în 
iureșul muncii pro
ductive. Producția a- 
re nevoie de noi, ti
neri cii o pregătire 
serioasă, care să pu
tem stăpîni tehnica 
înaintată, noi avem 
nevoie de școala pro
ducției pentru a de
veni cadre cu o înal
tă calificare și spe
cializare, constructori 
activi ai socialismului 
în patria noastră, lată 
de ce mergem cu toa
te în producție, de 
ce nu ezităm nici o 
clipă să ne îndepli
nim această înaltă da
torie patriotică.

în numele clasei a 
Xl-a A de la Școala 
medie nr. 2 din Con

stanța.
RA1SA NEGUȚ 

secretară a biroului 
U,T-M. pe clasă

Elevii Complexului școlar din Bir Iad au fost repartizați să desfășoare lucrările practice la diferite 
întreprinderi din oraș, lată in fotografia noastră cîțiva elevi din clasa a iX-a D, fruntași Ia învățătură, 
primind explicații de la tînăra muncitoare Bejenaru Aneta din secția electrobobinaj a Fabricii de 

Rulmenți din Bîrlad,

din 160 de persoane, o echipă de 
dansuri și o orchestră de muzică 
populară și ușoară, în care stu
denții romîni și maghiari au pre
zentat numeroase spectacole cu un 
bogat conținut politico-cducativ, 
care valorifică deopotrivă creațiile 
populare romînești și maghiare, 
specifice regiunii.

Munca comună a cercurilor ști
ințifice studențești unificate, acti
vitatea comună la repetițiile și 
spectacolele artistice, pe stadioa
nele din Cluj, precum și mun
ca patriotică comună pe șan- 
fier au dus la întărirea prie
teniei și frăției studenților romîni 
și maghiari, constituind cea mai 
bună verificare a justeței măsuri
lor de unificare.

în ultimele luni — a spus vor
bitorul — a cunoscut o îmbunătă
țire simțitoare activitatea organi
zațiilor unificate de partid, de 
U.T.M. sindicat și asociații. Tot
odată, în acest timp relativ scurt 
tinerii romîni și maghiari au avut 
prilejul să se cunoască mai bine, 
să lege prietenii mai strìnse, să-și 
dea seama și mai mult de intere
sele lor comune, să se ajute reci
proc în munca profesională și 
obștească.

In Universitatea unificată „Ba- 
beș-Bolyai“, a continuat referentul, 
studenții romîni și maghiari, pe 
baza muncii și vieții in comun, 
vor adinei, și mai mult legăturile 
lor frățești. Cunoscîndu-se mai 
îndeaproape, unindu-se în eforturi 
și bucurii comune, ei vor ști să 
prețuiască mai bine această uni
tate frățească și să o apere cu și 
mai multă dîrzenie împotriva ori
căror atacuri ale dușmanului.

Apoi el a spus : In uzine și fa
brici muncitorii și tehnicienii de 
toate naționalitățile lucrează cot 
la cot plini de entuziasm pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
trasate de Plenara din noiembrie 
1958 a C.C. al P.M.R. Țăranii 
muncitori lucrează în comun pe 
ogoarele întinse ale gospodăriilor 
colective și ale întovărășirilor a- 
gricole, unde nu-i despart nici ha-

(Continuare în pag, 3-a)
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a învățăm 
în fiecare

Viata culturală
a'tineretului
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saptamma 
un cîntec!

Tinerii de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie" sînt dornici de a 
învăța cit mai multe cîntece, care 
să slăvească lupta poporului 
nostru condus de partid, pentru 
construirea socialismului, care să 
slăvească viața nouă, luminoa
să, pe care o trăiește tineretul 
în regimul nostru de democrație 
populară, patria noastră socia
listă.

Astăzi, aproape la toate mani
festările tineretului, la ieșirile bri
găzilor de muncă patriotică, cîn
tecul patriotic răsună puternic, 
cald, din piepturile tinerilor. A- 
propierea măreței sărbători, cea 
de a XV-a aniversare a eliberării 
patriei noastre a dezvoltat și 
mai mult la tineri dorința de a 
învăța cit mai multe cîntece pa
triotice și revoluționare.

în întîmpinarea măreței săr
bători a eliberării patriei noastre, 
organizațiile de bază U.T.M. 
din ateliere au intensificat și 
mai mult munca de educare pa- 
triot’că a tineretului, de popu
larizare în rîndul acestuia a 
luptei poporului nostru, condus 
de partid, pentru construirea vie
ții noastre noi, socialiste. în a- 
cest proces al muncii educative, 
cîntecul patriotic și revoluționar 
— atît de îndrăgit de tineri — 
are un rol important.

într-o adunare tinerii din în
treprinderea noastră și-au mani
festat dorința ca la manifestația 
oamenilor muncii de la 23 Au
gust toți tinerii din ateliere să 
știe cîntece patriotice și revolu
ționare. Pentru aceasta ei au 
propus ca în fiecare săptămînă 
să Învățăm un cîntec.

Comitetul U.T.M. pe complex, 
birourile organizațiilor de secții, 
au și început să ia o serie de 
măsuri menite să asigure înde
plinirea acestei hotărîri a tine
retului.

Pentru învățarea cîntecelor 
propuse, întregul tineret din com
plex a fost împărțit în 40 de gru
pe. Cei mai talentați tovarăși din 
corul complexului, soliștii
vor răspunde de aceste grupe 
și-i vor ajuta pe tineri să învețe 
„Cîntecul săptămînii*.

Versurile „Cîntecului săptămî- 
nil* vor fi scrise pe panouri mari 
și afișate la locuri vizibile în 
secții și ateliere, pentru a putea

vocali.

Pe Ungă colțul roșu al G.A.C. 
„Steagul Roșu“ din Salonta, re
giunea Oradea, funcționează un 
oerc de citit.

lată-i pe cîțiva tineri mem
bri ai cercului, citind și discu- 
tînd o nouă carte sosită la bi
blioteca colțului roșu.
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fi învățate cu ușurință de toți ti
nerii.

„Cîntecul săptămânii" se va 
intitula de asemenea emisiunea 
specială a stației noastre de ra- 
dio-amplificare. In ziarul de uzi
nă se vor publica versurile 
„Cîntecului săptămînii".

La propunerea tinerilor „Joile 
tineretului" vor fi folosite de a- 
cum încolo în mod special pen
tru învățarea „Cîntecului săp
tămînii“.

Cîntecele patriotice și revolu
ționare pe care le vom învăța 
sînt publicate în broșura „Cînte- 
ce pentru tineret".

In ultimul timp au început să 
apară o seamă de cîntece noi, 
frumoase, care plac tineretului. 
Multe din ele au fost publ cate 
în presă. Comitetul U.T.M. își va 
îndrepta atenția în primul rînd 
spre organizarea învățării de că
tre tineret a acestor cîntece.

Noi am scris ziarului despre 
hotărîrea tinerilor noștri de a în
văța în fiecare săptămînă un 
cîntec, modul practic în care am 
organizat înfăptuirea ei, pentru 
că ea poate fi preluată și de alte 
organizații U.T.M. Noi credem 
că învățarea de către tineret, 
săptămînal, a unui cîntec patrio
tic, revoluționar, poate deveni o 
acțiune importantă a fiecărei or
ganizații de bază U.T.M.

N1ȚA GR1GORE
secretarul comitetului U.T.M. al 

Atelierelor C.F.R. „Grivița 
Roșie" — București

De ce au îndrăgii
„Joile tinerelului

După terminarea lucrului, ti
nerii «e îndreaptă care încotro. 
Unii spre casă, alții la un film, 
iar alții la o plimbare într-un 
parc. E și normal. După o zi de 
muncă, tineretul are nevoie și 
de cîteva ore de distracție.

Zilele trecute am poposit 
la Uzinele „30 Decembrie“ din

Arad. Și aici lucrează foarte 
mulți tineri.

De la bun început trebuie «pus 
că organizația U.T.M., sub îndru
marea organizației de partid, a 
întocmit un plan comun de ac
țiune cu conducerea clubului.

Un loc important în programul 
clubului îl ocupă „Joile tineretu
lui“. Programul atractiv, temati
ca aleasă cu grijă precum și con
ținutul educativ al acestora a fă
cut ca „Joile tineretului“ să de
vină o manifestare așteptată cu 
nerăbdare. La „Joile tineretului'' 
organizate la 
aflat de 
au fost invitați 
lor, multe lucruri despre lup
ta partidului în anii 
ilegalității, despre 
a fost organizată 
vă a textiliștilor 
anul 1937, despre ajutorul dat 
de uteciști. De asemenea la o 
altă „Joie a tineretului“ s-a orga
nizat un frumos recital pe tema : 
„Poeții cîntă patria iubită”, la 
care s-a citit din versurile lui 
A. Toma, M. Beniuc etc.

In scopul răspîndirii metode
lor de muncă înaintate în rîndul 
întregii mase de tineri, de 
popularizare a fruntașilor, se or
ganizează „Joi ale tineretului“ 
închinate brigăzilor fruntașe. 0 
asemenea „Joie a tineretului“ a 
fost închinată brigăzii de tineret 
condusă de Kincișan Lucia, 
cuvîntul său, 
brigadă a arătat metodele 
muncă, a vorbit despre modul 
în care a reușit brigada să depă
șească zilnic planul, să dea pro
duse de bună calitate.„

Pentru tinerele fete, și sînt 
multe în uzină, organizația 
U.T.M. a inițiat interesante și 
educative după-amieze de odih
nă. Bineînțeles că la ele parti
cipă și băieții. 0 asemenea după- 
amiază a avut ca temă condițiile 
create de regimul nostru demo- 
crat-popular tineretului eare are

i*
club, tinerii au 

la comuniștii care 
în mijlocul

grei ai 
felul cum 

marea gre
din uzină în

în
responsabila de 

de

il

astăzi posibilitate de a-și realiza 
visurile cele mai îndrăznețe.

La această manifestare fetele 
au invitat în mijlocul lor pe co
munista Elisabeta Lăzărescu, ca
re le-a vorbit despre viața din 
trecut a fetelor, despre mizeria 
în care erau obligate să trăiască 
tinerele muncitoare, despre fap
tul că singurul „vis“ pe care 
burghezia îl permitea fetelor 
muncitoare era acela de a fi 
slugă în fabrică iar de multe 
ori și acasă la bărbat. în cadrul 
acestei după-amieze, le-a vorbit 
fetelor și tînăra Rup Aurelia, 
fiică de miner, care în anii re
gimului nostru, datorită grijii pe 
care partidul o poartă tineretu
lui, și-a îndeplinit visul de a de
veni inginer.

Prin „Joile tineretului“, prin a- 
ceste după-amieze petrecute în 
colectiv, organizația U.T.M. de 
la Uzinele Textile „30 Decem
brie“ din Arad, a urmărit și 
combaterea unor tendințe exis
tente la unii tineri de a se 
îmbrăca fără gust, deșuchiat, aju- 
tîndu-i totodată să înțeleagă și 
să aprecieze adevărata eleganță, 
adevărata frumusețe vestimen
tară. în acest scop a fost orga
nizată o interesantă „paradă a 
modei“. Prin fața tinerilor au 
trecut extravagantele rochii sac, 
pantalonii cu fireturi și multe 
buzunare, bătuți în alămuri, pre
cum și alte modele care mai de- 
care mai deșuchiate. în aceeași 
după-amiază le-au fost prezen
tate însă și modele cu adevărat 
elegante, lucrate cu gust, care pe 
bună dreptate au cîștigat apro
barea și admirația unanimă.

Prezentînd tinerilor întotdea
una ceva nou, atractiv, 
sânt, sala clubului devine 
pătoare la fiecare „Joie 
retului“.

intere- 
neîncă- 
■ tine-

D. DUȚA
corespondentul „Scinteii ti
neretului“ pentru regiunea 

Timișoara

Rolul tinerilor intelectuali
în propaganda științifică la sate

Maramureșul era cunoscut în anii 
regimului burghezo-moșieresc ca un fel 
de „nord-sălbatic" al țării. Sălbatici 
nu erau oamenii, locuitorii. Sălbatică 
era exploatarea burghezo-moșierească, 
sălbatică era concepția claselor domi
nante, care lăsaseră în părăsire a- 
ceastă parte a țării. Analfabetism,, con
diții mizere de trai, lipsa oricărei insti
tuții de cultură, iată moștenirea lăsată 
de vechile regimuri. In cei 15 ani de 
la eliberarea patriei noastre și pînă azi, 
vechile ținuturi ale Maramureșului, 
împreună cu întreg teritoriul cuprins 
de regiunea Baia Mare, a cunoscut 
prefaceri uriașe : a dispărut analfabetis
mul, în fiecare comună au apărut că
mine culturale, adevărate focare de cul
tură, cinematografe, lumina eilectrlcă, 
radioficare.

Grija pentru culturalizarea maselor 
stă în permanență în atenția organe
lor de partid și de stat. In munca cul
turală, un rol de seamă îl au brigăzile 
științifice. Gu cîtva timp în urmă, Co
mitetul regional de partid Baia Mare 
a hotărît crearea unor brigăzi științifice 
formate din intelectuali cu cea mai 
bună pregătire politică și profesională, 
care să fie în măsură să ajute la for
marea unor concepții materialiste des
pre viață și despre lume la țăranii 
muncitori.

Comitetul regional U.T.M. a conside
rat ca o sarcină a sa, să recomande 
pentru a face parte din aceste brigăzi, 
tineri intelectuali cu o temeinică pregă
tire profesională și politică, deoarece 
această nouă formă de educare a mase
lor constitue în același timp un mijloc 
important în munca de educare comu
nistă a tineretului.

Așa, de pildă, brigada din Șomcuta 
Mare este condusă de utemistul 
Traian Pop, director al casei raionale 
de cultură. Din ea mal fac parte ute
miștii Dionisie Negrea, profesor de ma
tematică și fizică, Gheorghe Manta,

Maramureșul era medic, Gheorghe Medișan, medic vete
rinar și Mircea Fărcașu, procuror.

Comitetele» raionale U.T.M. au acor
dat o atenție deosebită și antrenării ce
lorlalți tineri intelectuali, din comu
nele îfl care s-au deplasat brigăzile, 
pentru sprijinirea activității acestora. 
Utemiști ca Nicolae Bănică din Bor- 
Iești, Popa Alexandrina din Tulghieș, 
raionul Șomcuța Mare, Rusu Elena și 
loan Șindriș din comuna Vad, raionul 
Sighet, Lorenț Fazekaș din Halmeu, ra
ionul Satu Mare, sînt doar cîteva 
exemple de tineri intelectuali ai satelor 
care au dat un sprijin serios brigăzilor 
științifice, ceea ce a dus la creșterea 
conținutului răspunsurilor date de 
brigăzi, la mărirea eficacității acesto
ra.

Q serie de organizații de bază U.T.M.

Tinerii intelectuali din brigăzile știin
țifice ale regiunii Baia Mare au hotă
rît ca în deplasările lor în comune 
după ce dau răspunsurile la întrebările 
puse de țăranii muncitori să meargă 
prin sat, pe la casele oamenilor și să 
explice practic avantajele pe care 
le aduc cunoștințele științifice. Așa, 
de pildă, medicul veterinar Gheor
ghe Medișan a consultat vitele țărani
lor muncitori din comunele Mireșul 
Mare și Luncăcaști arătîndu-le cît rău 
pot să facă leacurile băbești cu care 
unii încercau să-și vindece vitele bol
nave, dîndu-le totodată indicații știin
țifice de îngrijirea vitelor. Tn comuna 
Coaș (o regiune de deal cu multă po
micultură) inginerul agronom a făcut 
cîteva demonstrații practice de altoire 
a pomilor fructiferi, iar doctorul Gheor-

Despre activitatea unor brigăzi 
științifice din regiunea Baia Mare

dln regiune, cunoscînd rolul brigăzilor 
științifice, au cerut ele înșile comitete
lor raionale U.T.M. să li se trimită bri
găzi științifice pentru 
probleme ridicate de 
tinerilor din comuna 
a procedat comitetul 
muna Văleni, raionul 
secretară este tov. Maria Nemeș. Ute- 
mlștii de aici au observat că la unii 
țărani muncitori tineri și vîrstnici mai 
persistă încă anumite concepții mis
tice, anumite credințe în leacuri băbești. 
Pentru a-i ajuta pe oameni să-și forme
ze o concepție științifică despre lume, 
au apelat la ajutorul brigăzii științifice.

Brigada a primit cu bucurie să vină 
la Valoni. Utemiștii s-au ocupat de 
strîngerea întrebărilor și de mobiliza
rea oamenilor din comună, iar brigada 
a avut de răspuns la numeroase între
bări privind diferitele credințe reli
gioase, datini și caracterul lor mistic.

a lămuri unele 
viața și munca 
respectivă. Așa 
U.T.M. din co- 
Sighet, a cărui

ghe Manta a consultat o serie de bol
navi și a dat prețioase indicații de tra
tament.

Noi vom îndruma dei asemenea tine
rii intelectuali din aceste brigăzi să 
ajute organizațiile U.T.M. în inițierea 
unor acțiuni mai largi de popularizarea 
științei, să sprijine cercurile naturaliști- 
lor, să ajute grupele de lectori din co
muna în care merg în întocmirea unor 
conferințe bazate pe exemple concrete, 
care să combată credințele în leacuri 
băbești, superstițiile, misticismul, să 
sprijine în general desfășurarea între
gii activități culturale în comuna res
pectivă. Comitetele raionale U.T.M. 
preconizează să propună comitete
lor raionale 
unor brigăzi 
comunele unde 
tu alt tineri.

de partid formarea 
științifice focale tn 

sînt mat mulți inteleo

Avem în aproape toate comunele 
mari, tineri intelectuali bine pregătiți 
care pot fi selecționați în brigăzile știin
țifice. Așa sînt utemiștii Virgil Negru 
din Cărășeu, Teodor Cînța din comuna 
Pomi, Virginia Zahu din Mireșul Mare, 
Mircea Mădăianu din Seini și mulți 
alții.

Comitetul regional U.T.M. a constatat 
însă că în unele comune unii tineri in
telectuali nu au încă o pregătire politică 
corespunzătoare. Așa, de pildă, în co
muna Cicîrlău din raionul Șomcuta — 
unde intenționam să creăm o brigadă 
științifică — avem uneile cadre didac
tice, tinere, bine pregătite profesional, 
dar care au încă un nivel politic scă
zut, nu sînt la curent cu evenimentele 
politice interne și internaționale. Flo- 
rica Mereuț, Angela Ardelean, Emilia 
Tătăran nu corespund intrării în ase
menea brigăzi tocmai din această pri
cină. Comitetul comunal U.T.M. — se
cretar Vasile Vința — nu s-a ocupat 
de pregătirea politică a acestor tineri 
intelectuali.

Comitetele raionale U.T.M. au dato
ria de a da o mai mare atenție munci! 
de pregătire politică a acestor tineri 
intelectuali, de a urmări mai îndeaproa
pe modul în tare aceștia se preocupă 
de ridicarea nivelului lor politic și ideo
logic.

Noi vom continua pe viitor cu mai 
multă perseverență să stimulăm ini
țiativa comitetelor raionale U.T.M. în 
sprijinirea și folosirea brigăzilor știin
țifice, iar acolo unde este cazul vom 
ajuta comitetele raionale U. T. M. să 
organizeze o temeinică muncă de pre
gătire politică a unor tineri intelectu
ali. care prin pregătirea lor să contri
buie la creșterea conținutului activită
ților brigăzilor științifice, la creșterea 
influenței politice a acestora în masa 
țăranilor muncitori din regiunea noas
tră.

IULIU ZAGORSGHI 
secretar al Comitetului regional 

U.TM., Baia Mare

închidere

NICOLAE PU1U

conduse de 
Romîn au 
răsturnarea 
și din ex-

muzeu. Ute-

Tn această săptămînă brigada 
de tineret de la secția strungă- 
rie-vagoane a Atelierelor C.F.R. 
„Grivița Roșie“ învață cîntecul 

„Sub al păcii stindard"
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Activitatea 
cercului politic

Cursanții învățămîntului po
litic U.T.M. de la cursul seral 
condus de tov. Vasile Alexan
dru, tînăr strungar de l>a uzi
nele „1 Mai" din Ploești, și-au 
manifestat dorința, într-unul 
din ultimele seminarii, ca co
lectivul lor să desfășoare și 
după închiderea anului de în- 
vățămînt o bogată activitate 
cultural-educativă.

Lecțiile și seminariile ținute 
în timpul anului au fost înso
țite de fiecare dată de o serie 
de acțiuni menite să-i ajute pe 
tineri în înțelegerea și asimila
rea profundă a cunoștințelor 
predate. Printre acestea s-au 
numărat și vizitele la muzee și 
expoziții. Pe aceeași linie, ei 
au hotărît ca pînă la deschide
rea noului an de învățămînt 
politic să continue organizarea 
unor vizite-lecții l>a muzee și 
expoziții cu prilejul cărora să 
aprofundeze mai mult unele 
momente din trecutul istoric 
de luptă al clasei muncitoare 
condusă de partid. De aseme
nea ei au hotărît să facă o vi
zită la muzeul Doftana, să facă 
excursii împreună, să vizioneze 
în colectiv spectacole după care 
să organizeze discuții etc. Pro
punerea lor a fost aprobată de 
comitetul organizației U.T.M. 
de la secția mecanică 4.

De curînd, cei 21 cursanți, 
împreună cu secretarul organi
zației U.T.M. N. Oprinoiu și 
propagandistul cercului Vasile 
Alexandru, ou organizat o vi- 
zită-lecție la secția „Lupta re
voluționară a proletariatului 
din regiunea Ploești", din ca
drul Muzeului regional de isto
rie, secție ce se află într-una 
din sălile Palatului Culturii 
din Ploești. Din documentele 
aflate în muzeu privind felul 
cum clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare 
Partidul Comunist 
dus lupta pentru 
burgheziei, precum
plicațiile documentate date de 
propagandist, elevii au avut 
mult de învățat, completîn- 
du-și cunoștințele predate 
curs.

După vizita făcută, tinerii 
organizat discuții prin care 
făcut legătura între unele lec
ții predate la curs și documen
tele studiate la 
miștii și tinerii din acest cere 
sînt hotărîți ca pînă la înce
perea noului an de învățămînt 
politic, să întreprindă și alte 
vizite și excursii la locuri isto
rice, menite să contribuie la 
creșterea continuă a nivelului 
lor politic, cultural și ideolo
gic.

Tinerii membri ai echipei 
artistice a căminului cultural 
din comuna Tomești, regiunea 
lași se bucură de aprecierea 
țăranilor muncitori din comu
nele în care dau spectacole.

In fotografie, o scenă din 
piesa „Tîrgul inimilor" de Ti
beriu Vornic, în interpretarea 
tinerilor artiști amatori.

« ! U

îiP

i . 8

-y



Adunarea studenților din 
institutele de învățămTnt superior

din Cluj
(Urmare din pag* l“a)

turile nici deosebirile de naționa
litate. Munca în comun în uzine, 
pe ogoare, în laboratoare, în insti
tutele de învățămînt superior a 
celor ce muncesc de toate naționa
litățile, continuă pe o treaptă su
perioară în condițiile vieții noi, 
libere din patria noastră socialis
tă, tradițiile glorioase ale luptei 
din trecut a oamenilor muncii ro- 
mini și maghiari conduși de 
partid, împotriva exploatării și a- 
supririi, pentru făurirea vieții de 
azi. în cei 15 ani de la eliberarea 
țării noastre. Partidul Muncitoresc 
Romîn a condus poporul nostru 
din victorie în victorie, făurind 
unitatea politică și morală a în
tregului popor muncitor, a tuturor 
celor ce muncesc, indiferent de 
naționalitate.

Cu inima plină de recunoștință 
pentru regimul democrat-popular, 
care a creat tinerei generații con
diții minunate de viață, de învăță
tură, așa cum nu a avut niciodată 
tineretul din Romînia în trecut, ne 
angajăm în fața Partidului Mun
citoresc Romîn și a guvernului că 
vom munci și învăța cu rîvnă pen
tru a deveni intelectuali capabili, 
înflăcărați constructori ai socialis
mului, apărători credincioși ai cu
ceririlor noastre revoluționare.

In continuarea adunării au luat 
cuvîntul studenți și profesori.

Tov. PÂNDELE VICTOR, stu
dent în anul III la Facultatea de 
științe juridice, a spus între al
tele: Acum patru luni am fost 
unul dintre acei care am susținut 
cu căldură propunerea cu privire 
la unificarea celor două universi
tăți din orașul nostru. Noi, studen
ții am înțeles importanța unificării 
pentru buna desfășurare a educă
rii și pregătirii noastre, pentru în
tărirea unității dintre poporul ro
mîn și minoritățile naționale. As
tăzi consfințim unificarea dorită.

Ocupîndu-se de rezultatele unifi
cării organizațiilor U.TM. și 
U.A.S.R., vorbitorul a arătat că 
aceasta a dat posibilitatea obține
rii unor noi realizări în toate di
recțiile. Astfel, în munca organi
zațiilor noastre s-a putut observa 
creșterea spiritului critic și auto
critic ; a sporit intransigența față 
de orice manifestări naționaliste 
șovine. Umăr la umăr am muncit 
pe șantierul construcțiilor de lo
cuințe pentru oamenii muncii din 
Cluj, la plantat puieți, la Apahi- 
da, la amenajarea bazei sportive 
de la Făget.

Exprimînd marea satisfacție și 
bucurie cu care studenții clujeni 
au întîmpinat vestea despre con
struirea pînă la 1 Mai 1960 a 
unei case de cultură a studenți
lor și a unui mare complex spor
tiv pentru care s-au acordat 12 
milioane lei, vorbitorul a spus că 
aceasta arată încă o dată grija 
părintească a partidului și guver
nului pentru tineretul patriei 
noastre.

Vorbind despre realizările mart 
obținute de partidul și statul nos
tru în rezolvarea problemei națio
nale, tov. LORINCZ ANA, stu
dentă la Facultatea de științe ju- 
ridice, anul 11, a spus: In anii 
regimului democrat-popular, clasa 
muncitoare, sub conducerea parti
dului, a asigurat deplina egalita
te în drepturi a minorităților na
ționale cu poporul romîn. De a- 
ceste condiții m-am bucurat și mă 
bucur din plin și eu. Comparînd 
situația de astăzi cu trecutul nu 
prea îndepărtat, îmi dau seama 
foarte bine că eu nici n-aș fi putut 
visa vreodată îh timpul regimului 
burghezo-moșieresc să am posibi
litatea de a deveni intelectual pre
gătit multilateral pentru a putea 
sluji intereselor poporului nostru 
muncitor.

In continuare, tov. Lorincz Ana 
și-a manifestat deplina adeziune rașul Gluj. 
Ia hotărîrea de unificare a celor 
două universități. Atmosfera prie
tenească, tovărășească care dom
nește în cadrul căminelor, a can
tinelor unificate sînt numai una 
din dovezile importanței acestui 
act al unificării universităților 
noastre. Rezultatele noastre la în
vățătură vor fi tot mai bune în 
Universitatea „Babeș-Bolyai“.

Studenta Ț1GANUȘU GABRIELA 
din anul 111 canto de la Conser
vatorul „Gh. Dima“, a spus că 
studenții și cadrele didactice din 
conservator au primit vestea des-

obștesc, activitatea în cercurile 
științifice comune au contribuit la 
dezvoltarea prieteniei dintre stu
denții romîni și cei ce aparțin mi
norităților naționale din institutul 
nostru. împreună am combătut cu 
mai tnult succes manifestările unor 
elemente naționaliste.

Ne exprimăm mulțumirea noa
stră față de partidul noștru care 
ne-a creat posibilități bune de în
vățat. Aceste condiții sînt îmbună
tățite zi de, zi, așa cum dovedește 
și alocarea a 12 milioane lei pen
tru construirea Casei de Cultură a 
Centrului universitar Cluj și a 
complexului sportiv.

După ce a relevat condițiile op
time de studiu și de trai pe care 
le au studenții în Republica Popu
lară Roinînâ, tov. I. SEULEAN, 
student la facultatea de filologie, 
a spus: Unirea,celor’două univer
sități a fost primită cu entuziasm 
de către studenți. Unificarea de 
acum nu constituie în fond decît 
o confirmare a relațiilor prietenești 
existente anterior.

In .încheiere vorbitorul a spus: 
Avem tot sprijinul Partidului și 
Guvernului. Ce altceva ne-am pu
tea dori decît ca marea noastră 
familie unita să rostească întot
deauna același cuvînt: noi.

Tov. SANDOR AUGUSTIN, stu
dent în anul IV la Institutul Agro
nomic „Dr. Petru Groza“ a spus 
printre- altele : Unirea celor două 
universități Babeș și Bolyai co
respunde unei vechi dorință a stu
denților de diferite naționalități de 
a se uni într-un colectiv unic, bine 
închegat, cu o forță de muncă și 
luptă mult întărită.

Experierița noastră ne arată că 
unificarea, chiar și parțială, a adus 
numai foloase.

Astfel în viața noastră, unifica
rea organizațiilor de U.T.M. ne-a 
ajutat mult, întărind viața de or
ganizație, disciplina și vigilența 
revoluționară.

Prietenia între studenții celor 
două facultăți s-a cimentat în 
munca de zi cu zi, în muncile ob
ștești, în pregătirea zilnică pentru 
examene și in întocmirea proiec
telor de an. De multe ori rie-am 
complectat reciproc unele goluri 
pe care le aveam în pregătirea 
noastră. Sînt nenumărate cazurile 
cînd studenții romîni au cerut a- 
jutorul cadrelor didactice de la 
Facultatea maghiară. Colegii no
ștri maghiari au participat alături 
de noi la consultațiile colecțive or
ganizate în vederea pregătirii exa
menelor.

In viitor, uniți, cot la cot, vom 
putea munci din ce în ce mai bine.

Tov. cont univ. IOSIF TIMEN, 
decanul facultății de agricultură și 
zootehnie, a subliniat că unirea 
celor două ,facultăți ale Institutu
lui Agronomic „Dr. Pelru Groza“ 
va crea condiții mult mai bune de 
munca atît studenților cît și ca
drelor dida;tice. Catedrele se vor 
întări, a spus el, baza maierialâ 
necesară procesului de înyațămîrit 
și activității științifice se' va dez
volta. In încheiere e,l și-a exprimat 
satisfacția lată de faptul că noua 
șecție de zootehnie este înzestrată 
cu o bază experimentală pentru 
activitatea științifică a studenților 
și corpului didactic.

A luat apoi cuvînțuî tov. prof. 
TAKACS LAJOS, consilier al mi
nistrului Invățămîntului și Culturii,
care a subliniat că tineretul uni- r 
versitar din Cluj a primit cu 
profundă^satisfacție vestea unifică
ri celor ,'duua uijjversjtăți, .avînd

1 țjă'ac^asja îi va per
se pregăteascăj,îtț așa fel 

Incit să fie folositor poporului

pre unificarea universităților Ba- 
beș și Bolyai cu multă simpatie 
și interes. Aceasta pentru că ne 
dăm cu toții seama de înțelepciu
nea acestei acțiuni ce va contri
bui la întărirea unității și priete
niei frățești a tineretului studios 
care trebuie să-și unească efortu
rile în munca și luptă comună 
pentru construirea socialismului, 
să combată cu tărie și consecven
ță influențele naționalismului și 
ale șovinismului care au provocat 
atîta rău în «trecut. .

Institutul nostru are de acum 
acumulată o îndelungată Experien
ță în ceea ce privește avantajele 
conviețuirii și colaborării studen
ților de mai multe naționalități.

Locuind împreună în aceleași că
mine, luînd masa la aceleași can
tine, folosind aceleași săli de 
cursuri și mai ales participînd cu 
toții la aceleași formații de an
samblu, studenții noștri s-au aju
tat între ei,în ieșirile cu programe 
artistice la diferitele cămine cul
turale, studenții romîni și maghiari 
au prezentat programe comune, 
iar unii studenți de la secția ro
mînă au interpretat cîntece popu
lare maghiare. Și în unele cercuri 
științifice, cum e cel de folclor, 
studenții au colaborat în nenumă
rate rînduri obținînd rezultate fru
moase.

Sîntem convinși — a spus în în
cheiere vorbitoarea, — că unifica
rea celor două universități din 
Cluj va duce la cimentarea frăției 
trainice între studenții romîni și 
maghiari, între poporul roinîn și 
naționalitățile conlocuitoare.

Studentul ZUDOR SANDOR, 
din anul II Facultatea de istorie, 
s-a referit la efectul pozitiv pe 
care l-a avut asupra vieții studen
țești viața în comun în aceleași 
cămine.

La noi s-a făcut și unificarea 
echipelor sportive și a brigăzilor 
culturale — a spus el.

Corul nostru unificat, cu un re
pertoriu alcătuit din cîntece romi- 
nești și maghiare, întărit cu ele
mente talentate, a dat rezultate 
foarte bune, ocupînd chiar locul 
întîi la trecerea în revistă a for
mațiilor artistice pe zonă.

S-a întărit și echipa noastră de 
dansuri care s-a clasat pe locul II, 
precum și echipele noastre de tea
tru.

Noi, studenții romîni și maghiari, 
ne luăm angajamentul să muncim 
în viitor și mai bine, să răspun
dem la toate chemările partidului 
și organizațiilor U.T.M., să ne în
sușim temeinic învățătura marxist- 
leninistă, pentru a deveni intelec
tuali capabili, utili operei de con
struire a socialismului.

Arătînd că realizările poporului 
muncitor, toate succesele sale ob
ținute pînă în prezent sînt o oglin
dire a politicii partidului nostru 
care a luptat întotdeauna pentru a 
crea celor ce muncesc o viață mai 
buna și mai fericită, studentul 
IOZSA ALEX., de la Institutul 
Agronomic, anul IV, a spus: Prin 
munca noastră vrem să ne expri
măm recunoștința pentru grija par
tidului și a poporului muncitor, 
pentru sacrificiile ce le fac ca noi 
studenții să avem condițiile cele 
mai bune de învățătură. Ne vom 
însuși temeinic toate cunoștințele 
de specialitate și1 ideologice, pen
tru ca la absolvirea facultății să 
ne putem face datoria cu succes 
în orice parte a țării.

Studentul MIHAI IMRE, din a- . 
nul III, Facultatea d«' iștorij,-și-a rU ce 
manifestat adeziunea deplină la convingerea 
măsura unificării celor două uni- pnre să Se 
versități clujene, subliniind juste- * . .
țea ei și importanța deosebită pe ,nuo2ul-Or ln ?rl care ,Par^® a Pa rlel 
care o are pentru jmbunățățfreaf 
procesului de învățământ și pei ' 
dezvoltarea vieții obștești a 
denților romîni și maghiari din o-

șul Gluj.
In cuvîntul său tov. LORINGZ 

GAROL, de la Institutul Agrono
mic, anul IV, a arătat că, după 
dezbaterea documentelor celei de a 
doua Conferințe pe țară a U.A.S.R., 
și în Institutul Agronomic a avut 
loc unificarea organizațiilor U.T.M. 
și U.A.S.R. pe cele două facultăți. 
Aceste măsuri au fost socotite ca 
binevenite de către studenții ata- 
belor facultăți.

Intre studenții romîni și ma
ghiari, a spus el, există o priete
nie profundă. Practica didactică 
comună, munca comună de folos

tați. Odată cu înființarea universi
tății „Babeș-Bolyai“ — a spus el — 
forța noastră științifică și culturală 
a crescut considerabil. De aseme
nea, datorită grijii părintești a 
Partidului Muncitoresc Roinîn 
a guvernului țării s-a întărit mu 
baza materiala a universității 
stre.

Noi, dascălii voștri, sîntem 
știenți de înalta misiune pe 
ne-au încredințat-o partidul și gu
vernul. Ca și pînă acum, vom 
căuta să vă împărtășim cu dra
goste toate cunoștințele noastre, să 
vă pregătim cît mai bine pentru a 
deveni constructori activi ai so
cietății socialiste.

Voi trebuie să fiți mîndri că în- 
vățați în condițiile regimului de 
democrație populară. In nici o 
țară capitalistă studenții nu se 
bucură de condițiile pe oare voi le 
aveți asigurate din plin. Cel mai 
bine vă puteți exprima recunoș
tința învățînd cu rîvnă, călindu-vă 
din punct de vedere politic și ideo
logic. O școală, a spus el, este 
mare nu numai prin dascălii săi, 
ci și prin cei care se pregătesc 
pentru viață pe băncile ei. In în
cheiere tov. acad. prof. C. Daico- 
viciu a spus : In urma unificării, 
universitatea noastră are posibili
tatea să dea o contribuție sporită 
la progresul continuu al științei și 
culturii socialiste, la întărirea și 
înflorirea patriei noastre.

A luat apoi cuvîntul tov. VASI- 
LE VAIDA, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., prim secretar al 
Comitetului regional Cluj, al 
P.M.R. care a spus : Adunarea 
noastră de astăzi constituie o pu
ternică demonstrație a dragostei și 
atașamentului studenților din Cluj 
față de Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, o exprimare hotărîtă a voin
ței lor de a fi la înălțimea sarci
nilor încredințate de partid și gu
vern.

Tovarășul Vasile Vaida a insis
tat în cuvîntul său asupra faptului 
că unificarea celor două univer
sități pune noi sarcini de răspun
dere atît pentru corpul didactic, 
cît și pentru studenți.

Noi apreciem mult munca pa
triotică desfășurată de studenți pe 
diferite șantiere de construcție. Cu- 
hoscînd entuziasmul și priceperea 
lor, sîntem convinși că toți stu
denții din Cluj vor pune umărul' la 
construirea casei de cultură și a 
sălii sportive, pentru a putea fi 
date în folosință la 1 Mai 1960.

Datoria de frunte a studenților 
noștri a spus tov. Vasile Vaida 
— este de a învăța temeinic pentru 
a deveni cadre de nădejde de care 
are nevoie statul nostru, de a în
tări și mai mult unitatea frățească 
dintre studenții romîni și maghiari, 
de a fi vigilenți, de a lupta cu ho- 
tărîre pentru' construirea socialis
mului in scumpa noastră patrie, 
Republica Populară ■ Romînă.

După aceasta, tov. REMUS 
BUCȘA, prim secretar al Comite
tului regional U.T.M. Cluj, a dat 
citire unei telegrame adresate Co
mitetului Central al P.M.R. și 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, care a fost adoptată cu 
însuflețire în unanimitate de parti- 
cipanții la adunare.

In încheierea adunării întreaga 
asistență a intonat „Internațio
nala“.

L-?
intru Tov. Takacs , .
stu-" funda convingere că prietenia și 

dragostea frățească dintre studen
ții romîni și maghiari, unitatea lor 
de nezdruncinat se vor întări tot 
mai mult, că ei vor obține succe
se .care să sporească prestigiul u- 
niversității „Babeș-Bolyai“.

Tov. Takacs a arătat că studen
ții romîni și maghiari sînt hotărîți 
să dezvolte și să întărească unita
tea lor internaționalistă și să dea 
o ripostă puternică oricăror mani
festări șovine.

A. luat apoi cuvîntul tov. acad, 
prof. CONSTANTIN DA1COVIC1U, 
rectorul universității „Babeș-Bo
lyai“ care a subliniat însemnăta
tea unificării celor două universi-

și-a exprimat pro-

ța «ehitriH peisajul Capitale! — Stradi! twtiS în Horească

care

In întîmpinarea celei de a XV-a aniversări a eliberării patriei noa
stre, colectivul atelierelor „9 Mai“ din Capitală s-a angajat să facă 
economii peste cele planificate în valoare de 45.000 lei și să realizeze 
o serie de produse noi.

Fotografia noastră reprezintă un aspect de la sudarea celui de-al 
ll-lea uscător de nisip.

Foto: AGERPRES
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INFORMAȚII
In zilele de 4 și 5 iulie vor avea 

loc la Varșovia lucrările Conferinței 
pentru destindere șj securitate în 
Europa. La conferință vor partici
pa personalități marcante din 20 
de țări de opinii politice și credin
țe religioase diferite, care vor dis
cuta probleme ale asigurării păcii 
și destinderii încordării internațio
nale.

Țara noastră va fi reprezentată 
la această conferință de tovarășii 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, pre
ședintele Asociației Juriștilor din 
R.P.R., deputat al Marii Adunări 
Naționale, și de compozitorul 
1. Dumitrescu, prim-secretar al 
Uniunii Com poz. tori lor din R.P.R., 
membri ai Comitatului Național 
pentru Apărarea Păcii.

Delegația romînă a părăsit ieri 
Capitala plecînd spre Varșovia.

■Ar
Vineri a plecat spre Geneva o 

delegație a Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii în frunte cu 
tov. Ștefan Bălan, adjunct al mi
nistrului Invățămîntului și Cultu
rii, pentru a participa la cea de-a 
XXH-a confer.nță internațională de 
instrucțiune publică organizată de 
U.N.E.S.C.O. și Biroul internațio
nal de educație.

La invitația Academiei germane 
de științe din Berlin a plecat în 
R. D. Germană o delegație a Aca- 
demiei R. P. Romîne, formată din 
acad. Gh. Oprescu, directorul In
stitutului de istorie a artei al Aca
demiei R. P. Romîne, acad. T. 
Vianu, director general al Biblio
tecii Academiei R. P. Romîne, 
acad. A. Oțetea, directorul Insti
tutului de istorie al Academiei 
R. P. Romîne, care va participa 
între 3—8 iulie a.c. la lucrările 
sesiunii „Renașterea și umanismul 
în Europa centrală și de est“ ce 
va avea loc la Wittenberg.

•Agerpres).

O importantă manifestare 
științifică romîno-sovietică

(Urmare din pag. l-a)

matematicienii, cu ohimiștii, cu 
biologii, cu filozofii.

Recenta Consfătuire științifică 
romîno-sovietică a arătat într-un 
mod pe deplin convingător însem
nătatea unor asemenea dezbateri 
pentru progresul științelor naturii, 
pentru aprofundarea teoriei ma- 
terialist-dialectîce.

în cadrul consfătuirii am avut 
din nou bucuria de a asculta co
municările unor oameni de știință 
sovietici ce au constituit un model 
de tratare științifică, de rezolvare 
a celor mai spinoase probleme de 
pe cele mai înalte trepte ale știin
ței contemporane.

Trebuie subliniat interesul pe 
care consfătuirile științifice romî- 
no-sovietice îl suscită în lumea 
noastră științifică.

Lucrările consfătuirii, au sub
liniat valoarea legăturilor di
recte dintre oameni din variate 
domenii de activitate pentru con
tinua întărire a prieteniei, a cola
borării științifice dintre savanții 
romîni și sovietici.

Institutul de Studii Romîno-So-

vietic, în al cărui profil de activi
tate se cuprinde această preocu
pare specială, a început încă de 
anul trecut organizarea unor ma
nifestări de acest fel. Consfătuirea 
istoricilor sovietici și romîni, care 
a avut loc în iunie 1958, a con
stituit prima întîlnire din seria în 
oare s-a înscris și consfătuirea re
centă.

La finele anului trecut, de alt
fel, a mai avut loc la București o 
sesiune comună romîno-sovietică, 
seminarul arheologic cu participa
rea mai multor arheologi sovietici, 
seminar organizat de Institutul de 
arheologie din București, depin- 
zînd tot de Academia R.P.R.. Pînă 
la sfîrșitul acestui an, Institutul de 
Studii Romîno-Sovietic speră să 
mai poată organiza cel puțin două 
întîlniri științifice de acest fel — 
una în problemele cele mai ac
tuale ale chimiei, cealaltă în do
meniul medicinei.

Strălucita manifestare a colabo
rării științifice romîno-sovietice, 
recenta consfătuire de la București, 
a constituit un nou pas pe drumul 
strîngerii legăturilor dintre oame
nii de știință romîni și sovietici.

In regiunea Iași
Peste 3400 muncitori

la cursurile serale
Peste 3400 muncitori din în

treprinderile industriale și din 
unitățile agr.cole ' socialiste 
din regiunea Iași s-au În
scris &ă urmeze cursurile seraje 
și fără frecventă ale școlilor, me
dii și ale facultăților în anul 
școlar 1959—1960. Mulți dintre 
ei urmează în prezent cursurile de 
pregătire în vederea admiterii în

și fârâ frecvența
clasa a VIIi-a. Clipsuri de pregă
tire au test organizate la Atelie
rele' C.F R^ffle Pifttitțe” și la 
fabrica „Țesătura” din lași, la fa
brica de rplmentf și la. întreprin
derea de construcții din Bîrlad, la 
Atelierele C.F.R.-Pașcani, la sta
țiunile de mașini și tractoare 
Frumușica (raionul Mîrlău), Moa
ra Grecilor (raionul Vaslui) etc.

Concursurile grupelor sanitare ale Crucii Roșii

Concursurile grupelor sanitare 
ale Crucii Roșii antrenează an 
de an în întrecere un număr spo
rit de oameni ai muncii și în 
special femei muncitoare din fa
brici, uzine, instituții, cartiere și 
din agricultură. La etapele raio
nale, orășenești și regionale ale 
celui de-al V-lea concurs al gru
pelor sanitare au participat peste 
70.000 de echipieri sanitari, care 
au dovedit bogate cunoștințe me- 
dico-sanitare. Numai la faza re
gională au concurat 250 de gru-

pe sanitare fruntașe pe raioane 
și orașe.

Grtipeie sanitare fruntașe pe re
giuni, împreună cu grupa sani
tară de la Uzinele Ferneziu din 
Baia Mare, fruntașă pe țară la 
Concursul grupelor sanitare din 
anul 1958, vor participa la faza 
pe țară a celui de-al V-lea con
curs al grupelor sanitare ale 
Crucii Roșii, care va avea loc în 
curînd.

(Ager preș)

TELEGRAME EXTERNE
Declarațiile tov. Al. Bîrlădeanu 

făcute ziarului „Le Monde44
PARIS 3. — Corespondentul 

Agerpres transmite :
Ziarul „Le Monde“ a publicat 

convorbirea unui reprezentant al 
ziarului cu tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte^ al Con
siliului de Miniștri 
Populare Romîne, 
delegației economice 
vizitează în prezent

Arătînd că delegația economică 
romînă se află în Franța, într-o 
vizită neoficială pentru a studia 
posibilitățile de dezvoltare a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări, tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu și-a exprimat aprecie
rea pentru o serie de produse ale 
industriei franceze și satisfacția 
pentru contactele stabilite cu re
prezentanți ai cercurilor indus
triale franceze.

Răspunzînd unei întrebări în le
gătură cu obiectivele planului de 
șase ani pe perioada 1969—1965 
al

al Republicii 
conducătorul 

romîne care 
Franța.

Republicii Populare Romîne,

-----e-----

Tibetul pe calea 
transformărilor 

democratice
PEKIN 3 (Agerpres). — După 

cum transmite corespondentul din 
Lhasa al agenției China Nouă, la 
Lhasa și-a început lucrările cea 
de-a doua sesiune a Comitetului 
de pregătire pentru constituirea 
Regiunii Autonome Tibetane. Pe 
ordinea de zi a sesiunii se află 
problema înfăptuirii reformelor de
mocratice în Tibet.

Tibetul, a subliniat Pancen 
Ertni, care a luat cuvîntul la se
siune, este o parte inseparabilă a 
marii noastre patrii. Lichidarea 
rebeliunii și întreaga activitate din 
Tibet reprezintă o chestiune inter
nă a țării noastre și jiu vom to
lera ca vreun stră! ă se ames
tece în aceste treburi.

In prezent, a spus Pancen Ertni, 
sarcina imediată constă în înfăp
tuirea reformelor democratice ce
rute cu insistență de masele largi 
populare din Tibet.

tovarășul Alexandru Bîrlădeanu a 
reliefat atenția ce va fi acordată 
industriei chimice, mecanizării a- 
griculturii, electrificării căilor fe
rate și a subliniat că se prevede 
creșterea rapidă a potențialului in
dustrial al R. P. Romîne. O aten
ție specială, a precizat vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, va 
fi acordată construcției de lo
cuințe.

Tovarășul Al. Bîrlădeanu a vor
bit de asemenea, răspunzînd unei 
alte întrebări, despre colaborarea 
între țările socialiste în cadrul 
G.A.E.R.

In continuarea convorbirii, tova
rășul Alexandru Bîrlădeanu a sub
liniat progresele realizate pe tări- 
mul mecanizării și colectivizării 
agriculturii și a explicaț unele 
măsuri ale guvernului romîn 
pe linia dezvoltării socialiste a 
agriculturii, arătînd că progresul 
continuu în acest domeniu se e> 
plică prin interesul manifestat de 
producătorii agricoli pentru for
mele socialiste de cooperare în 
producție.

Răspunzînd ținei întrebări a 
reprezentantului ziarului, tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu a amintit 
că Republica Populară Romînă a 
propus țărilor din Peninsula Bal
canică convocarea unei conferințe 
a șefilor de guverne pentru exa
minarea și adoptarea unor hotă- 
rîri în problemele privitoare la co
laborarea multilaterală și dezvol
tarea relațiilor de bună vecinătate 
între statele balcanice și pentru 
examinarea și adoptarea unui 
Tratat de înțelegere și securitate 
colectivă a regiunii balcanice. 
„Așteptăm răspunsul la propune
rea noastră; în ce ne privește, sîn
tem gata să ne înțelegem cu toată 
lumea".

Uriașul succes 
al expoziției sovietice 

de la Hew York
NEW YORK 3 (Agerpres). —i 

Zeci de mii de oameni au șl vIzm 
tat pînă în prezent Expoziția 
realizărilor Uniunii Soyietice în 
domeniul științei, tehnicii și cul
turii. Numeroasele însemnări în 
curțile de impresii sînt o dovadă 
a admirației majorității vizitatori
lor pentru cele văzute.

„Expoziția — scrie newyorkezul 
Sjdney, .Barton, lasă o impresia 
extrem de profundă, ea este orga
nizată cît se poate de atr activa 
Extrem de captivant și stimulator 
este standul științific și tehnic de 
la etajul doi“.

După cum se știe, la expoziție 
se prezintă filmul panoramic „în
tinsă este patria mea...“. Bob Con- 
sidine, cronicarul ziarului „New 
York Journal American“, conside-i 
ră că acest film „produce o puter
nică impresie“. Considine scrie că 
grație acestui film, opinia publică 
americană „face prima cunoștință 
reală cu Rusia prezentată în cu
lori vii. Există în film secvențe 
interesante,, uneori de-a dreptul 
zguduitoare, care vor oferi milioa
nelor' de spectatori o imagine a 
perseverenței poporului sovietic și 
a întinderilor ncsfîrșite ale Uniunii 
Sovietice“. La fel de plin de en
tuziasm în aprecierea acestui film 
este, și corespondentul din Ș.U.A. 
al ziarului suedez „SvenskâDag- 
bladet“ P. Pearsspn., Totodată el 
scoate în relief admirația mani
festați de zeci de mii de ameri
cani pentru „luxoasele automobile 
rusești, sputnici, giganticele trac
toare, televizoare, blănuri“ și fi
rește, pentru „TU-114“, cel mai 
mare avion’de pasageri din lume 
„pe care mulțimi uriașe de ameri
cani vin să-l vadă în fiecare zi 
pe aerodromul idlewild’*»

Puterile occidentale trebuie să renunțe 
la piedicile pe care le pun tn calea 

încetării experiențelor nucleare

ooazia celui de-al Vll-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena vor avea 
loc în capitala austriacă, rrari 
turnee de box, fotbal, tenis de 
masă și șah la care au fost invi
tați sportivi renumiți din diferite 
țări ale lumii. La turneul de fotbal 
și-a anunțat participarea și echipa 
Spartak Moscova. campioana 
U.R.S.S. pe anul 1958.

.☆
In cadrul preliminariilor turneu

lui olimpic de fotbal, joi s-a dis
putat în nocturnă ia Copenhaga 
întîlnirea dintre echipele Danemar 
cei și Norvegiei. Fotbaliștii danezi 
au obținut victoria cu scorul de 
2—0. - ■ • ■ ■ ■ 
disputa la 13 septembrie la Oslo.

Returul acestui joc se va

.☆
3 runde, in campionatulDupă __  ...

mondial studențesc de șah, echipa 
U.R.S.S. se află pe primul loc în 
clasament cu 8 puncte șl 2 parti
de întrerupte. Echipa R. P. Romî- 
ne ocupă locul 4 cu 6 puncte șl 
trei partide întrerupte, Tn meciul 
cu R. P. Polonă, studenții romîni 
conduc cu 1—0. Alte rezultate : 
U.R.S.S.-R. P. Mongolă 2-0 (2); 
Franța—Finlanda /*/a—*/s (2) ; R< 
Pi fiulgaria—Anglia >/,—>/» (3),

Astăzi începe la Moscova 
cursul 1 1 
„Memorialul fraților 
la oare participă 412 atleți și atlete 
reprezentînd 11 țări. La acest con
curs țara noastră va fi reprezen
tată de recordmana mondială Io- 
landa Balaș, Ma.ria Diți, Al. Bi- 
zim și T. Ardeleanu.

.☆
Concursul internațional de pen

tatlon modern de la Moscova a 
fost cîștig.at de campionul olimpic 
Ivan Deriughin (R.S.S. Ucrainea
nă) cu 4764 puncte. In clasamen
tul final el este urmat de Anatoli 
Tuliakov (R.S.F.S.R.) — 4692 punc
te, Iuri Moromțev (R.S.S. Gruzină)
— 4587 puncte Dumitru Țintea 
(R.P.R.) — 4583 puncte.

Pe echipe locul tntîl a fost ocu
pat de R.S.F.S Rusă - 13.546 
puncte urmată de R.S.S. Gruzină
— 13.235 puncte și R. P. Romînă
— 12.970 puncte. Echipa R. D. 
Germane a ocupat locul 5.

Grosul, ultima probă a concursu-

con- 
internațional de atletism 

Znamenski"

---- «-----

Incendiul 
de la Pentagon
WASHINGTON 3 (Agerpres). 

După cum relatează agențiile ame
ricane de presă, violentul incendiu 
declanșat la 2 iulie în subsolul u- 
nui corp de clădiri al Pentagonu
lui, Ministerul de Război al 
S.U.A., și care a putut cu greu să 
fie stins după intervenția a 34 sec
ții de pompieri din Washington și 
orașele învecinate, a provocat pa
gube de peste 30.000.000 de dolari. 
A suferit în special aripa în care 
se. afla departamentul statisticilor. 
Cercurile oficiale au declarat că 
nici una din mașinile de calculat 
ale centrului statistic al forțelor 
aeriene ale S.U.A. nu a putut fi 
salvată. A«1 fost complet distrus 
un mare număr dc aparate și „cre
ieri electronici“, precum și benzi 
de magnetofon cu înregistrări cu 
caracter secret. Tn întreg Pentago
nul instalațiile de apă și aer con
diționat nu funcționează.

lui. a revenit sportivului sovietic 
Albert Makeev.

Campionatul ciclist de pistă al 
Capitalei, a continuat vineri cu 
desfășurarea probei de urmărire pe 
echipe. In finală echipa Dinamo 1 
(G. Moiceanu, A. Șelaru, G. Cal- 
cișcă, și l. Cozma) a întrecut echi
pa C.C.A. I (C. Dumitrescu, l. Va
sile, G. Șerbac, D. Stan) par
curgând 4 km. In 4’55"8IIO

.☆
Tn continuarea turneului pp 

care-1 întreprinde în țara noastră 
echipa poloneză de fotbal Gwardia 
Varșovia va întîlni duminică la 
Bacău în meci revanșă echipa Di
namo din localitate. După cum se 
știe, joi la Orașul Stalin echipa 
Dinamo Bacău a învins cu 3—0 
formația poloneză.

După meciul de la Bacău, echipa 
Gwardia va juoa la 8 iulie în Ca
pitală pe stadionul Giulești cu 
noua promovată în oategoria A ; 
Tarom București. Ultimul meci al 
turneului este programat lfl 12 
iulie la Constanța unde echipa 
oaspete va juoa în compania for 
mației Farul.

(Agerpres)

GENEVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 1 iulie a 
avut loc cea de-a 106-a ședință a 
conferinței celor trei puteri în pro
blema încetării experiențelor cu 
arma nucleară, prezidată de S. K. 
Țarapkin, reprezentantul U.R.S.S. 
Această ședința a corespuns cu 
împlinirea unui an de la începerea 
discutării la Geneva a problemei 
încetării exper.ențelor nucleare.

Rezultatele lucrărilor experților 
au confirmat punctul de vedere al 
guvernului sovietic care a consi
derat Întotdeauna că mijloacele 
științifice și tehnice de, care" dis
pun guvernele permit îrttrutptul să., 
se stabilească un control sigur a- 
supra încetării experiențelor nu
cleare.

in sfirșit, la 3F octombrie 1958' 
s-a intrupit actuala conferința a 
reprezentanților U.R.S.S., S.U.A. 
și Angliei pentru elaborarea unui 
acord cu pr.vire la încetarea ex
periențelor cu arma atomică'și cu 
hidrogen.

Și iată că aceasta conferință își 
dusiașoara lucrar.le de pesle opt 
luni. Ce a realizat ea. și care este 
cauza acestei tergiversări in ejabo-: 
rarea unui document care' trebuie 
sa conțină obligațiile statelor cu 
privire la încetarea, expenerttelor î

Este vorba de faptul ca încă de 
la începutul lucrărilor conierin- 
ței, reprezentanții puterilor occi
dentale s-au or.cutat spre crea
rea a tot felul de piedici în călea 
realizării unui acord.'

Datorita eforturilor delega|ieî 
șovietlce și mișcării crescînde a 
opiniei publice mondiale pentru 
încetarea experiențelor, cot)leri|ița 
a eiectuat totuși o munca coțiși- 
derabila. Daca se exammeaza co
municatele celor 1U6 ședințe^ se 
poate constata că au și fost elabo
rate de comun acord 17 articole 
ale tratatului și a'ie preambulului 
la acest tratat și a lost creata o 
schemă a organizației de control 
care trebuie sa fie alcătuita dm- 
tr-o eoni,sie de control, 170—180 
posturi de control pe teritoriuț în
tregului glob, să prevadă trimite
rea de inspectori și efectuarea 
unor zboruri regulate și speciale 
pentru culegerea probelor din aer 
pe anumite trasee stabilite de co
mun acord etc.

Ce pied.ci mai stau tn calea 
desăvîrșirii lucrărilor conferinței ? 
Ce mai barează încă drumul spre

tratatul cu privire la încetarea 
experjențetop ?

Intrupît ședințele conferinței sînt 
secrete și riu sînt publicata dările 
de seahță asupra lor, ar fi greu 
de răspuns lk această întrebare. 
Declarațiile unor oameni politici 
din Occident și relatările presei 
occidentale ne îngăduie insă să 
ne facem o Idee despre desfășura
rea conferinței. Judecind după a- 
Certe șurse, cercurile militare din 
S.U.A. sirii de parerd că încetarea 
experiențelor cu arma nucleară ar 
aduce un anumit prejudiciu inte- 
resejpr „seiiiritații lumii oficKlen- 
tale". Intru-cirînsă aceste cercuri 
își dau seama că le-ar fi greu 
șa se opună totak la încetarea 
eipefiențeu'or, cădi atest lucru ar 
provoca o ftirtunride“ indignare în 
rindunle. opiniei publice rnondia'ie, 
ele șe străduiesc acum să lirliiteze 
sfera de încetare a experiențelor 
numai |a experiențele efectuate 
deasupra pămîntuiui și sub apă, 
pentru a ie continuă sub pămint 
și la mari altitudini, iri vederea 
raaliziini acestui scop, pe pune din 
nou 14 îndoială posibilitatea de
tectării acestor experiențe, și se 
pun diferite fțtaditți ln calea con
ferinței șub loriita unor condiții' 
inacceptabile referitoare la compo
ziția posturilor dc pontroj, trimite
rea arbitrara a inspectorilor etc. 
Este semnificativ faptul, de pildă, 
că pînă în prezent delegațiile oc
cidentale nu au răspuns la, propu- 
nereia sovietică 'cu privire la u'n 
număr fix de inspecții, propunere 
care ar perrriite rezolvarea uneia 
din problemele litigioase.

Pornind de fa iaptul că ome
nirea este interesata în încetarea 
cil mai grabijlpă a experiențelor, 
delegație sovietică a manifestat și 
continuă sa inamfeste bunăvoință 
în cadrul tratativelor, ceea ce a 
permis inlătmjirea tnullor obsta
cole in calea spre realizarea în
țelegerii, Probleiiiele nerezolvate 
tiu constituie un obstacol de ne- 
inlaturat. Dacă puterile occiden
tale se vor elibera de presiunile 
exercitate,de cercurile agresive și 
vor.întreprinde și ele eforturi pen
tru a se ajunge la soluții de co
mun acord, elaborare^ tratatului 
ar putea fi desăvîrșită în scurt 
tirpp. Nu mai. este necesar să sub
liniem că semnarea unul astfel 
de tratat ar fi un pas important 
pe calea spre slăbirea încordării 
internațioțwK ......... ....... ..



Să se spargă gheata LIBERTATE LUI MANOLIS GLEZOS !
„războiului rece“!

Cuvîntarea lui F. R. Koziov la Washington
’ WASHINGTON 3 (Agerpres). 
TASS transmite: La 2 iulie F. R. 
Koziov, prim-vicepreședinte al 
.Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
* luat cuvîntul în cadrul unui de
jun organizat în cinstea sa dc 
Clubul național al presei și de 
Asociația ziariștilor „Overseas 
.Writers“ la hotelul „Statler“ unul 
din cele mai mari hoteluri din 
.Washington.
■ La in.rarea în hotel F. R. Koziov 
și persoanele care îl însoțeau au 
fost întîmpinați de Lawrence, pre
ședintele Clubului național al pre
sei și Fowles, președintele Asocia
ției „Overseas Writers“. In sală 
erau prezenți pesle 300 de comen
tatori și corespondenți de presă a- 
mericani și străini. Societatea de 
televiziune „Național Broadcasting 
Company“ a transmis cuvîntarea 
Iui F. R. Koziov prjn posturile 
»ale.
j Apariția în sală a oaspeților so
vietici a fost întîmpinată cu aplau
ze de cei prezenți. ■
i F. R. Koziov a rostit în cadrul 
^cestui dejun o amplă cuvîntare.
1 Vorbind în fața unui auditoriu 
«tît dc numeros ca cel de astăzi, 
a spus F. R. Koziov, vreau să ma 
refer numai la lucrurile cele mai 
importante care frămîntă cel mai 

jiinlt popoarele noastre.
I O asemenea problemă este în 
primul rînd — cum să întărim înțe
legerea și prietenia dintre S.U.A. 
și U.R.S.S. pentru ca relațiile ame- 
ricano-șovietice să nu se desfășoare 
ea pînă în prezent, pe baza „răz
boiului rece“. Problema căilor de 
dezvoltare a relațiilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. este viu discu
tată în prezent atît de oamenii de 
stat cît și de oamenii simpli.

Soarta progresului nemaiintîlnit 
în istoria lumii care se întrevede 
în prezent, ca și soarta păcii în 
general, a subliniat F. R. Koziov, 
depind într-o mare măsură de 
relațiile dintre U.R.S.S. și S.U.A., 
de întreaga desfășurare a dezvol
tării istorice care se află în centrul 
celor mai importante evenimente 
internaționale.

Este oare posibil ca relațiile din
tre noi să se întemeieze pe fun
damentul de nezdruncinat al păcii 
și prieteniei ? — a întrebat F. R. 
Koziov. Noi cei din Uniunea So
vietică, a continuat el, considerăm 
ca sini asemenea posibilități, por
nind de la convingerea că oame
nii simpli din Statele Unite ca și 
popoarele celorlalte țări, prețuiesc 
și iubesc pacea.

Voința poporului sovietic, a de
clarat F. R. Koziov, este lege 
sfîntă pentru guvernul U.R.S.S. 
Noi am prețuit totdeauna pacea. 
Prețuim pacea îndeosebi acum cînd 
Uniunea Sovietică pășește în acea 
perioadă a istoriei sale pe care a 
visat-o și pentru care a luptat cu 
perseverență. Planurile noastre 
sînt planuri de construcție pașnică 
și ele urmăresc numai un singur 
țel : fericire și belșug pentru po
por.

Pot oare, a spus F. R. Koziov, 
un popor și un guvern care își 
propun țeluri atît ae mărețe să se 
gîndească la război ? Desigur 
că nu !

Noi construim o societate nouă, 
comunistă, a spus F. R. Koziov și 
considerăm că aceasta va fi orindu- 
irea socială cea mai dreaptă de pe 
pămint. Noi însă nu impunem și 
nu intenționăm să impunem nimă
nui cu forța această orinduire. 
Aceasta este temelia temeliilor po
liticii noastre, acțiunilor noastre. 
După cum a subliniat F. R. Koz
iov, DEOSEBIRILE INTRE ORIN- 
DUIREA SOCIALA A U.R.S.S. 
ȘI S.U.A. NU POT CONSTITUI 
O PIEDICA IN CALEA DEZVOL
TĂRII RELAȚIILOR SINCERE SI 
DE BUNAVECINĂTATE DINTR'E 
CELE DOUA POPOARE. ACESTE 
DEOSEBIRI, a spus F. R. Koziov, 
NU NE-AU ÎMPIEDICAT SĂ 
FIM ALIATI IN LUPTA ÎMPO
TRIVA FASCISMULUI ȘI ELE 
NU TREBUIE SA FIE NICI A- 
CUM O PIEDICA IN LUPTA 
PENTRU STABILIREA UNOR

MAI BUNE RELAȚII INTRE 
NOI, PENTRU PRE1NTIMPINA- 
REA UNUI NOU RĂZBOI.

Rcferindu-se la convorbirea pe 
care a avut-o miercuri la Washing
ton cu președintele Eisenhowcr, 
F. R. Koziov a declarat că în pre
zent nu este suficient numai să do
rești pace. Acum mai mult ca 
oricînd, este necesară o luptă ac
tivă pentru pace.

F. R. Koziov a amintit despre 
ultimele măsuri ale guvernului so
vietic urmărind întărirea păcii și 
realizarea înțelegerii dintre po
poare : reducerea forțelor armate 
ale U.R.S.S. cu 2.000.000 de oa
meni și reducerea corespunzătoare 
a armamentelor, reducerea chel
tuielilor militare din buget, lichi
darea bazelor militare pe teritoriile 
statelor străine. Toate acestea, a 
întrebat el, nu sînt oare o dovadă 
a bunăvoinței noastre ?

Sîntem gata să ne retragem 
trupele de pe teritoriul R. D. Ger
mane, Ungariei și Poloniei, a de
clarat F. R. Koziov, dacă puterile 
occidentale își vor retrage tru
pele lor de pe teritoriul Germa
niei Occidentale și de pe terito
riile celorlalți aliați europeni.

Propunem de asemenea redu
cerea substanțială ă armamentu
lui clasic. Sîntem gata să accep
tăm interzicerea totală și chiar 
lichidarea armei atomice și cu 
hidrogen, a subliniat F. R. Koz
iov. Propunem țării dv. încheie
rea unui tratat de prietenie și 
colaborare. Aceasta nu este oare 
o dovadă a bunăvoinței noastre ? 
Propunem lichidarea grupărilor 
militare existente sau cel puțin 
încheierea unui pact de neagre
siune între N.A.T.O. și organi
zația Tratatului de la Varșovia, 
precum și să încheiem definitiv 
capitolul trecutului război mon
dial, să încheiem Tratatul de 
pace cu Germania și să norma
lizăm situația din Berlinul occi. 
dental.

F. R. Koziov a vorbit apoi des
pre propunerile sovietice în pro
blema germană și în problema 
Berlinului. El a subliniat că a- 
ceste propuneri nu constituie un 
ultimatum. Propunem, a spus 
F. R. Koziov, ca în decurs de un 
an sau un an și jumătate să 
funcționeze un comitet pe întrea
ga Germanie, format din repre. 
zentanți ai celor două state ger
mane pe bază de paritate și să 
fie stabilit un statut provizoriu 
al Berlinului occidental. Dacă în 
această perioadă germanii nu se 
vor înțelege, iar Tratatul de pace 
care ar soluționa prin sine în
suși problema Berlinului nu va 
fi semnat, propunem să ducem 
din nou tratative în această 
problemă. Sîntem convinși că în 
cele din urmă vom fi just înțe
leși.

Referindu-se la problema dez
voltării comerțului dintre Uniu
nea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii, vorbitorut a subli
niat că în prezent relațiile co
merciale dintre cele două state 
au fost aproape complet între
rupte și că nu partea sovietică 
este vinovată de acest lucru.

F. R. Koziov a calificat drept 
absurde afirmațiile că, făcînd co
merț cu Uniunea Sovietică, vîn- 
zîndu-i mașinile sale, Statele U- 
nite vor ajuta la construirea co
munismului în U.R.S.S. Uniunea 
Sovietică, a declarat el, este un 
stat atît de puternic, ea are atît 
dc mulți prieteni sinceri în lume, 
incit vom construi complet co. 
munismul fără ajutorul capita
liștilor. Planul nostru septenal 
se bazează pe forțele proprii. Și 
dacă, totuși, propunem cu insi
stență extinderea relațiilor eco. 
nomice facem acest lucru deoare
ce comerțul reciproc avantajos 
este cel mai bun mijloc de men
ținere și dezvoltare a bunelor 
relații dintre țările noastre.

Din păcate, pînă în prezent 
propunerile noastre atît în dome
niul soluționării problemelor a-

Vizitele lui F. Kozlov
la Washington

WASHINGTON 3 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 2 iulie F. 
Koziov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a vizitat două mari magazine din 
capitala Statelor Unite ale Ame
ricii. El a stat de vorbă cu vîn- 
zătorii și cumpărătorii, s-a intere
sat de organizarea comerțului. Una 
dintre vînzătoare l-a salutat pe 
F. Koziov în limba rusă. ,,Nu 
vrem război“, a spus ea în în
cheiere. Răspunzînd la salut F. 
Koziov i-a răspuns: Dacă po
poarele noastre vor trăi în priete
nie nu va fi niciodată război.

In seara zilei de 2 iulie, M. 
Menșikov, ambasadorul U.R.S.S. 
în S.U.A. a oferit o mare recep
ție în cinstea lui F. Koziov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. La recepție au 
participat R. Nixon, vicepreședinte 
al S.U.A., reprezentanți ai senatu
lui și Camerei Reprezentanților și 
alte personalități oficiale. Răspun
zînd la întrebarea lui R. Nixon : 
ce. impresie a produs Washingtonul 
asupra oaspetelui sovietic, F. Koz
iov a spus: Sînt foarte mulțumit 
de primirea ce mi s-a făcut. Ame
ricanii cu care arn avut prilejul să 
mă întîlnesc mi-au arătat prietenie. 
F. Koziov a dat asigurări vice
președintelui S.U.A. că în Uniunea 
Sovietică i se va face o primire la 
fel de călduroasă.

Discutînd cu un grup de cores
pondenți, vicepreședintele S.U.A., 
Nixon, a spus că F. Koziov a pro
dus o foarte bună impresie. El s-a 
arătat a fi un politician priceput 
ji experimentat.

James Fulton, membru al Ca
merei Reprezentanților a declarat 
că asemenea vizite sînt de mare 
folos întrucît contribuie la întări
rea înțelegerii reciproce dintre po
poarele tuturor țărilor. Americanii 
simpli, a spus Fulton, îi consideră 
ca și în trecut pe ruși frați de ar
me și sînt pentru întărirea relații
lor de bună vecinătate între cele 
două țări.

După convorbirea cu F. Koziov, 
senatorul A. Eilender a spus: 
Trebuie să găsim căi de înlătura
re a temerilor care ne despart. 
Cred că schimburile de vizite con
stituie o asemenea cale.

E. Dirksen, liderul Partidului 
republican în senat, a spus că 
speră că Conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe va 
face posibilă o conferință a șefilor 
de guverne.

Discutînd cu F. Koziov, G. Ken- 
nan, fost ambasador al S.U.A. in 
U.R.S.S., a urat oaspetelui sovie
tic călătorie plăcută prin țară și 
și-a exprimat convingerea că acea
stă călătorie va contribui la slă
birea încordării in relațiile dintre 
cele două țări.

WASHINGTON 3 (Agerpres). 
— TASS transtXite : La 3 iulie, 
ora 7,30 (ora locală) F. R. Koziov 
și ceilalți oaspeți sovietici au ple
cat de la Washington la Sacra- 
mento (statul California). înain
tea plecării F. R. Koziov a făcut 
o scurtă declarație în care a ară
tat că vizita lui la Washington a 
a fost interesantă și folositoare. El 
a urat succes locuitorilor din 
Warhinglorj.

cute ale situației internaționale, 
cît și în domeniul extinderii co
merțului nu au fost primite deo. 
camdată cu atenția cuvenită de 
către guvernul S.U.A. Nu trebuie 
însă să ne pierdem speranța. Va 
fi nevoie, fără îndoială, de mult 
timp și de multă muncă pentru 
a realiza o îmbunătățire radica
lă a relațiilor dintre S.U.A. și 
U.R.S.S. Fiecare acțiune, chiar și 
cea mai neînsemnată în această 
direcție constituie o nouă cără
midă, fie ea și mică, la funda
mentul mărețului edificiu al pă
cii.

In încheiere, F. R. Koziov și-a 
exprimat speranța că contactele 
organizate între cele două țări și 
popoare vor constitui acele mici 
pîrîiașe care, formînd un singur 
torent, vor sparge definitiv ghea
ța „războiului rece“ și o vor topi.

Cuvintele de încheiere din cu- 
vîntarea lui F. R. Koziov au 
stîrnit aplauze în sală.

După cuvîntare, F. R. Koziov 
a răspuns la întrebările celor 
prezenți.

ÎNTREBARE: Ați adus pre
ședintelui Eisenhov/er vreun nou 
mesaj în problema Berlinului din 
partea d-lui Hrușciov ?

RĂSPUNS: Propunerile noastre 
în problema lichidării regimului 
de ocupație în Berlinul occidental 
au fost prezentate spre examina
rea Conferinței de la Geneva a 
miniștrilor Afacerilor Externe. 
Pînă în prezent puterile occiden
tale nu au dat nici un răspuns 
la aceste întrebări. Nu am adus 
noi mesaje din partea guvernu
lui sovietic.

ÎNTREBARE: Intrucît dl. Hruș
ciov a declarat că problema Ber
linului nu este obiect de tîrguială, 
iar președintele Eisenhower a 
spus că propunerile rușilor sînt 
inacceptabile nu credeți oare că 
conferința la nivel înalt ar fi 
utilă ?

RĂSPUNS: Independent de re
zultatul Conferinței de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe 
— și eu cred că totuși această 
conferință va aduce o oarecare 
contribuție la destinderea încor
dării internaționale — sînt de 
părere că conferința la nivel înalt 
ar fi foarte utilă pentru soluțio
narea problemelor internațional^ 
urgente în interesul păcii.

ÎNTREBARE: Guvernul sovie
tic a prezentat propunerea sa în 
problema Berlinului. In cazul 
cînd la Conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe, 
care își va relua lucrările la 13 
iulie, nu se vor realiza nici un 
fel de rezultate va fi oare folo
sită forța pentru a transpune în 
viață această propunere ?

RĂSPUNS: Poziția Uniunii 
Sovietice în această problemă este 
bine cunoscută, noi am expus-o 
în repetate rînduri. Uniunea So
vietică a depus și continuă să 
depună toate eforturile pentru ca 
problema Berlinului să fie rezol
vată la Conferința de la Geneva 
în interesul păcii. Dacă nu se va 
întîmpla acest lucru guvernul so
vietic va încheia Tratatul de pace 
cu R.D.G. cu toate consecințele 
ce decurg dc a ci. Dacă însă pu
terile occidentale vor încerca să 
folosească forța, la forță se va 
răspunde cu forța.

ÎNTREBARE : Se spune că în 
ultimul timp a avut loc o mo
dificare a raportului de forțe în 
favoarea Uniunii Sovietice. Ce 
puteți spune în legătură cu 
aceasta ?

RĂSPUNS: Pentru Statele Uni
te ale Americii — un stat atît 
de puternic — este loc suficient 
pe planeta noastră pentru ca să 
trăiască și să se dezvolte în con
dițiile pe care Ie dorește însuși 
poporul american. Sînt convins 
că poporul american va saluta 
succesele Uniunii Sovietice în 
dezvoltarea economiei și culturii 
sale. Noi calculăm raportul de 
forțe după nivelul de trai cel mai 
înalt al poporului, după rapidita
tea creșterii acestui nivel. Dacă 
poporul sovietic va trăi an de an 
tot mai bine înseamnă că „ra
portul de forțe” se modifică in
tr-adevăr în favoarea noastră. Să 
ne întrecem în producția de car
ne, de lapte, de mărfuri de larg 
consum. Aceasta va fi o întrecere 
bună, va fi spre folosul poporului 
sovietic și american, spre folosul 
tuturor popoarelor.

In încheiere F. Koziov a mul
țumit celor prezenți pentru aten
ție și și-a luat rămas bun cu căl
dură.

fi

Adunarea publică
n

Vineri după-amiază, în sala Tea
trului C.C.S. a avut loc o aduna
re publică, la care numeroși oa
meni ai muncii și intelectuali din 
Capitală, îngrijorați dc primejdia 
care amenință viața marelui pa
triot grec, luptător pentru demo
crație și pace, Manolis Glezos, 
și-au alăturat glasul milioanelor 
de oameni cinstiți din întreaga 
lume care cer cu hotărire elibera
rea lui Manolis Glezos.

Au participat numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, academi
cieni, oameni de știință, scriitori, 
artiști, profesori, juriști, ziariști, 
studenți, reprezentanți ai cultelor 
religioase, membri ai comitetelor 
de luptă pentru pace.

In prezidiul adunării au luat 
loc: Nicki Atanasiu, artist eme
rit, dr. Florica Bagdazar, vice
președinte al Crucii Roșii din R. P. 
Romînă, acad. Atihai Beniuc, prim- 
secretar al Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă, acad. Gheorghe Că- 
linescu, scriitor, acad. Emil Ccn- 
durachi, directorul Institutului de 
arheologie al Academiei R. P. 
Romîne, Anton Constantinescu, 
maistru la Uzinele „23 August“, 
juristul Nicolae Dașcovici, Antoa- 
neta Georgescu, muncitoare la 
Uzinele „Bella Breiner“, juristul 
Mihail Ghelmegeanu, vicepreședin
te al Societății pentru răspîndirea 
științei și culturii, acad. Horia 
Hulubei, vicepreședinte al Comite
tului național pentru apărarea 
păcii din R. P. Romînă, Ion llies- 
cu, secretar al C.C. al U.T.M., 
președintele Uniunii Asociațiilor 
Studențești, George Ivașcu, vice
președinte al Uniunii Ziariștilor, 
Letiția lonescu, vicepreședinte al 
Sfatului Popular al Capitalei, prof. 
univ. Traian lonașcu, artistul po
porului Ion Jalea, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, Jean 
Livescu, rectorul Universității „C. 
I. Parhon“, Justinian Marina, pa
triarhul bisericii ortodoxe romîne, 
Maria Rosetti, președinta Consiliu
lui Național al Femeilor din R. P. 
Romînă, acad. Zaharia Stancu, 
scriitor, artistul poporului George 
Vraca, compozitorul Zeno Vancea, 
maestru emerit al artei.

Adunarea a fost deschisă de 
prof. univ. Traian lonașcu.

A luat apoi cuvîntul prof. univ. 
Mihail Ghelmegeanu.

In timp ce autoritățile grecești 
l-au eliberat pe fascistul german 
Kolves, călăul poporului din Creta 
— a arătat vorbitorul — ele tri
mit în fața tribunalului militar pe 
Manolis Glezos, eroul care acum 
18 ani, . j
viața sa tinără și sraulgînd de pe 
Acropole drapelul cu crucea îneîr- 
ligată a cotropitorului fascist, care 
păta cerul senin 
vestit lumii că 
trăiește și luptă

Este groaznic 
pentru fapta sa eroică și pentru 
activitatea sa neîntreruptă închina
tă binelui și fericirii poporului 
grec, acest mare patriot este as
tăzi persecutat in propria sa țară. 
Noi ne dăm seama că adevărata 
cauză a primejdiei care amenință 
viața lui Manolis Glezos stă în 
fap.ul că cercurile reacționare din 
Grecia văd în el pe luptătorul ho- 
tărît și consecvent pentru cauza 
poporului, că aceste cercuri se tem 
că vor triumfa ideile lui, ideile 
păcii și ale coexistenței pașnice 
ale libertății și independenței reale 
a Greciei.

Poporul romîn, care este legat 
de pporul grec prin vechi tra
diții de prietenie și de luptă co
mună pentru independența națio
nală — a spus în încheiere vor
bitorul — prețuiește dragostea de 
patrie, spiritul de sacrificiu, măre
țele idealuri care au însuflețit pe 
Manolis Glezos și nu poate privi 
cu indiferență ceea ce se pune la 
cale împotriva lui.

Luînd cuvîntul acad. Gheorghe 
Călinescu a spus printre altele: 
Manolis Glezos, tînărul de acum 
18 ani, eroul necunoscut pe atunci 
pe care un ordin personal al lui 
Hitler l-a osîndit la moarte ca ne
cunoscut este acum, cînd e cu
noscut de toată lumea, pe cale de 
a fi osîndit la moarte, de data a- 
ceasta chiar de :un tribunal grec. 
I se pregătește un proces așa-zis 
de spionaj într-un chip care-l pune 
fn neputință de a se apăra și 
spulbera această învinuire. Eroul 
care a scăpat de gloanțele hitle- 
riște c amenințat să cadă ciuruit 
de cele ale compatrioților săi.

E posibil ca un bărbat care a

punîndu-și în primejdie

al patriei sale, a 
Grecia subjugată 

pentru libertate, 
să ne gîndim că

MOSCOVA. - La 
Gromîko, ministrul 
terne al U.R.S.S., _ .
Ag.a Hilali. ambasadorul Pakista
nului în Uniunea Sovietică, și a 
avut cu el o convorbire.

MOSCOVA — La 3 iulie. Ho Și 
Min, președintele R. D. Vietnam, 
care se află la odihnă In Uniunea 
Sovietică, a făcut o vizită la 
Kremlin lui N. S. Hrușciov. Intre 
Ho Șl Min și N. S. Hrușciov a 
avut loc o convorbire prietenească.

DELHl. — In cadrul celei de-a 
14-a sesiuni a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite. 
India va propune din nou să se 
treacă pe ordinea de zi problema 
privind acordarea locului ce i se 
cuvine de drept in O.N.U. Repu
blicii Popu'are Chineze. După cum 
relatează ziarul „Hindustan Ti- 
mes", Ministerul Afacerilor Exter
ne al Indiei, care a studiat aceas
tă problemă, consideră că este 
..necesar in interesul păcii genera
le și in însuși interesul Organiza
ției Națiunilor Unite" 
Chineză să și ocuoe 
O.N.U.

ROMA. - Cu ocazia 
centenarului Crucii Roșii Interna
ționale, care a ev;:t lie l.a Solfc.

Către
Guvernul Regal al Greciei

3 iulie, Andrei 
Afacerilor Ex
la primit pe

ca R. P. 
locul în

sărbătoririi

rino — Italia, delegația Crucii Ro
șii Romîne formată din tov. Aura 
Mesaros. vicepreședinte, și dr. 
Austriacu D.an. a făcut o serie de 
vizite la conducerea Crucii Roșii 
italiene. Delegația romînă a fost 
primită de președinta de onoare a 
Crucii Roșii italiene. d-n,a Caria 
Gronchi (soția președintelui repu
blicii), și de gemera'til Guido Feri, 
președintele Crucii Roșii italiene. 
Vizitele au decurs într-o atmosfe- 
ră caldă și au contribuit la întă
rirea legături or prietenești dintre 
cele două societăți de cruce roșie.

PRAG A — Pe scena teatrului 
din importantul centru slovac 
Nitra a avut loc zilele acestea pre
miera piesei romlnești ..Steaua fără 
nume" de Mihail Sebastian. Regi
zorii! principal al spectacolului 
este cunoscutul om de teatru slovac 
Ivan Rlchard din Bratislava.

Spectacolul s-a bucurat de suc
ces deosebit.

LONDRA. — Agenția France 
Presse relatează că un purtător de 
cuvint al guvernului englez a pre
cizat la 2 iulie că la 12 iulie va 
avea loc la Geneva o intllnire a 
celor trei miniștri de Externe occi
dentali cu ministrul Afacerilor Ex
terne al Italiei. Pella

Capitală
smuls un simplu steag, desigur o- 
d’os, să inspire atîta teama ? Or 
ideile lui, căci este evident și in 
afară de orice discuție, aci e vorba 
dc idei generoase, iar nu de unel
tiri împotriva siguranței statului, 
sînt neimpărtășite de majoritatea 
poporului grec și atunci nu se ex
plică și justifică atîta înverșunare 
judiciară ; or, aceste idei sînt îm
părtășite de mulți, dar atunci per
secutarea și exterminarea exponen
tului lor nu va face decît să con
tribuie, prin martirizarea unui 
erou, la răspîndirea și victoria 
lor. O țară ce se consideră liberă 
și parlamentară ar putea avea o 
cale mai plină de tact decît a să- 
vîrși ceea ce nici cotropitorul n-a 
izbutit, calea de a combate în 
dezbatere liberă aceste idei. Inte
lectualii și oamenii politici de 
concepțiile cele mai diverse, își 
ridică glasul lor împotriva meto
dei de a se traduce ideile sociale 
și filozofice în fața tribunalelor 
militare. Opinia publică internațio
nală e supremul tribunal care ju
decă cu asprime inapelabilă sen
tințele obscurantismului. In în
treaga lume — a arătat în con
tinuare vorbitorul — se ridică as
tăzi glasuri în apărarea lui 'Ma
nolis Glezos. Cred — a spus vor
bitorul — că nici un adevărat și 
cinstit intelectual romîn, nici un 
muncitor din marea, glorioasa ar
mată a celor ce muncesc în patria 
noastră spre a construi zidirea 
noastră nouă nu va ține gura în
chisă cînd e vorba de a striga ce
lor care de pe acum își încarcă 
puștile: opriți-vă 1 Prin glasurile 
noastre vom ajuta pe democrații 
greci din toate păturile largi ale 
vieții publice să-și îndeplinească 
opera lor de salvare.

A vorbit apoi acad. Emil Con- 
durachi, directorul Institutului de 
arheologie care a arătat printre 
altele: Nu mi-am închipuit nici
odată că treeînd peste apelurile 
făcute de milioane de oameni cin
stiți din întreaga lume, acei care 
căutau să înăbușe glasul înflăcă
rat al lui Manolis Glezos, arun- 
cîndu-1 în temniță, vor merge pînă 
la un proces în fața unui tribu
nal militar. Felul în care se în
cearcă să fie judecat Manolis Gle
zos, cinismul cu care s-a răspuns 
la apelurile din lumea întreagă, 
ne arată primejdia care îl amenin
ță pe Glezos, arată că reacțiunea 
greacă încearcă pe o cale străină 
de noțiunea de drept să răpească 
viața acestui luptător pen.ru li
bertatea poporului grec. E ruși
nos ca în antica Atenă, în care 
cu milenii în urmă s-a creat un 
drept al omului, acest drept să f:e 
astăzi călcat în picioare. Dacă 
prigonitorii lu Glezos sînt atît de 
siguri că el a făcut intr-adevăr o 
crimă, de ce le e frică să fie ju
decat de un tribunal obișnuit, și 
nu de unul in care judecătorii sînt 
legați de ordine sec- 'e, în care 
condamnarea este a dinainte ? 
Aceasta dovedește că cei care îl 
acuză pe Glezos nu sînt cu con
știința împăcată și nici nu pot fi.

Dacă lui Glezos i se refuză 
dreptul de a fi judecat de un tri
bunal în care să aibă posibilitatea 
de a se apăra, tribunalul popoare
lor lumii trebuie să-și spună cu
vîntul, să denunțe crima îngrozi
toare ce se pregătește. .

Luînd cuvîntul Anton Constanți- 
nescu, maistru la Uzinele „23 Au
gust" a spus :

Conștiința mea de muncitor Îmi 
spune că nu poate fi îngăduit ca 
acum, după 14 ani de la zdrobi
rea fascismului, autoritățile gre
cești să săvîrșească crima pe care 
au urmărit-o hitleriștii cînd 1-ău 
condamnat pe Glezos la moarte 
pentru actul său eroic de a smul
ge drapelul fascist cu zvastica de 
pe Acropole.

Procesul înscenat Iui Manolis 
Glezos pe baza unei legi din pe
rioada dictaturii fasciste consti
tuie o j.gnire profundă pentru toți 
acei care luptă împotriva fascis
mului, pentru libertate și demo
crație.

Deferirea procesului lui Glezos 
unui tribunal militar, creează pe
ricolul condamnării ia moarte a 
acestui luptător antifascist, con
stituia un plan monstruos ce sfi
dează toate principiile justiției.

Noi muncitorii uzinelor „23 Au
gust“, alături de milioane de oa
meni din lumea întreagă, ne ex
primăm indignarea împotriva ac
țiunilor reacțiun.i din Grecia care 
urmărește exterminarea lui Ma
nolis Glezos.

Ne alăturăm glasul, la cererea 
întregii omeniri progresiste ca 
Manolis Glezos să fie eliberat.

„Libertate lui Manolis Glezos 1“. 
In cuvîntul său Maria Rosetti, 

președinta Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă. a 
spus printre altele : Este de necon
ceput ideea, că acel care a luptat 
pentru libertatea poporului său, 
pentru o viață demnă, pentru pace, 
să fie acuzat de trădare și deferit 
unui tribunal militar.

Manolis Glezos întruchipează 
însuși eroismul poporului grec, 
acest popor mîndru, cu o 
tradiție de luptă.

Femeile din țara noastră, 
prețuiesc mai presus de orice li
bertatea și drepturile cucerite prin 
lupta întregului popor, se alătură 
celor care se ridică împotriva a- 
cuzațiilor nedrepte și a dării în 
judecată a marelui patriot.

Consiliul Național al Femeilor, 
femeile din patria noastră, soli
dare cu lupta pentru pace și liber
tate a tuturor popoarelor, sprijină 
lupta poporului grec și cer să în
ceteze campania de urmărire, des
chisă de autoritățile grecești îm
potriva lui Manolis Glezos și a 
patrioților greci.

A vorbit apoi acad Zaharia 
Stancu, scriitor, membru al Co
mitetului național pentru apărarea

care a spus 
oamenii care 
fascismului și 
.și strivirea 

puterii sale militare, au luptat și 
luptă pentru menținerea și întări
rea păcii, pentru conviețuirea paș
nică între popoare, au văzut și 
văd în Manolis Glezos un ercu 
nu numai al poporului grec, ci un 
erou al întregii omeniri progresis
te.

Noi viețuim într-o epocă mă
reață, fără seamara în lunga și 
zbuciumata istorie a omenirii — 
a spus în continuare vorbitorul. 
Insa din nefericire tot noi sîntem 
sortiți să vedem și unele manifes
tări monstruoase ale unor oameni 
care, deși trăiesc in epoca noastră, 
sînt mai aproape ca mentalitate 
si apucături da străbunii noștri 
din peșteri, care abia descoperise
ră focul, decît de noi, cei care iu
bim pacea, progresul și muncim 
pentru a lauri o lume liberă, fc- 
rlc.tă. Puterea militară a fascis
mului a fost înfnntă, dar cercurile 
reacționare au sădit iarăși în des
tule locuri sămința blestemată a 
fascismului. Din această sămința 
au și scos capul în lumină buruie
nile blestemate. Arestarea cu luni 
în urmă a lui Manolis Glezos, în
temnițarea lui, trimiterea acestui 
erou al poporului grec și al între
gii lumi progresiste în lața unui 
tribunal militar pentru închipuite 
călcări de lege face parte din 
acțiunea care se duce pe planul 
războiului rece dc intimidare și 
nimicire a adversarilor războiului 
f.erbinte, de intimidare și chiar de 
nimicire a luptătorilor pentru pa
ce.

Cerem anularea actului acuza
tor împotriva lui Glezos, care nu 
are la temelie nici o dovadă reală. 
Cerem libertate pentru eroul po
porului grec și al întregii omeniri 
progresiste, Aianolis Glezos.

Artistul poporului George Vraca 
a dat apoi citire unei moțiuni a- 
doptată în unanimitate de parti- 
cipanții la adunare :

Cu profundă neliniște și indig
nare au aflat toți oamenii cinstiți, 
iubitori de libertate și pace, că 
autoritățile grecești au trimis pe 
Manolis Glezos în fața Tribunalu
lui Militar din Atena pe baza unei 
false învinuiri de spionaj.

Viața lui Manolis Glezos, viața 
eroului care, în mai 1941, cînd 
Grecia se afla sub ocupație na
zistă, a smuls steagul cu zvastica 
ce flutura peste Acropole, se află 
în primejdia.

Poporul nostru, alături de toți 
acei ce iubesc libertatea și demo
crația, este adine îngrijorat de 
soarta lui Manolis Glezos, patriot 
și luptător înflăcărat pentru liber
tatea patriei sale. Noi, oamenii 
muncii și intelectualii din Capi
tală, întruniți în adunare publică, 
cerem cu hotărire, în numele mi
lioanelor dc cetățeni ai patriei 
noastre, să fie înlăturat pericolul 
care amenință viața lui Manolis 
Glezos.

împreună cu toți oamenii iubi
tori de libertate și pace din lumea 
întreagă, adresăm un apel autori
tăților grecești cerîndu-le să stin
gă acțiunea judiciară îndreptată 
împotriva lui Alanolis Glezos și 
să fie de îndată pus în libertate.

(Agerpres)

veche

care

păcii din R.P.R., 
printre altele: Toți 
au luptat împotriva : 
apoi, după doborirea

Asociația Juriștilor din Republica Populară Romînă, cuprinzînd to
talitatea juriștilor din țara noastră, iși exprimă protestul ei împotriva 
soartei care este pregătită de autoritățile grecești lui Manolis Glezos, 
eroul național grec, luptătorul net nfricat împotriva fascismului, pa
triotul dirz jn lupta contra hitleri smului.

Procesul înscenat lui Manolis Glezos, tendința de a se știrbi drep
tul de apărare, măsurile autorităților pentru grăbirea judecării sale 
de către tribunalul militar neliniștesc opinia publică internațională.

Unindu-șl glasul cu al tuturor oamenilor cinstiți din lumea în
treagă care cer eliberarea lui Manolis Glezos, juriștii grupați in Aso
ciația Juriștilor din R. P. Romînă iși exprimă speranța că dreptul 
va fi pus în slujba garantării democrației și implicit, a asigurării 
libertății lui Manolis Glezos.

ASOCIAȚIA JURIȘTILOR DIN R. P. ROMÎNĂ

Cuvîntul întregului
nostru popor

In 
larga 
ni lor

întreaga 
mișcare 

muncii

țară Se desfășoară 
de protest a oatne- 
împotriva arestării

eroului national grec, Alanolis 
Glezos și a procesului ce i-a fost
înscenat. La mitingurile care an 
avut lcc, oamenii muncii au cerut 
cu hotărire eliberarea imediată a 
lui Manolis Glezos, fiu devotat al 
poporului grec, luptător neînfricat 
împotriva fascismului, pentru li
bertate și pace.

La mitingul de protest al inte
lectualității din TG. MUREȘ, care 
a avut loc vineri după-amiază la 
școala „Bolyai Farkas“, numeroși 
oameni de știință, artă și cultură 
și-au manifestat adînoa îngrijorare 
față de înscenarea autorităților 
grecești împotriva eroului național 
al Greciei, Manolis Glezos și a i 
cerut cu hotărire eliberarea lui 
neîntlrziată.

Mitingul a fost deschis de prof. 
univ. Tiberiu Andrasofszky, doctor 
în științe medicale.

A luat apoi cuvîntul Haydu 
Gyozo, redactorul-șef al revistei 
literare „Igaz-Szo“, care a arătat 
că arestarea lui Manolis Glezos și 
acțiunea întreprinsă împotriva lui 
este o crimă împotriva întregului 
popor grec iubitor de pace și li
bertate.

Luînd cuvîntul, Tompa Mikîos, 
mâestru emerit al artei, directorul 
Teatrului secuiesc de stat din Tg. 
Mureș, a spus printre altele : ,,(J- 
pinia publică mondială își expri
mă profunda indignare față de 
noua crimă ce este în curs de pre
gătire și care urmărește intimida
rea luptătorilor pontru libertate și 
pace din Grecia.

Acad. prof. dr. Miskolczy Dezso 
a spus: Oamenii progresiști de 
pretutindeni au aflat cu consterna
re despre acțiunile guvernului 
grec îndreptate împotriva unei fi
guri luminoase de patriot, care 
prin eroismul său în lupta anti
fascistă este scump întregii ome
niri.

Au mai luat cuvîntul prof. univ. 
Kelemen Laszlo, Teszt Gyorgy, șef 
de lucrări la Institutul inedico- 
fanr.aceutic, criticul literar Gal- 
fah’i Zsolt.

Vestea că în Grecia se pregă
tește judecarea in fața tribunalu-
lui militar și 
moarte a lui 
umplut de indignare inimile tutu
ror muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor și funcționarilor de la 
UZINELE ,,VICTORIA“-CALAN. 
La mitingul ce a avut loc la a- 
ceste ------ ‘----- ’■-* > ■-—
Kiș, a 
eroism

condamnarea la 
Manolis Glezos a

uzine furnalistul Eremia 
vorbit despre faptele de 
ale lui Manolis Glezos. El

a cerut ca guvernul grec să pună 
imediat în libertate pe eroul na
țional al Greciei. Au mai luat cu
vîntul furnalistul Anton Râceanu, 
inginerul șef al uzinelor Gheorghe 
Bucur, maistrul turnător Gheorghe 
Spăriosu și alții, care au arătat 
că numele lui Manolis Glezos este 
un simbol al luptei poporului grec 
pentru libertate și pace.

La mitingul care a avut loc vi
neri la prinz, la șantierul naval 
maritim CONSTANȚA, au partici
pat peste 500 de muncitori, ingi
neri, tehnicieni și funcționari. Tov. 
Anton Negruș, președintele comi
tetului de întreprindere al șantie
rului, care a deschis mitingul, a 
arătat că prin deferirea lui Mano
lis Glezos unui tribunal militar au
toritățile grecești sfidează cererea 
opiniei puolice din întreaga lmne, 
care nu poate îngădui ca un mare 
patriot și luptător antifascist să 
tie judecat pe baza unei înscenări 
în virtutea unei legi din perioada 
dictaturii fasciste.

Și din REGIUNEA SUCEAVA 
sosesc vești despre protestul ener
gic al oamenilor muncii de la ora
șe și din sate împotriva procesului 
înscenat lui Manolis Glezos. La 
filatura de in și cînapă din Fălti
ceni, la Combinatul „Bernăt An
drei“ din Vatra Dornei, la Uzi
nele textile „Moldova” din Boto
șani ca și în multe alte întreprin
deri și instituții din regiune, ma
surile autorităților grecești care 
au trimis în fața tribunalului mi
litar pe cunoscutul luptător pentru 
pace și progres, Manolis Glezos 
au stirnit indignarea oamenilor 
muncii, care au luat parte în nu
măr mare la mitingurile de pro
test.

Peste 2.000 de constructori na
vali din GALAȚI adunați într-un 
mare miting au protestat împo
triva hotărîrii autorităților grecești 
de a trimite în fața tribunalului 
militar pei eroul național al po
porului grec Manolis Glezos. Con
structorilor navali li s-au alătu
rat muncitorii de la Uz.nele „Ni- 
colae Cristea“, întreprinderile tex
tile din Galați și Uzinele metalur
gice „Progresul“ din Brăila.

Mari mitinguri și adunări de 
protest au loc în orașul și regiu
nea ORADEA. La mitingul care 
a avut loc la Fabrica „înfrățirea“ 
din Oradea au luat cuvîntul mon- 
torul Vasile Bota, maistrul frezor 
Francisc Szecsei, strungarul A- 
lexandru Grosu și turnătorul fos'.f 
Gherdan. In numele tovarășilor 
lor de muncă, ei au cerut ca viața 
lui Manolis Glezos să fie salvată.

(Agerpres)

Largă mișcare mondială 
în apărarea lui Glezos

ATENA 3 (Agerpres). — Orga; 
nizația de tineret a Partidului 
progresist condus de Markezinis a 
adresat un mesaj Comitetului pen
tru salvarea Iui Manolis Glezos 
în care cere ca procesul erouh.*. 
național al poporului grec să nu 
fie judecat de un tribunal militar.

OSLO 3 (Agerpres). — Cea 
de-a doua conferință a muncitori
lor din țările baltice și din Nor
vegia a adresat o telegramă pri
mului ministru al Greciei, Kara
manlis, în care protestează împo
triva pregătirii procesului lui Ma
nolis Glezos și cer eliberarea lui.

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Cercurile largi ale opiniei publice 
sînt indignate de procesul care i 
se pregătește eroului național al 
Greciei, Manolis Glezos. La che
marea Comitetului internațional 
pentru apărarea lui Glezos, la 
care participă din partcia Marii 
Britanii cunoscuți fruntași ai vie
ții publice — lordul Charlelgh, de
putatul R. Sorenson, juristul D. 
Pritt, clericii S. Evans. D. Sopper, 
B. Thomas, prof. B. Farrington și 
alții, cetățenii englezi adresează 
primului ministru al Greciei, Ka
ramanlis, numeroase scrisori și 
telegrame. Ei își exprimă indigna
rea față de hotărîrea guvernului 
grec de a trimite procesul lui Gle
zos spre judecarea unui tribunal 
militar.

merei deputaților din Italia, și 
Amadei, vicepreședinte al Comi
siei juridice a Camerei deputaților, 
au adresat ambasadei Greciei 
o scrisoare în care se cere trans
ferarea procesului lui Glezos unui 
tribunal civil.

MOSCOVA 3 (Agerpres). - 
TASS transmite :

La 3 iulie un grup de reprezen
tanți ai cercurilor juridice din 
Moscova ai Comitetului organiza
toric al Uniunii Ziariștilor din 
U.R.S.S. și Comitetului sovietic al 
veteranilor de război s-a dus la 
ambasada Greciei pentru a preda 
declarațiile de protest ale acestor 
organizații adresate guvernului 
Greciei împotriva procesului care 
se pregătește lui Manolis Glezos. 
La ambasadă ei au fost anunțați 
că vor putea fi primiți la ora 5 
seara de către însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim.

Cînd însă reprezentanții acestor

organizații — prof. Konstantin 
Gorșenin, membru al Comitetului 
internațional de la Paris pentru a- 
părarea lui Manolis Glezos, Dmi- 
tri Goriunov, vicepreședinte al Bi
roului organizatoric al Uniunii 
Ziariștilor din U.R.S.S. și Mihail 
Lukin, reprezentant al Comitetului 
sovietic al veteranilor de război — 
s-au prezentat la ora fixată la am
basadă, au constatat că însărci
natul cu afaceri ad-interim lip
sește.

A. N. Protonotarios, al treilea 
secretar al ambasadei s-a purtat 
nepoliticos atunci cînd a primit 
delegația în vestibul, refuzînd să 
predea însărcinatului cu afaceri 
ad-interim declarațiile celor trei 
organizații oliștești sovietice.

Membrii delegației au fost ne- 
voiți să lase la ambasadă textele 
declarațiilor pentru ca măcar în 
felul acesta să aducă la cunoș
tința guvernului grec conținutul 
lor.

Glezos transferat In închisoarea din Atena
(Agerpres). — Zia- 
a publicat un repor-

ROMA 3 (Agerpres). — Comi
tetul avocaților pentru solidarita
tea cu Glezos din orașele Palermo, 
Bari și Trento au adresat primului 
ministru al Greciei, Karamanlis, 
telegrame în care cer ca procesul 
lui Glezos să fie transferat unui 
tribunal c vil.

Un grup de senatori din parla
mentul Italiei a adresat ambasa
dorului Greciei o telegramă în 
care își exprimă neliniștea în le
gătură cu soarta lui Glezos, „par
ticipant eroic la lupta antifascistă 
pentru eliberarea poporului Gre
ciei și a întregii Europe“.

Targetti, vicepreședinte al Ca-

ATENA 3 
rul „Avghi“ 
taj în care descrie condițiile în 
care Manolis Glezos a fost trans
ferat din insula Creta în închisoa
rea din Atena.

O emoție generală — scrie 
„Avghi“ — a domnit pe cheiul 
portului Pireu unde a fost debar
cat sub o puternică escortă eroul 
național al Greciei, Aăanolis Gle
zos. El a fost transferat din Cre
ta pe bordul vaporului Anghelika, 
iar acum este deținut în închisoa
rea Averof.

In ciuda condițiilor îngrozitoare 
in care a călătorit in hambarul 
vaporului, Glezos a apărut suri- 
zind și a pășit cu capul sus înca
drat de o gardă puternică spre 
duba care se afla la o mică dis
tanță de vapor. Miinile îi erau 
prinse în cătușe.

Glezos I Glezos I Numele eroului 
național s-a răspindit ca fulgerul 
din gură în gură printre oamenii 
care se aflau pe chei și printre

călătorii care debarcau de pe An- 
ghelika, dintre care mulți nu 
știau că Glezos se afla pe vapor.

O mulțime de oameni s-a adu
nat în spatele mașinii-dubă în 
care a fost urcat Glezos. El a răs
puns la salutul colaboratorilor săi 
de la „Avghi“ care au venit la 
Pireu să-l intimpine.

Relatînd condițiile in care a fost 
transferat Glezos, „Avghi“ arată 
că autoritățile nu s-au mulțumit 
să-l transporte timp de 12 ore în 
hambarul vaporului, ci l-au Închis 
într-o mașină care se afla in ham
bar și unde era o căldură înăbu
șitoare.

După sosirea la Pireu, Glezos a 
fost transferat la Atena și întem
nițat în închisoarea Averof.

„Avghi“ subliniază că „multe 
femei, mame și soții de deținuți 
politici care se aflau in fața în
chisorii l-au întimpinat pe Glezos 
cu manifestări emoționante & 
simpatie“.
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