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Inelul
Dacă ne prindem de mină
Sîntem un nou ecuator
Peste planeta bătrînă,
Inelul tinereții solare,
Logodnă de inimi, de cintece, 
Tulburător
Imn al iubirii dintre munte și munte, 
Leagăn de floare
Și punte
Intre popor și popor.

Dacă ne prindem de mină 
Sîntem un nou ecuator

fermecat
Peste planeta bătrfnlL. 
Sub cercul nostru de foc 
Se vor topi polH-nghețați, 
Zăpezile veșnice 
Vor dnta ca plolle-n scoc..

Șl niciodată 
Aripa neagră a furtunii 
Să nu se abată, 
Să nu vă umbrească, 
Logodnici ai lumii 
Vegheați 1

Ion Brad
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Mai multă îndrumare 
brigăzilor de producție 

ale tineretului

In cinstea lui 23 August

Constructorii 
hidrocentralei de la Bicaz 

obțin noi succese

Brigăzile «-au dovedit a fi cea 
mal eficace formă de organizare a 
tineretului în producție. Documen
tele plenarelor a Jll-a și a IV-a 
a G.G. al U.T.M. au recomandat 
de aceea organizațiilor U.T.M. să 
acorde toată atenția îmbunătățirii 
și consolidării brigăzilor existente 
și să organizeze noi brigăzi în pri
mul rînd în punctele cheie ale pro
ducției, acolo unde se manifestă 
greutăți în îndeplinirea planului, 
acolo unde condițiile permit lucrul 
în comun, asigurîndu-li-se tot
odată sprijinul direct al muncito
rilor vîrstnici și al tehnicienilor. 
Rolul brigăzilor de producție ale 
tineretului este de a transforma 
locul de muncă unde au fost în
ființate într-un loc de muncă frun
taș și a demonstra prin fapte pa
triotismul tineretului.

Organizarea 
și îndrumarea muncii 

în brigadă
Am vizitat deunăzi cîteva între

prinderi din raionul „N. Bălcescu“ 
din Capitală. Voiam să cunoaștem 
modul în care organizațiile U.T.M. 
se ocupă de organizarea tineretu
lui în producție.

Nu se poate spune că în între-
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Tînărul Mihal Stanclu, de la în
treprinderea I.O.R. din Capitală, 
lucrind la montarea microscoapelor 

----- a------

Mobilă din plăci 
aglomerate

Zilele acestea la unitatea din 
Brăila a I.P.R.O.F.I.L. „Dunărea“ 
a fost dată în folosință o mare 
hală pentru fabricarea mobilei. 
In noua hală, înzestrată cu utilai 
modern, se va fabrica în special 
mobilă din plăci aglomerate din 
așchii de lemn produse de întra- 
prinderea din această localitate.

Intrarea în funcțiune a acestei 
hale confirmă că plăcile aglome
rate — nou produs al industriei 
lemnului din țara noastră — ca
pătă o extindere tot mai mare în 
sectorul produselor finite din 
lemn. Astfel, mobila din plăci 
aglomerate din așchii de lemn se 
mai produce în prezent și la Fa
brica de mobilă „Simo Geza“ din 
Tg. Atareț și în diferite unități ale 
cooperației meșteșugărești.

(Agerpres)

----- •------ 

Aspect de la sosirea delegației parlamentare indiene pe aeroportul Băneasa
Foto « AGERPRES

prinderile din raionul „N. Bălces
cu“ din Capitală nu există preocu
pare în această privință. Atît la 
Uzinele „Tudor Vladimirescu", la 
Fabrica de încălțăminte „Kirov" 
cît și la Industria Bumbacului A 
sînt organizate brigăzi de produc
ție ale tineretului care aduc o 
mare contribuție la îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Organizația U.T.M. de la Uzi
nele „Tudor Vladimirescu“ acordă 
o mare atenție organizării tinere
tului în producție pentru ca apor
tul acestuia la realizarea trolei
buzelor și autobuselor romînești 
modernizate și de o calitate din ce 
în ce mai bună să fie cît mai 
mare.

Trebuie să recunoaștem — ne 
spun muncitorii și tehnicienii din 
uzină — că nu a fost deloc ușor 
să trecem de la producția mașini
lor agricole la producerea auto
buselor. De aceea, pe lîngă ridi
carea calificării, era impetuos ne
cesară îmbunătățirea organizării 
muncii.

O formă eficace de organizare 
a tinerilor în producție, oare a 
contribuit la îmbunătățirea muncii 
și astfel și a calității produselor 
a fost extinderea lucrului în bri
găzi. Au fost organizate 10 brigăzi 
de tineret în atelierele unde era 
necesară o mai bună organizare a 
lucrului. Brigăzile, în majoritatea 
lor sînt conduse de ingineri și 
tehnicieni. In unele brigăzi printre 
care se află cea condusă de Vale- 
riu Savu de la sectorul autobuse, 
sau cea condusă de Cornel Dumi- 
trașcu de la autobasculante, tinerii 
discută împreună cu tehnicienii 
sectorului, în fiecare dimineață, 
înainte de începerea programului 
cum și-au realizat sarcinile de 
plan în ziua precedentă și ce au 
de făcut în ziua respectivă. Cu 
acest prilej, se fac aprecieri critice 
asupra disciplinei pe locul de mun
că al tinerilor, asupra calității 
produselor pe care le lucrează, se 
dau indicații tehnice pentru ceea 
ce au de făcut.

Sosirea în Capitală 
a unei delegații parlamentare 

a Republicii India
Miercuri după-amiază a sosit ta 

Capitală o delegație parlamentară 
a Republicii India care va vizita 
țara noastră la invitația Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Romîne.

Din delegație fac parte: Anan- 
thasayanam Ayyangar, președin
tele Camerei Populare, membru al 
Partidului Congresul Național In
dian ; M. Thirumala Rao, membru 
al Camerei Populare, membru al 
Partidului Congresul Național In
dian ; Narayan Ganesch Goray, 
membru al Camerei Populare, 
membru al Partidului Socialist din 
India „Praja“; Rajeshwar Patel, 
membru al Camerei Populare, 
membru al Partidului Congresul 
Național Indian ; 11a Palchoudhuri, 
membră a Camerei Populare, mem
bră a Partidului Congresul Națio
nal Indian ; C. D. Pânde, membru 
al Camerei Populare, membru al 
Partidului Congresul Național In
dian ; A. S. Raju, membru al Ca
merei Superioare, membru al Par
tidului Congresul Național Indian; 
Pushpalata Das, membră a Ca
merei Superioare, membră a Par
tidului Congresul Național Indian ; 
M. N. Kaul, secretar al Camerei 
Populare și V. K. Dhage, membru 
al Camerei Superioare.

Toate acestea i-au ajutat pe ti
neri să-și organizeze mai bine lo
cul de muncă, să păstreze în or
dine piesele în cadrul fluxului de 
fabricație. Datorită acestui fapt ti
nerii dm brigada comunistului Va- 
leriu Savu își depășesc zilnic 
sarcinile de plan cu circa 15 la 
sută. Folosind cu grijă metalul, ei 
au isbutit să economisească de la 
începutul anului pînă acum a- 
proape 7000 kg. metal. Rezultate 
bune obțin și brigăzile conduse de 
Cornel Dumitrașcu, Vasile Pîrvu, 
Constantin Popa, Constantin Si- 
mionescu și aiții.

Necesitatea însușirii 
experienței înaintate
Nu poți deveni fruntaș, nu te 

poți afirma în rezolvarea proble
melor de producție, fără să înveți.

Pe la începtul anului, cînd au 
început să lucreze modele noi de 
încălțăminte mulți tineri de la Uzi
nele ,,Kirov“ nu se încadrau în 
normativul de consum, realizînd 
astfel, în loc de economii, pierderi. 
La îndemnul organizației de par
tid, organizația U.T.M. a hotărî! 
să organizeze o consfătuire între 
brigăzile de la croit în care să se 
analizeze cauzele care fac ca 
mulți tineri din brigăzi să înregis
treze pierderi la croit. Cu acest 
prilej, s-a constatat că nu toți ti
nerii știau să încadreze judicios ti
parele pe suprafața pielii din care 
cauză depășeau consumul specific. 
Organizația U.T.M. a organizat de 
îndată demonstrații practice pri
vind metodele de croit în care 
croitorii fruntași Marin Andreescu, 
Ștefania Petac și alții au expus 
tinerilor metoda lor de muncă. în 
cadrul acestor demonstrații a fost 
invitat chiar și comunistul Nicolae 
Militaru — inițiatorul mișcării de 
realizarea de economii de piele —

CORNELIA BANCILA

(Continuare în pag. 3-a)

Aeroportul Băneasa era pavoa
zat festiv cu drapele de stat ale 
R. P. Romîne și Republicii India, 
cu pancarde pe care erau înscrise 
în limbile romînă și hindu cuvinte 
de bun sosit adresate oaspeților.

Membrii delegației parlamentare 
indiene au fost înttaipinați la so
sire de Anton Moisescu, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Petre Drăgoeșcu și 
Tiță Florea, vicepreședinți ai Ma
rii Adunări Naționale, Filip Geltz 
și C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
membri ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, de deputății Gabriela 
Bernachi, Ivan Cain, Mihai 
Cruceanu, Nicolae Deleanu, Bercu 
Feldman, Traian lonașcu, Gh. lo- 
nescu. Ion Pas, Dumitru Prapor- 
gescu, Barbu Solomon și Al Voi- 
tinovici, Dionisie lonescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, D. Dia- 
conescu, președintele Sfatului 
Popular al Capitalei, Mihai Cio- 
banu, președintele Camerei de Co
merț: a R. P. Romîine, Mircea Biji, 
secretar general al Marii Adunări 
Naționale, funcționari superiori din

(Continuare în pag. 3-a)

Muncitorii de la șantierul baraj, 
sprijiniți îndeaproape de colectivul 
fabricii de betoane, toarnă zilnic 
în corpul barajului peste 2.000 m.c. 
de beton, ceea ce reprezintă o rea
lizare deosebit de importantă. 
Acum ei fac pregătiri pentru închi
derea albiei Bistriței. Astfel, în 
prezența specialiștilor cehoslovaci, 
se montează conducte pentru goli
rile de fund prin care se vor 
scurge’ temporar apele rîului Bis
trița.

Activitatea constructorilor din 
cele două sectoare ale tunelului 
— intrare și ieșire — care s-au an
gajat să betoneze lunar cîte 128 
metri liniari de tunel — este de 
asemenea încununată de succes. 
De la începutul anului și pînă a- 
cum ei au betonat peste 1.000 m. 
la cămășuiala interioară a tunelu-.

Deschiderea unui muzeu 
în clădirea unde s-a ținut 

procesul luptătorilor ceferiști 
și petroliști din iunie-iulie 1934

La Craiova s-a deschis un 
muzeu în clădirea unde a avut 
loc ta lunile iunie—iulie 1934 pro
cesul luptătorilor ceferiști și pe
troliști. Muzeul a fost organizat 
din inițiativa comitetului regional 
de partid cu sprijinul Institutului 
de istorie a partidului de pe lîngă 
C.C. al P.M.R. și al Muzeului de 
istorie a partidului. Numeroase 
documente, fotografii și date în
fățișează lupta eroică dusă de

-----•------ ----

Solemnitatea înmînării 
ordinului „Steaua 

Republicii Populare 
Romîne“ tovarășului 
acad. Atanase Joja

Miercuri la amiază, la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale, a avut 
loc solemnitatea înmînării Ordi
nului „Steaua Republicii Populare 
Romîne“ clasa a Il-a tovarășului 
academician Atanase Joja, mem
bru al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, ministrul Invă- 
țămîntului și Culturii, distins cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 55 
ani, pentru activitate rodnică în 
mișcarea muncitorească și ta mun
ca didactică și științifică.

La solemnitate au fost de față 
tovarășii: Emil Bodnăraș, Alexan
dru Moghioroș, Constanța Cră
ciun, Petre Drăgoeșcu, acad. Iile 
Murgulescu, Ion Pas, Carol Lon- 
cear, dr. Voinea Marinescu, acad. 
P. Constantinescu-Iași, Filip Geltz, 
acad. N. Gh. Ltipu, O. Prisnea, a- 
cademicienii I. S. Gheorghiu, V. 
Malinschl, C. Ionescu-Gullan, rec
tori ai institutelor de învățămînt 
superior, activiști pe tărîm cultu
ral.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, a înmînat tova
rășului Atanase Joja înaltul ordin 
și l-a felicitat în numele C.C. al 
P.M.R., guvernului R. P. Romîne 
și Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

Tovarășul Atanase Joja a mul
țumit pentru înalta distincție acor
dată.

{Ager preș)

Cine sînt dușmanii festivalului
O vreme credeam c& tn 

S. U. A. cea mai detestată 
ocapafie este cea de gangster. 
Recunoaștem: ne-am înșelat.
Recordul repulsiei îl atinge o 
altă meserie : cea de politician. 
Un sondaj special, efectuat re
cent in S.U.A. a dezvăluit că 
marea majoritate a părinților se 
îngrozesc la gindul unei cariere 
po.itice a copiilor lor. „New 
York Times Magazine" . scria 
alarmat: ..Conducătorii politici, 
Ca o categorie, nu se bucură de 
respectul alegătorului de rină. 
Des, foarte des, aud cum se 
vorbește despre candidata la 
posturile electorale ca despre 
ființe josnice și fără de rușine, 
care sînt gata să participe la 
orice afacere murdară sau ma
șinație..." lată ce reprezentări 
sugerează americanului simplu 
politicianul burghez.

Nu știm dacă părinții senato
rului Humphrey ma' trăiesc Și 
ce gîndesc despre cariera odras
lei lor. In schimb, sîntem con
vinși că in privința respectului^ 
alegătorului, senatorul se află 
în deficit. Domnul senator se 
pare că nu-și prea face griji în 
privința aceasta. Afacerile mur
dare nu l scârbesc, ci dimpotrivă 
îl atrag. Răspunde totdeauna 
prezent clnd este pusă la cale 

lui. La casa vanelor, situată la ie
șirea din tunel, a fost terminată 
de curînd betonarea piesei care 
lace legătura dintre tunel și cele 
două conducte forțate aflate în 
prezent în curs de montare.

Pe șantierul uzinei se execută 
acum lucrări de finisaj interior, iar 
în curînd vor începe lucrările de 
placare cu piatră și finisări exte
rioare.

Pentru muncitorii constructori de 
pe șantierul acestei mari unități 
hidroenergetice se află în curs de 
finisare 5 blocuri la care se exe
cută acum lucrări pentru alimenta
re cu apă, energie electrică etc. 
Noile blocuri vor fi date în folo
sința constructorilor în preajma 
marii sărbători.

(Agerpres)

P.C.R. împotriva exploatării ți 
fascizării -țării.

A fost reconstituită sala unde 
s-a desfășurat procesul. Boxa acu
zaților, băncile pentru martori și 
public și celelalte piese de mobi
lier sînt cele care au existat în pe
rioada de desfășurare a procesu
lui. O serie de documente ilustrea
ză ecoul internațional pe care l-au 
avut evenimentele din 1933—1934. 
Sînt înfăfișate, de asemenea, rea
lizările obținute în regiunea Cra
iova și în țară în anii regimului 
de democrație populară.

Muzeul a fost vizitat chiar din 
prima zi de sute și sute de oameni 

,ai muncii d n orașul Craiova.

(Agerpres)

Au terminat 
recoltarea orzului

Gospodăriile agricole de stat 
din regiunea Timișoara au termi
nat recoltarea orzului da toamnă. 
Toate gospodăriile au obținut ta 
acest an producții bogate. Gospo
dăriile de stat Aradu Nou, Șirla, 
Teremia Mare, Stamora, Beciche- 
recu Mic și Vrani au realizat de pe 
suprafețe de 50—450 ha producții 
de 2.750—3.300 kg orz de toamnă 
la ha. Producția medie pe regiune 
de pe cele 13.089 ha cultivate cu 
orz de toamnă a fost în acest an 
de 2.270 kg la ha.

După terminarea recoltării orzu
lui, gospodăriile agricole de stat 
continuă cu toate Torțele secerișul 
griului. Pînă la 8 iulie grîul a fost 
recoltat de pe o suprafață de 10.540 
ha, obținîndu-se o producție me
die de 2.154 kg la ha.

(Agerpres)

Pionierii la Muzeul de istorie a Partidului.

o mașina (lune odioasă. Dova
dă : acum a primit misiunea 
dezonorabilă de a se răjul 
cu... Festivalul de la Viena.

Humphrey se socotește spe
cialist in materie de Festival. 
Nu, doamne ferește, ca parti
cipant. Nu e omul. Specialita
tea lui are o altă origine. Dom
nul senator s-a mai războit 
odată cu marea sărbătoare a 
tineretului lumii. El nu vrea să 
se uite acest fapt și de aceea 
a ținut recent să-l reaminteas-

2) Senatorul HUMPHREY
că colegilor săi întru senato- 
rism. „La 26 august 1957 am 
vorbit in senat despre Festiva
lul de la Moscova și despre ro
lul pe care tineretul american 
l-a jucat la el". Humphrey nu 
vrea să dezgroape istoria spre 
a-și aminti ceea ce a dat ea 
bun. El e a'armat: ,,Festivalul 
de la Viena reprezintă pentru 
noi o amenințare..."

Cintecele sud-amcricane, cir
cul chinezesc, baletul sovietic 
și „Perinița" noastră amenință, 
să notăm bine, însăși... secu

Brigada de mineri fruntașă a lui 
Augustin Demeter de la mina Uri- 
cani, înainte de a intra în șut.

ritatea S. U. A. ? E adevărat, 
în privința absurdităților poli
ticienii americani ne-au oferit 
destule surprize. Doar și Taiva- 
nul a fost mutat din apropie
rea coastei Chinei tocmai la... 
granițele S. U. A. Și totuși 
șirul lor nu a fost epuizat.

Domnul. senator nu face un 
mister din gîndurile care-l ob
sedează. In fulminantul discurs 
rostit în senat, el mărturisește 
limpede că se teme de po
sibilitatea ca mulți dintre 

particlpanții la Festival să 
se cunoască mai bine, să 
facă schimb de opinii. „Nu 
trebuie să subapreciem fap
tul că aproximativ 20.000 de 
tineri șl tinere din toate părțile 
globului pământesc vor sosi la 
intllnirea de la Viena. Mulți 
dintre acești participanți se vor 
strădui cu aviditate și, proba
bil, vor acumula anumite cu
noștințe de pe urma unor dis
cuții raționale și a unor sincere 
schimburi de păreri". iată: 
Humphrey se teme de „sincere

NUNTA
UTEM1STÂ

O inițiativă a tinerilor 
de la Uzinele Vlăhița— 
Regiunea Autonomă 

Maghiară

După-amiază, cînd am ajuna la 
Vlăhița, la clubul tineretului era 
multă lume și totul trăda că ae 
petrece un eveniment deosebit. La 
club ae adunaseră toți „obișnuiții 
casei“—în majoritate tineri munci
tori din uzină. Băieții erau înbră- 
cați în costumele lor elegante, fe
tele în rochii de seară.

Și în fața clubului era multă 
lume : muncitorii din uzină, să
teni, majoritatea cu brațele încăr
cate de flori. Unii veniseră doar 
din curiozitate în fața clubului. Ce 
se petrecea aici ? Se căsătorea e- 
lectricianul Nemethi Laszlo, secre
tarul comitetului U.T.M-, cu David 
Marghit, o fată din Bodoț.

Pe Nemethi Lăți îl cunoaște fie
care tînăr. îl stimează deopotrivă 
și cei bătrîni și cei tineri pentru 
că e un băiat inimos, dirz, cu ini
țiativă, un bun prieten pe care 
poți să te bizui. După ce l-au ales 
secretar multe 
s-au schimbat 
in organizația 
U.T.M. din u- 
zină. Mulți îl 
credeau la în
ceput un visător 
cînd le-a vorbit
despre planurile sale : „Clubul ti
neretului", „Acțiunea pentru eco
nomisirea de metal“, „Cît mai 
mulți tineri inovatori", „Școală de 
dans", „Atelier de încercarea pro
totipurilor pentru tinerii inovatori“ 
—• Ia uite ce-i trece prin cap ! — 
spuneau unii. Dar iată că toate a- 
cestea au devenit treptat realitate, 
o realitate creată prin munca și en
tuziasmul tineretului îndrumat în
deaproape de comuniștii uzinei. 
Nemethi e și acum „visător".

— Putem face și mai mult !
Nemethi și-a anunțat într-o zi 

tovarășii că se va căsători cu Mar
ghit.

— Dar vedeți voi, normele vechi 
după care s-au căsătorit părinții 
mei, ai voștri, în general oamenii 
mai bătrîni, mie nu-mi mai con
vin. Eu, ca și voi, am alte concep
ții despre viață, despre familie.

Vreau să fac o nuntă ute- 
mistă, așa cum au făcut și alți ute- 
miști din unele organizații de ba
ză din regiunea noastră, i-a lămurit 
el. Vreau ca familia mea să-și 
petreacă primele ei ceasuri în mij
locul colectivului nostru.

S-au sfătuit membrii comitetului 
U.T.M. între ei, au anunțat comi
tetul de partid, conducerea între
prinderii, sindicatul, secretarii or-

schimburi de 'păreri". Dar nu-l 
totul. Domnul senator s-a plim
bat destul pe glob ca să-și dea 
seama că africanii, asiaticii, 
sud-americanii, ca să nu mal 
vorbim de europeni, au o pă
rere nu tocmai strălucită despre 
democrația americană și poli
tica externă a S. U. A. Hum
phrey e îngrijorat de posibili
tatea. răspindirii acestei păreri 
și avertizează că „un mare 
număr dș tineri și in special 
din Africa, Asia, America La
tină, au o concepție nejustă (?) 
despre S. U. A.". Că domnul 
Humphrey califică această con
cepție drept „nejustă" e normal. 
Nimeni nu se miră. Nici chiar 
africanii sau asiaticii care nu 
se așteaptă nici un moment ca 
lupta lor împotriva monopolu
rilor americane să fie pe pla
cul Wall Street-ului.

Toatg considerațiunile de 
ordin general despre Festival 
i-au fost necesare domnului se
nator spre a intra — cum se 
spune — in subiect. Adică spre 
a explica cum ar trebui „orga
nizată" prezența tinerilor ame-

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. 4-a) 

ganizațiilor de secții U.T.M. O 
problemă atît de importantă nu 
putea fi lăsată doar pe seama. . se
cretarului. Utemiștii au pregătit 
surprize, cadouri...

în sîmbăta aceea s-au adunat 
invitații — tineri romîni, maghiari 
din uzină, vechi muncitori, prie
teni, rude-., toți cei ce nu pot lipsi 
de la o nuntă.

Și după ce, cum este datina, „mi
reasa a fost cerută", nuntașii s-au 
îndreptat spre clubul frumos pa
voazat unde a avut loc ceremonia 
căsătoriei. Pînă și președintele sfa
tului popular comunal — care ofi- 
ciase pînă atunci atîtea căsătorii— 
era emoționat. Era o nuntă nouă.

Șandor Ambruș, președintele sfa
tului popular, secretarul comitetu
lui de partid Laszlo Gyorghypal, 
Jozsef Pakot, locțiitor al secreta
rului U.T.M., inginerul șef Dala 
Mihaly și alții i-au felicitat pe 

tinerii căsătoriți. 
Nu țin minte ce 
a spus fiecare, 
în orice caz cu
vinte frumoase, 
emoționante. Dar 
Pakot Jozsef u- 
rîndu-le fericiere 

a exprimat dorința utemiștilor :
— Să rămîi dragă Lăți așa cum 

te cunoaștem, prietenul, tovarășul 
nostru drag, omul care să știe să 
facă din vis realitate,

A urmat petrecerea. Mesele erau 
pline. Nuntașii romîni și maghiari 
au ridicat pahare pentru fericirea 
tinerei perechi, pentru viața și 
munca înfrățită fericită a oamenilor 
muncii romîni și maghiari și de 
alte naționalități din patria noastră 
socialistă, pentru partidul nostru 
drag. în timp ce în sală a început 
„dansul miresii" — ce ține aproa
pe o oră — l-am oprit lîngă noi 
pe Nemethi Laszlo.

— Ce bine îmi pare, ne spune 
emoționat, ce bine îmi pare că au 
venit toți tovarășii mei, că se simt 
bine aici. Să fii cu tovarășii, cu 
prietenii tăi împreună, să simți 
că și ei se bucură de bucuria ta, 
aceasta mi se pare un moment atît 
de înălțător. Vedeți, eu cred că 
un asemenea lucru îți leagă fami
lia mult mai puternic, mai trainic, 
de viața colectivului în care tră
iești și muncești.

ȘTEFAN NEKANIȚKI 
corespondentul „Scînleii tine

retului“ pentru Regiunea 
Autonomă Maghiară-- c---
Absolvenții 

institutelor din lași 
pleacă în producție
Terminînd cu succes studiile, 

peste 900 de absolvenți ai Institu
tului politehnic și ai Universității 
„Al. I. Cuza" din lași pleacă iu 
aceste zile să muncească in pro
ducție, să valorifice în practica 
muncii cunoștințele dobîndite iu 
anii de învățătură. Un număr de 
18 tineri ingineri, absolvenți ai 
Facultății de chimie industrială de 
la Institutul politehnic, vor munci 
la Combinatul de cauciuc sintetic 
de la. Borzești, creat de regimul 
nostru democrat-popular. La altă 
unitate industrială creată în anii 
puterii populare — Combinatul de 
îngrășăminte azotoase de la Roz- 
nov — vor munci 12 absolvenți 
ai aceleeași facultăți. Alți ingineri, 
absolvenți ai Institutului politeh
nic, pleacă să muncească în alte 
fabrici și uzine din patria noastră, 
printre care Uzina de fibre sinteti
ce de la Săvinești, Fabrica de rul
menți din Bfrlad, etc.

(Agerpres)



Gospodăriile agricole de stat au 
acum, în plină campanie de re
coltare oaspeți. Dar oaspeții aceș
tia nu au venit doar cu gîndul de 
a vizita, ci de a munci alături de 
gazde. Sînt miile de elevi care, 
credincioși unei bune tradiții merg 
vară de vară în satele patriei noa
stre, în G.A.S.-uri pentru a parti
cipa la bătălia stringerli recoltelor, 
în aceste zile de început al vacan
ței școlile au adrese noi.

Prima scrisoare 
de mulțumire

O așezare mare, pe povîrnișuri 
de dealuri cu multă vegetație, cu 
case frumoase — așa apare satul 
Bîrzești celui care pentru prima 
oară poposește aici. Așa le-a apărut 
și elevilor din clasele a VUI-a, a 
IX-a și a X-a ale Școlii nr. 1 Vas
lui veniți în tabăra organizată la 
gospodăria agricolă de stat „I. C. 
Frimu“.

...E dimineață. Elevii (cu toții 
sînt 45) nu vor să piardă nici un 
ceas. împreună cu utemista Mari a 
Parxene care-i întovărășește din 
partea gospodăriei, cîntînd, elevii 
pleacă la cîmp. Floarea-soarelui 
mare și frumoasă, a înflorit. Elevii 
fac aici prașila a II-a.

După prînz a venit în mijlocul 
lor comunistul Vasile Melinte. O 
scurtă pauză.

Maria Parxene îi laudă pe cei 
care au lucrat. Elevul Radu Aca- 
trinei, membru în comitetul U.T.M. 

k îl informează pe tov. 
ipre fruntașii Vasile Da

tările Muscă, Eugen Rota- 
1 elev

au vara adrese noi

și le în-

din par-
,1. C. Friinu“. Scrisoa-

G.A.S. Roșia. Elevii școlilor medii din raionul București,
și-au dat intîlnire aici... la culesul caiselor.

tori au îmbrățișat inițiativa tineri- entuziasm, de bună voie și ajutora- 
lor de la „Grivița-Roșie“-București re tovărășească. Programul de lu
de a învăța săptămînal, în cinstea 
zilei de 23 August, cîte un cîntec 
patriotic. Elevii se pricep mai 
bine, îi ajută integrîndu-se astfel 
în activitatea pe care o duce or
ganizația U.T.M. din G.A.S. Acum 
învață cîntecul „Sub al păcii stin
dard“. Tinerii muncitori știu unele 
cîntece, elevii știu altele 
vață cu toții pe toate.

Conducerea școlii din Vaslui a 
primit recent o scrisoare 
tea G.A.S. j ~ v
rea începe așa :

„Transmitem mulțumirea noastră 
pentru hărnicia cu care lucrează 
elevii din școala dv. în primele

cru, bine întocmit, condițiile foarte 
bune de trai asigurate de fermă, 
natura îneîntătoare, fac din timpul 
petrecut în tabără o odihnă activă 
dublată de satisfacția muncii utile. 
Munca entuziastă, întrecerile care 
se desfășoară între diferite grupe 
sînt expresia trăsăturilor noi de 
conștiință ale elevilor.

Deși au trecut cîteva zile de 
muncă (tabăra s-a deschis joi) or
ganizarea timpului liber a] elevilor 
la practică se află încă într-un 
stadiu necristalizat. Nu a existat în 
prealabil grija pentru organizarea 
timpului liber al elevilor. în si
tuația actuală, absența ziarelor, a

Raidul nostru prin taberele 
de muncă patriotică ale elevilor 

în G. A. S-uri
zile ei au prășit 11 ha. floa- posibilității unei lecturi permanen- 
rea-soarelui. Și-au propug să pră- te, a unui program stabil de. activi- 
șească încă 30 ha. floarea-soarelui, tăți culturale și sportive 
să ne ajute la recoltatul orzului și ■-s1-'--î- -* xî--
griului. Sîntem convinși că-și 
îndeplini angajamentele“.

vor

Activitatea 
după orele de muncă 

nu poate fi lăsată 
la voia întâmplării

la Orașul Si alin
reclama noi măsuri

pe școală
Melinte des] 
niciuc, ¥ari,~ 
ru, Minai Cîmpeanu. Un 
hîtru :

„Foaie verde razachie 
Cine umbra o tot cată 
Și pe cine-i supărată 
Sapa ce se frige-n soare 
Cît este ziua de mare.“

— Ursache Dan.
— Și mai cine ?
— Mircea Rusu.
Aplauze. Tot elevul hîtru : 

„Dar pe seară, în poiană 
Cu acordeonul, cine, 
0 să cînte-n cinstea celor 
Care azi au lucrat bine ?“

— Vasile Oprică.
— Oprică, el e !

La Gospodăria Agricolă de Stat 
„Ferma Roșie.“ din apropierea 
Buoureștiului lucrează — reuniți 
într-o tabără — elevii a patru mari 
școli medii bucureștene. Tinerii 
din școlile medii nr. 10, 11, 12 și 
34 — sub supravegherea profeso
rilor, cu ajutorul oamenilor mun
cii, tehnicienilor și inginerilor fer
mei — depun o muncă folositoare 
și entuziastă. Brigăzile utemiste de 
muncă patriotică au lucrat la cu
lesul legumelor, la plivitul grădi
nilor de zarzavat, la vie. în tabără 
domnește o atmosferă de elan și

j face ca 
elevii să aibă în timpul liber 
— ocupații întîmplătoare.

Deocamdată elevii citesc cărți a- 
duse de fiecare de acasă (prelua
rea organizată a cărților de la bi
blioteca căminului cultural n-a 
fost încă pusă la punct), fac ceva 
sport, pregătesc producții poetice 
proprii pentru serile literare plă
nuite și repetă pentrji surpriza 
care va încheia zilele de tabără. 
Lipsește însă planul coordonat la 
nivelul taberei, care să urmărească 
și colaborarea cu tinerii muncitori 
de la fermă și utemiștii din 
mună. Acesta trebuie făcut 
îndată.

Reîntoarcerea 
la vechi prieteni

co
de

Pe fostele moșii ale lui George 
Brătianu și Armând Călinescu, se 
întind astăzi cele peste 2600 hec
tare ale gospodăriei agricole de

Pauza se isprăvește. Din nou 
treabă. Spre seară, elevii se întorc 
în gospodărie. Se opresc direct pe 
terenul de sport, mingea de fotbal 
e luată în 
masa — e 
în livadă, 
șah.

Seara îi 
locul tinerilor muncitori din G.A.S. 
Printre elevi se găsesc toii mem
brii corului. Tinerii țărani munci-

stat a tineretului din Rătești- Gos
podăria a luat fiiuță în 1949, anul 
trecut însă, a căpătat denumirea 
de gospodărie a tineretului. Și pe 
hună dreptate: aici — cu cîteva 
excepții — toți sînt tineri.

în vara trecută s-a deschis aici 
prima tabără a elevilor din școlile 
medii din Câmpulung și. Pitești, 
în gospodărie devii au muncit cu 
hărnicie, s-au odihnit, s-au distrat, 
într-un cuvînt s-au simțit minimal 
între elevi și tinerii munci-, 
tori din gospodărie s-au sta
tornicit relații trainice dc prie
tenie. Tocmai de aceea elevii 
Școlii tnedii nr. 1 din Cîmpulung 
și-an manifestat dorința de a reve
ni și în această vară în gospodăria 
de la Rătești.

Gospodăria s-a pregătit din timp 
să-și primească oaspeții.

Elevii vor participa la lucrările 
de recoltare a zarzavaturilor (ro
șii, varză, cartofi, fasole, mazăre 
etc.) și la lucrările de întreținere 
a culturilor (plivit, prășit) pe 
bază de norme de producție agri
colă. Planul stabilește că în cins
tea zilei de 23 August fiecare mem
bru al brigăzii utemiste de muncă 
patriotică din tabără să depășească 
normele planificate atît la lucrări
le de recoltare cît și la lucrările 
de întreținere a culturilor cu 10 la 
sută. De asemenea, se prevede or
ganizarea .unor acțiuni, cul tural- 
educative și sportive interesante și 
varitlte.

Așteptăm telefonul promis cînd 
ni se vOr comunica primele rezul
tate obținute de elevi. Vor fi 
bune, fără îndoială. Munca a fost 
bine organizată și entuziasmul 
levilor e greu de epuizat.

Foto : N. STELORlANRIGA-BUCUREȘTI
e-

C. SLAVIC
M. CELAC
M. FLORIAN

In Orașul Stalin s-a deschis în 
localul Școlii medii nr. 4 clubul e- 
levilor din oraș. El va funcționa 
în două serii, prima în luna iulie, 
a doua în augpst. Au fost alese 
cadrele didactice care să poată 
îndruma activitatea cultural-educa- 
tivă și sportivă în cadrul clubului.

Timp de patru zile, înaintea în
chiderii anului școlar, colectivul 
de conducere al clubului a fost in
struit asupra muncii pe care o 
va desfășura. Un colectiv nume
ros de cadre didactice și elevi a 
lucrat la alcătuirea planului de 
activitate. Sînt prevăzute infor
mări pol.tice săptămtaale, se vor 
organiza întîlniri cu muncitorii 
fruntași, cu vechi comuniști, con
cursuri „Drumeții veseli“ pe diver
se teme, vizite în marile întreprin
deri ale orașului, simpozioane în 
întreprinderi împreuna cu organi
zația U.T.M. de acolo, excursii în 
scopul cunoașterii regiunii, nume
roase acțiuni in cadrul concursului 
„Iubiți cartea", vizionări de spec
tacole în colectiv etc. O zi pci săp- 
tămină este rezervată muncii pa
triotice. Elevii și-au propus să 
iasă la muncă patriotică pe șan
tierul de construcție al ateneului 
și ce) al Școlii elementare de 7 ani 
nr. 6, la strînsul fierului vechi, la 
cules de plante medicinale, la con
fecționarea diferitelor materiale di
dactice necesgrei activității școlare. 
In cadrul clubului vor lua ființă 
cîteva cercuri pe materii.

In cinstea celei de a XV-a ani
versări a eliberării patriei noastre 
sînt prevăzute acțiuni interesante. 
La club se va ține o conferință 
intitulată „Eliberarea patriei noas
tre de sub jugul fascist — eveni
ment de o deosebită importanță 
iștqrică pentru țara noastră“. Fie
cărei elev va efectua două săptă- 
mîni muncă patriotică pe șantie
rele din oraș sau din împrejurimi. 
Tot în cinstea acestei zile Se pre
gătește concursul cultural al șco
lilor medii care va avea loc în 22 
august.

In baza planului întocmit s-a 
trecut la alcătuirea programului 
activității pe zile, în așa fel îneît 
în fiecare zi acțiunile să fie varia
te, atractive. în prima săptămînă, 
de pildă, sînt programate lecturi 
colective din romanul „Setea“ și 
„Un om între oameni" după care 
vor urma discuții. Acestea se vor

ține în orele de dimineață în ca
drul cercului _ de literatură. La 
cercul de muzîtă elevii vor învăța 
cîntece cum ar fi „Steagul parti
dului“ și rMăreț pămkit al patriei 
iubite“. Zilnic se vor desfășura 
jocuri sportive, se va organiza o 
vizită la LC.A.R. Măgurele etc.

Dar, în Orașul Stafin există 
șapte școlii medii cu peste 2.000 
elevi. Este oare suficient un șin- 
gur club pe oraș ? Nici decum. 
Intr-adevăr, nu tofi elevii vor fi în 
această vacanță în oraș ; 50 din
tre cei care formează activul 
U.T.M. din școli au și plecat în 
tabăra de instruire de la Făgăraș 
pentru trei saptămîni; 80 de elevi 
vor pleca în trei serii în taberele 
de» muncă patriotică de la Timiș ; 
350 elevi au plecat de acum pe 
șantierul de construcții de la Po
iana Stalin. Majoritatea elevilor 
rămîn totuși în oraș. Unde-și vor 
petrece ei timpul în vacanță ? Ci
nicul club car£ ființează în oraș 
s-a deschis la Școala medie nr. 4, 
în centrul orașului. Este foarte pu
țin probabil că elevii școlilor me
dii nr. 3 și 6, de pildă, școli si
tuate în cartierele mărginașe ale 
orașului, vor putea veni la aceist 
club. în plus, trebuie avut în ve
dere faptul că foarte mulți elevi 
din Școlile medii nr. 3 și 6 au in
trat, pentru perioada de vară, în 
producție, la uzinele din cartierele 
lor: După orele de producție a- 
ccști elevi au nevoie de destinde
re. Dar clubul lor este prea do- 
parte. Un singur club pe oraș nu 
poate practic să-i cuprindă pe toți 
elevii. Comitetul orășenesc U.T.M.' 
avea datoria de a studia situația 
reală din școlile medii ale orașu
lui și să deschidă cluburi în majo
ritatea școlilor medii, fiecare școa
lă să constituie punctul de întîl- 
nire al elevilor ce rămîn în oraș.. 
Acolo unde nu sînt posibilități 
reale pentru organizarea unor clu
buri (în unele școli se efectuează 
lucrări de renovare) acestea se 
pot deschide în cadrul uzinelor 
învecinate școlilor.

Vacanța e abia la început. Mai 
este încă suficient timp ca pe baza 
posibilităților existente să se în
ființeze încă cîteva cluburi ale e- 
levilor în Orașul Stalin care să-i 
poată cuprinde pe toți elevii într-o 
activitate organizată.

Cu cîtva timp în urmă, o dele
gație din țara noastră a vizitat Re
publica Socialistă Sovietică Letonă. 
La Riga delegația a fost invitată să 
treacă și pe la Școala medie nr. 1 
cpre poartă numele lui „Leon 
Paegle“, poet revoluționar al ani
lor 1917—^1919.

A fiind despre vizitatorii care se 
aflau in 
Riga au 
îngăduie 
legația romînă, 
despre prietenii lor de la Școala 
medie nr. 1 din București.

Iată-ne înconjurați de cei 1.500 
de elevi ai Școlii medii „Leon 
Paegle“, pionieri și comsomoliști !

Harnicii elevi ai Școlii „Leon 
Paegle“ au vorbit despre viața lor 
în școală și în afară de școală, 
despre ceea ce pregătesc pentru 
vacanța de vară. Dar ceea ce inte
resează cel mai mult este felul in 
care ei leagă activitatea teoretică 
cu cea practică.

Ei țin o strînsă legătură cu ma
rea uzină de aparate, de radio și 
centrale telefonice ‘^Vef“, de ase
menea eu fabrica de biciclete și 
cu colhozul „Tuomeu unde li s-a 
repartizat un lot special pe care 
cultivă cartofi. Fetele fac practică 
la fabrica de confecții „23 iunie“.

De asemenea, în școală se află 
un atelier auto, care este dotat cu 
două mașini. La terminarea școlii 
elevii care au făcut practică în 
acest atelier primesc cqrnet de con
ducere auto. La fel, elevii care au 
făcut practică în uzină pot obține, 
în urma unui examen, calificarea 
de lucrător-

Elevii de la această școală au 
rugat să se transmită elevilor 
Școlii nr. 1 „Nicolae Bălcescu“ 
din București salutul colegilor lor 
din Riga, dorința de a intra în co
respondență cu prietenii din Bucu
rești. A și fost adresată o scrisoare 
elevilor Școlii „Nicolae Bălcescu“ 
și o serie de daruri : poeziile lui 
Eminescu editate în limba letonă, 
vederi, agende, insigne, bibelouri, 
vase, albume, calendare și alte 
mici atenții.

La întoarcerea noastră, intr-o 
atmosferă de mare entuziasm, 
tovarășul Aurel Corodeanu, se- 

al 
Băl-

școală, elevii școlii din 
cerut profesorilor să le 
să stea de vorbă cu de- 

să se intereseze

cescu“ a împărțit aceste daruri 
elevilor școlii.

în numele acestora, elevul Ti- 
moșcenco Alexandru din clasa a 
IX-a a dat citire scrisorii de răs
puns către prietenii de pe țărmu
rile îndepărtate ale Balticei, din 
străvechiul oraș Riga.

Visurile și planurile de viitor 
ale elevilor celei mai vechi școli 
românești, care împlinește în cu- 
rînd 250 de ani și care poartă nu
mele marelui revoluționar Nicolae 
Bălcescu 
tinerilor

sînt legate de cele ale 
prieteni de ta Riga.

A. BÎRSEANU D. FAGÄDARU

Școala

cretarul comitetului &.T.M- 
Școlii medii nr. 1 „Nicolae

special

&

AL. MINEAȚA

de con
ia să cu 

opaci,

orașul 
lucrări

anii tinereții.
Pavel Ogod 
oblige pe 

trăiască din 
muncă, din 
efort. Mun-

A acceptat pentru un 
timp munca de pedagog 
la Școala profesională de 
chimie ; apoi a mai tre
cut pentru scurte peri
oade ca pedagog la Școa
la medie nr. 1 și la Școa
la profesională 
strucții, Privea 
ochi indiferenți, 
totul ; privea cum trece 
viața pe lingă el și atît.

Putea fi omul acesta, 
care venea dimineața la 
căminul 
ca măcar 
mănușile.

A fost 
muncă.

Cei care încercau să-l 
ajute, să 4 salveze, n-au 
renunțat încă, l-au pro
pus fă intre să munceas
că într-o uzină, pe un 
șantier. Cînd aude insă 
de muncă mîinile îi alu-

ucenicilor fără 
să-și scoată 

un educator ? 
îndepărtat din

- TU NU VII CU NOI ?
- NU, CA SINT IN VACANTA!

desen de V. CRIVĂȚ

sa
lui
lui 
deveni alt om.

Cînd tatăl l-a întrebat 
din nou despre intenții 
le sale de viitor. Pavel 
a răspuns iritat :

— Mă pregătesc.
S-au mai făcut încer

cări de a-l îndruma pe 
un drum sănătos. A stal 
de vorbă cu el rom uni« 
tul Panait Oprea, profe
sorul lui de la școala 
medie, au stat de vorbă 
activiști ai comitetului 
orășenesc U.T.M.

în aceste zile calde baza sportivă „Danie Gherman" e mult solici
tată de elevii din Capitală. Aici ei au posibilitatea să învețe, cu 
ajutorul unor instructori bine pregătiți, înoată. Iată un grup de e- 

levi la o lecție de înot.
Foto : S. NICULESCU

Vom scurta etapele 
drumului parcurs de 
„erou“ pentru a ajunge 
din nou la o după-amia- 
ză de toamnă cînd Pa

vel, arborind din nou o 
figură tragică, umblind 
din nou girbovit, se în
torcea acasă. De altfel, 
în anul șederii lenevoa
se, Pavel uitase și ce 
mai știa.

scăpat trenul
Desen de

familia - organizația
medie din Bicaz, școală

primire și — pînă se dă 
bătută măr. Alții se duc 
după dormitor, și joacă

găsește pe elevi în înij-

-- •—

Expoziție
La Oradea, în localul Școlii me

dii nr. 3 s-a deschis nu de mult 
o expoziție interșcolară.

Expoziția cuprinde diferite lu
crări executate de elevii școlilor 
elementare și medii din 
Oradea în cadrul orelor de 
practice.

Atrag atenția în mod
sculele și obiectele lucrate și ex
puse de elevii Școlii medii nr. 5, 
precum și albumele de fotografii 
prezentate de elevii Școlii medii 
nr. I, fotografii făcute cu ocazia 
unor excursii prin diferite orașe și 
regiuni ale țării.

Elevii Școlii de meserii din Ora
dea au prezentat la expoziție din 
obiectele executate de ei in ate
lierele

Din cauza greutății bagajului

școlii.

„CATINDATL1L"
In 

Pavel 
acasă, la Bacău, după ce 
eșuase la examenul de 
admitere pentru Facuita
tea de medicină.

Arbora o figură tragi
că, umbla girbovit, ase
menea unui om care su
ferise o grea lovitură. 
Stătea în casă covîrșit 
parcă de „nedreptatea 
soartei“ cum își numea 
el eșecul. Dar numai cî
teva zile.

— Ce ai de gînd să 
faci acum, dragă Pave
le ? l-au întrebat sfioși, 
într-un tîrziu, părinții.

— O să mă pregătesc 
la anul.
Ogod 
chiar

urma cu trei ani, 
Ogod se întorsese

Pavel

an accep-
l-au încu-

se pregă-

pentru
Soții 

tal. Ba 
rajat.

,Sft.
tefte...“

Și Pavel, profitînd de 
aceri climat, a început 
să se afunde tot mai 
mult in abisul lenii, al 
nepăsării.

necă de-a lungul corpu
lui, parcă atrofiate în 
mănuși.

Pavel Ogod se „pre
pară“ din nou pentru 
facultate. își petrece di
minețile pe plajă cu o 
carte drept pernă, după 
amiezile la cinema și 

serile în vesele și zgomo
toase companii. Mănîncă 
o pline nemuncită de el 
pe care părinții îngădui
tori i-o asigură. Părinții 
s-au lăsat copleșiți de 
slăbiciune și l-au încu
rajat să lenevească, să-și 
irosească 
Părinții lui 
trebuie să-l 
fiul lor 
propria 
propriul 
cind va
se va cunoaște mai bine 
și nimeni nu-l va opri, 
atunci cînd va dovedi că 
este capabil, să ajungă 
la o înaltă calificare.

AL CIUCA

N. CLAUDIU

---------

Școala
tînără, da anul acesta prima pro
moție de absolvenți. Este tînara 
și prin experiența pe care o are 
și prin colectivul de profesori care 
o slujește (format în majoritatea 
lui zdrobitoare din profesori ti
neri). Strădania colectivului școlii 
— profesori și elevi — a fost de 
a ține pasul cu munca însuflețită 
a minunaților constructori de pe 
șantier, prin învățătură perseve
renta, prin muncă susținută.

Anii care au trecut au adăugat 
entuziasmului o experiență care 
ne-a ajutat să mergem cu pași mai 
siguri spre realizarea obiectivului 
celui mai important : o muncă in- 
structiv-educativă la un nivel ri
dicat. Anul acesta mai ales a con
stituit anul unui progres evident. 
Și progresul nu poate fi explicat 
altfel decît prin unirea eforturilor 
profesorilor, organizației U.T.M. și 
părinților pentru a realiza îm
preună sarcinile puse în fața șco
lii.

Ne-a fost greu cu părinții pînă 
am înlăturat — și nici acum de 
tot — obișnuința acestora de a 
lăsa pe seama școlii, a profesorilor, 
toate treburile școlare ale fiilor 
lor. Părinții se bizuiau »uneori prea 
mult pe școala, crezînd ca aceasta 
poate rezolva singură totul. De a- 
ceea primul lucru pe care l-am 
făcut a fost de a-i convinge pe 
părinți că oricîte eforturi ar de
pune școala, fără sprijinul lor nu 
poate realiza rezultate calitativ ri
dicate.

într-un fel, la început, munca 
noastră cu părinții a fost de în
drumare pedagogică. Voiam să le 
aratăm acestora cum trebuie să 
ne sprijine, să-i determinăm ca în 
fața copiilor lor să fie nu numai 
părinți, ci și pedagogi exigenți, se
veri, sa-i atragem pentru a acțio
na în același sens cu noi. Astfel, 
s-a statornicit în școală obiceiul 
bun de a ține regulat consfătuiri 
între cadrele didactice și părinți. 
Noi am trezit la părinți ne
voia sa vina fa școală, să ceara 
sfatul profesorilor ori de cîte ori 
aveau greutăți cu fiii lor. Refe
ratele de îndrumare pedagogica au 
fost primite de părinți cu interes 
și au constituit o bază temeinică 
pentru discuții și schimb de expe
riență pedagogică. Astfel, printre 
temele dezbătute au fost „Metoda 
și procedeele de educare a disci
plinei conștiente a elevilor în fa
milie“, „Cum poate participa fa
milia la educarea patriotica a ele
vilor“, „Metoda de educare a unei 
juste atitudini față de muncă, față 
de avutul obștesc“, „Legătura din
tre școală, familie și organizația 
U.T.M. — factor de seamă în rea
lizarea sarcinilor instructiv-educa- 
tive“, „Cum poate contribui fami
lia la ridicarea nivelului la. învă
țătură al elevilor“ etc.

foarte important 
pe părinți să-și
ine copiii, să-i

nam să se ocupe de ei, 
recteze atunci cînd greșeau, 
controleze. De aici s-a 
ideea organizării unor brigăzi for
mate din profesori, sub conducerea 
dirigintelui, care făceau vizite a- 
cnsă la elevi (întotdeauna la orele 
în care aceștia își pregăteau lec-

să-i aju- 
cunoas- 

determi- 
sa-i co- 

sa-i
născut

țiile). Profesorii cunoșteau astfel 
condițiile de lucru ale elevilor și-i 
puteau îndruma pe părinți mai 
bine asupra măsurilor necesare de 
luat în familie. Profesorii verifi
cau metodele de studiu ale elevi
lor, îi ajutau, dîndu-le îndrumări 
individuale.

Avîndu-i pe părinți alături, pro
fesorii puteau acționa mai bine, îi 
puteau controla pe elevi mai bine, 
se puteau ocupa în mod științific 
de îndrumarea și ajutorarea lor. 
De asemenea, am reușit să trezim 
interesul fiecărui profesor pentru 
clasa de elevi și nu numai a diri
gintelui.

Majoritatea elevilor noștri sînt 
utemiști, calitate care implică răs
punderi mari ; utemiștilor Ii se 
cere să fie fruntași, sa fie în pri
mele rînduri pretutindeni — în 
muncă și învățătură. Trebuia sa 
ne bizuim puternic pe acest colec
tiv de utemiști, pe organizația 
U.T.M. Și, într-adevăr, organizația 
U.T.M., utemiștii au constituit, în 
întreaga activitate școlară instruc- 
tiv-educativă un factor important, 
în timp ce profesorii și părinții se 
străduiau sa-i ajute concret pe 
elevi la. învățătură prin meditații, 
sa-i îndrume cum sa muncească, 
sa-i controleze, organizația U.T.M. 
desfășură o activitate educativ- 
politică menita sa trezească la a- 
ceștia conștiința îndatoririlor lor 
patriotice de elevi ai unei școli noi 
să-i mobilizeze sa învețe și sa aiba 
o conduită demnă în școală și în 
afara școlii.

De pildă, situația elevilor pe 
care noi o discutam și o analizam 
în consiliul pedagogic, cu părinții, 
organizația U.T.M. o discuta cu 
utemiștii și elevii în adunările ge
nerale U.T.M. și în adunările des
chise. Cînd era vorba de abateri, 
de manifestări de indisciplină, de 
delăsări în muncă, a unor elevi, 
dirigintele apela la colectivul de 
utemiști, la grupa U.T.M. a clasei. 
Colectivul era acela care discuta 
orice abateri și hotăra măsurile de 
îndreptare cu sprijinul dirigintelui. 
Aceasta a făcut treptat ca colecti
vul să se impună în fața acelora 
ce nu-și făceau datoria. Neagu Lu- 
creția din clasa a VIII-a, de pilda, 
era căzută la 6 materii pe trimes
trul I. Fiind pusă îri discuția adu
nării generale U.T.M. și ajutată 
de utemiști a înțeles că nu i se 
admite delăsarea și a început sa 
învețe. Astăzi ea are o singură 
corijență. La fel s-au întîmplat 
lucrurile și cu alți utemiști și 
elevi.

Cînd eforturile școlii și ale pă
rinților erau îndreptate spre 
bunătățirea disciplinei școlare, 
gânizația U.T.M. și-a asumat 
cina în fata conducerii 
a-i face pe eleri - 
gulamentul de ordine interioara. 
Cînd la sfîrșitul trimestrului II 
s-a pus problema de a concentra 
toate eforturile pentru ca anul 
școlar sa se încheie cu rezultate 
bune, organizația U.T.M s-a ală
turat acestei munci lansînd che 
marea „Nici un utemist repetent“ 

Acțiunile profesorilor, ale orga 
nizatiei U.T.M. și ale părinților 
s-au întrepătruns, fiecare a căutat 
sa întareasca. sa completeze, în 
aceeași direcție acțiunile școlii, sâ

corecteze anumite greșeli, sa înlă
ture lipsurile. Rezultatele fiecărei 
clase, ne pot dovedi că numai 
în condițiile unei colaborări strîn- 
se între școală, organizația U.T.M. 
și familie succesul poate fi asigu
rat. Acolo unde unul din factori 
n-a exercitat influența sa asupra 
elevilor, munca a avut de suferit. 
De pildă, dirigintele clasei a IX-a 
s-a ocupat mult de clasa sa, a 
căutat să-și apropie părinții, sa 
creeze un colectiv puternic în cla
să. Totuși, astăzi clasa a IX-a e8te 
un colectiv dezbinat, care nu ac
ționează de sine stătător, aici exis
tă și un elev 
repetenți pe 
jenți. Aceasta 
tul că grupa 
fost slabă, nu 
ginte, s-a tîrît în coada colectivu
lui, s-a ocupat de lucruri mărunte, 
n-a reușit să-i mobilizeze pe elevi.

Expe riența noastră, pe care ne-am 
îmbogățit-o în acest an, va con
stitui pentru anul care va începe 
prilej de intensificare a muncii 
instructiv-educative. Acum am în
cheiat anul țcolar cu 80 la sută 
promovați, avem în întreaga școa
lă numai trei repetenți, iar cori- 
jenții sînt în majoritate rămași la 
o singură materie. Exigența a spo
rit, totuși rezultatul cantitativ și 
calitativ n-a scăzut, dimpotrivă a 
crescut numărul celor care au me
dii mari, peste 7. Ceea ce înseam
nă că viitorul an cere de la noi 
mai mult, că putem realiza mai 
mult.

VIRGIL RADULIAN 
directorul Școlii medii din Bicaz

repetent, (din cei 3 
școală) și cori- 

se explică prin fap- 
U.T.M. din clasă a 
l-a sprijinit pe diri-

Bogată activitate 
la „colțul viu“
Cu sprijinul întreprinderilor din 

orașul nostru, s-a înființat in anul 
1956 o frumoasă și interesantă gră
dină zoologică. „Colțul viu“ — așa 
este denumită această grădină de 
către elevii din oraș 
nenumărate animale *• 
jderi, vulpi, diverse 
sări etc.

Membrii cercului , 
turaliști“ din școala 
cu o veche tradiție, 
tensă activitate în cadrul

Tinerii naturaliști

— cuprinde 
urși, lupi, 

specii de pă-

îm- 
or- 

sar- 
școlii de 

sâ respecte re-

„tinerilor na- 
noastră, cerc 
au dus o in- 

„colțu
lui viu“. Tinerii naturaliști din 
școala noastră nu numai că spri
jină întreținerea „colțului viu“ (a- 
duc iarbă și frunze proaspete pen
tru animalele pe care le îngrijesc, 
au contribuit la construirea bazi
nului pentru pelikanul adus anul 
acesta etc.), dar au cules și pre
țioase observații cu privire la fe
lul de viață al animalelor de aci. 
Astfel, putem cita interesanta ex
punere făcută de elevii Meii# Mir
cea și Boiangiu Constantin asupra 
vieții mistrețului și a răpitoarelor 
de noapte.

Activitatea tinerilor naturaliști 
din școala noastră in cadrul „col
țului viu“ este un minunat prilej 
pentru consolidarea cunoștințelor 
teoretice însușite la ore.

UDA UNGERMAN 
elev — Școala medie mixt* 
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Festivalul tineretului 
din raionul Rădăuți
Duminică, orașul Rădăuți a îm

brăcat haină de eărbătoare. Stră
zile, parcurile, terenurile de sport 
frumos pavoazate s-au populat 
încă din primele ore ale dimineții 
cu mii de tineri sosiți din toate 
comunele și satele raionului la tra
diționalul festival al tineretului, 
festival închinat celei de a XV-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist și celui de 
al VII-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților.

întreaga perioadă de pregătire a 
festivalului a constituit pentru 
toți tinerii din raion un prilej de 
intensificare a activității în pro
ducție și a acțiunilor de folos 
obștesc. Mobilizați de organizațiile 
U.T.M., sub îndrumarea permanen
tă a organizațiilor de partid, tine
rii din brigăzile de producție ale 
tineretului din întreprinderile raio
nului au realizat de la începutul 
anului și pîna acum economii în 
valoare de 780.000 Iei.

în satele raionului, tineretul, 
mobilizat de organizațiile U.T.M. 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, a desfășurat o intensa 
muncă politica pentru dezvoltarea 
și consolidarea sectorului socialist 
al agriculturii. Popularizînd larg 

/succesele obținute de G.A.C. și în
tovărășirile agricole fruntașe, ti
nerii îndrumați de comuniști, au 
reușit să convingă sute de familii 
de țărani muncitori să pașeasca 
pe drumul agriculturii socialiste. 
O activitate rodnica în această 
privința au desfașurat-o tinerii din 
comunele Arbore, Satu Mare, Vi- 
covul de Jos, Dornești, Rădăuți, 
Frațăuți care au organizat seri de 
întrebări și răspunsuri, programe 
artistice strîns legate de transfor
marea socialistă a agriculturii, și 
alte acțiuni menite să contribuie 
la lămurirea țăranilor1 muncitori.

Paralel cu aceste acțiuni, în pe
rioada desfășurării festivalurilor 
comunale și intercomunale, tinerii 
din întreprinderile și satele^ raio
nului, organizați în 63 brigăzi de 
mur'’ i patriotică, au prestat de la 
înec jtul anului și pîna acum 
aproape 60.000 ore de muncă 
voluntară la amenajări de dru
muri și parcuri, la construcții de 
școli și cămine culturale, împădu
riri, desecări, strîngerea fierului 
vechi, aducînd economii în valoa
re de aproape 160.000 lei.

---- >-----

Dar întreaga perioadă de pregă
tire a festivalului a constituit 
totodată și un minunat prilej de 
creștere a activității politice a or
ganizațiilor U.T.M. Organizațiile 
de bază U.T.M., îndrumate de or
ganizațiile de partid, au organizat 
întîlniri între tineri și vechi co
muniști, care au vorbit tineretu
lui despre lupta dusa de partidul 
nostru pentru eliberarea țării de 
sub jugul fascist. La căminele cul
turale, la cluburi s-au ținut în 
această perioada numeroase con
ferințe în legătură cu importanța 
zilei de 23 August, conferințe des
pre minunatele condiții de viața 
și muncă create tineretului de re
gimul nostru democrat-popular.

Pregătirea și desfășurarea festi- 
valurilor comunale și raionale a 
atras în activitatea culturală un 
număr din ce în ce mai mare de 
tineri. Au luat ființa peste 30 de 
noi formații artistice, iar numărul 
tinerilor artiști amatori a crescut 
cu peste 650. Repertoriile au fost 
îmbogățite cu noi cîntece patrio
tice revoluționare, cu noi piese de 
teatru și scenete care oglindesc 
viața nouă, luminoasă a poporului 
muncitor din patria nqastră.

Festivalul tineretului din raio
nul Rădăuți a constituit în felul 
acesta un prilej de intensificare 
a muncii politice și cultural-edu
cative desfășurată de organizațiile 
U.T.M., de antrenare largă a tu
turor tinerilor la diferite acțiuni 
patriotice și culturale. Cu o- 
cazia acestei sărbători, tinerii din 
orașul și raionul Rădăuți și-au 
manifestat încă "odată atașamentul 
lor fierbinte fața de partid, au 
mulțumit partidului pentru minu
natele condiții de viață create ti
neretului din patria noastră, și-au 
manifestat încă odată hotărirea 
de a lupta fără preget pentru apli
carea în viață a politicii partidu
lui nostru.

N. SIKîONESCU

71 Xll-a ediție 
a competiției cicliste 

„Cursa ScînteiC
Intre 29 iulie și 2 august se va 

desfășura cea de-a XI I-a ediție a 
tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Scînteii". Traseul acestei 
competiții va măsura aproximativ 
900 km împărțiți în 5 etape și va 
atinge principalele orașe din par
tea de sud a Moldovei printre care 
si Bicazul. Cele 5 etape sînt urmă
toarele : etapa I-a București—Foc
șani : etapa II-a : Focșani—Ba

cău—-Roman—Bacău ; etapa Ill-a : 
Bacău—Piatra Neamț—Bicaz— 
Lacul Roșu ; etapa IV-a: Bicaz— 
Focșani; etapa V-a : Focșani— 
București.

Campionatele 
republicane de ciclism 

pe pistă
Campionatele republicane de ci

clism pe pistă au continuat 
miercuri pe velodromul Dinamo 
din Capitală. O comportare re
marcabilă a avut maestrul sportu
lui Constantin Dumitrescu (C.C.A.) 
care a cîștigat titlul de campion 
în proba de urmărire individuală. 
El l-a învins în finală pe colegul 
său de club V. Voloșin pe cei 
4.000 m realizînd timpul de 
5’14”6/10, care constituie un nou 
record al țării. Vechiul record, a- 
părtinea din anul 1953 aceluiași 
ciclist și era de 5T6“3/10. De re
marcat că Dumitrescu a realizat 
norma olimpică pe anul 1959 care 
este de 5’15“.

Un al doilea ciclist care a rea
lizat norma olimpică este Ion Io- 
niță (Voința), ciștigătorul de 
marți al probei de 1000 m cu start 
de pe loc în l’12“8/10.

Astăzi este zi de odihnă, iar vi
neri campionatele programează 
proba de urmărire pe echipe.

Fotbaliști din Irak 
la București

Miercuri dimineață a sosit în 
Capitală selecționata de fotbal a 
Republicii Irak. După cum s-a 
mai anunțat, fotbaliști irakieni vor 
susține două intilniri în țara 
noastră. In primul joc echipa Ira
kului va intilni simbătă in noc
turnă pe stadionul Republicii echi
pa Dinamo Bacău. La 16 iulie 
oaspeții vor evolua la Timișoara 
in compania echipei reprezentative 
a orașului.

La sosire în Gara de Nord e- 
chipa Irakului a fost intimpinată 
cu multă căldură de reprezentanți 
aj Federației romine de fotbal, 
activiști sportivi, ziariști și nu
meroși amatori de fotbal. Lotul 
echipei cuprinde 20 de jucători 
printre care se numără internațio
nalii Juel Gorgis (stoper) Moha- 
med Samer (portar), Abed Halas 
(fundaș), Aii Keritn, Mohamed 
Megit, Taka Ismail (Înaintași) și 
alții. Conducătorul delegației spor
tivilor din Irak este Habi Abas, 
președintele Federației irakiene 
de fotbal.

Consfătuirile 
anuale raionale 

ale cadrelor didactice
Zilele acestea au avut loc în 

întreaga tară consfătuirile anuale 
raionale ale cadrelor didactice.

La aceste consfătuiri au fost 
dezbătute pe larg rezultatele ob
ținute de învățători și profesori în 
activitatea desfășurată în cursul 
anului școlar încheiat de curînd. 
In centrul dezbaterilor au stat 
problemele muncii educative. în
vățătorii și profesorii au făcut un 
larg schimb de experiență cu pri
vire la metodele bune pe care 
le-au folosit în pregătirea și edu
carea viitorilor cetățeni, construc
tori ai socialismului în patria 
noastră.

Consfătuirile s-au preocupat de 
continua îmbunătățire a procesului 
de învățămînt, de realizarea unei 
legături mai strînse a acestuia cu 
viața.

La consfătuiri s-au discutat de 
asemenea probleme privind îmbu
nătățirea programelor de învăță
mînt, a manualelor școlare și per
fecționarea pregătirii profesionale, 
ideologice și politice a cadrelor di
dactice.

(Agerpres)
ELENA ZLOTEA Cine dă primul șut ?

(Expoziția de fotografii artistice a tineretului)

INFORMAȚII
Miercuri' a avut loc la Societa

tea pentru răspîndirea științei și 
culturii o consfătuire privind acti
vitatea desfășurată de lectoratele 
S.R.S.C.

La consfătuire au participat 
membri ai consiliului de conducere 
al S.R.S.C., secretarii filialelor 
regionale S.R.S.C., precum și re
prezentanți ai unor lectorate.

Pe baza informărilor prezentate 
au avut loo discuții în scopul ge
neralizării experienței pozitive do- 
bîndite de lectorate în munca de 
răspîndire a științei și culturii în 
masele largi de oameni ai muncii.

Miercuri s-au înapoiat în Capi
tală tovarășii C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu, președintele Asociației Ju
riștilor din R. P. Rornînă, depu
tat al Marii Adunări Naționale și 
compozitorul Ion Dumitrescu, 
prim-secretar al Uniunii compozi
torilor, membri ai Comitetului 
național pentru apărarea păcii din 
R. P. Rornînă, care au reprezentat 
țara noastră la Conferința pentru 
destindere și securitate în Europa 
care a avut loc la Varșovia.

(Agerpres)

„Fete de aceeași
Cine sînt „fetele de aceeași 

vîrstă“? Sînt trei : Svetlana, Ta- 
nea și Kira. Sînt foarte deosebite 
ca înfățișare, temperament și ca
racter : Kira e înalta și frumoa
să, de-o inteligență lucida și rece, 
Tanea e de o seriozitate care i s-a 
imprimat și pe trăsăturile nobile 
ale feței, simțitoare și perseveren
tă iar Svetlana e micuța și ginga
șă, neastîmpărată, ironica, cu o 
pofta neostoita de viața. Sînt 
foarte deosebite dar au un lucru 
comun, o trăsătură ce caracteri
zează tineretul sovietic : cinstea și 
puritatea desăvîrșita a sufletului, 
dragostea fața dc patrie și popor.

Sînt așadar trei tinere fete ab
solvente de școală medie, în fața 
cărora se deschid cai largi și lu
minoase, și care-și pun întrebarea 
„încotro convinse ca acum tre
buie să se hotărască ce fel de oa
meni vor fi, cum vor trăi și se vor 
comporta în viitor. într-adevăr, fil
mul ridică cn multa finețe proble
ma formării caracterului omului 
încă din tinerețe, a chibzuinței și 
grijii fața de orientarea profesio
nală și, în general, față de forma
rea ca om și ca cetățean. Spre 
deosebire de lurocika, unul din 
eroii negativi ai filmului care so
cotește că omul trebuie sa primeas
că o pensie la tinerețe ca sa poala 
petrece, și să muncească la batrî- 
nețe cînd „s-a săturat de distrac
ții“, cei mai mulți și mai intere- 
sanți eroi ai filmului sînt preocu
pați în eel mai înalt grad de res
ponsabilitatea pentru creșterea și 
aduearea lor și a tovarășilor ior, 
convinși ca, așa cum spune un 
vechi proverb, „cinstea și onoarea 
se cîștigă încă din tinerețe“.

Și autorii filmului (scenarist — 
A. Beliakovski, regizor — V. Or- 
dinski) pornesc în calea vieții ală
turi de aceste trei tinere, urmărind 
ceea ce li se întîmplă și felul cum 
rezolvă, ele și tovărășii lor, pro
blema pregătirii pentru viitor. Ca
lea vieții nu e totdeauna ușoara 
dar ceea ce dovedește ca avent 
de-a face cu adevărați tineri so
vietici este tocmai faptul că ei 
știu să depășească și să înfrînga 
greutățile, să raearga mereu îna
inte.

Svetlana dă examen de admite
re la un Institut dar cade și, nea- 
vînd curajul să recunoască acest 
lucru în fața tatălui ei și a mătu- 
șii, minte spunînd că urinează la

cursuri, și-și pierde de fapt timpul 
în tovărășia unor pierde-vara. Ta
nea intra la institutul de medici
na, dar are de făcut față la nume
roase greutăți și, pe deasupra, su
feră de o mare deziluzie în dra
gostea pentru aspirantul în medi
cină Arkadii. Tot Arkadii o deza
măgește în iubire și pe Kira care 
are și neplăcerea de a constata la 
sfîrșitul primului an de studii ca 
nu are un adevarat talent pentru 
arta dramatica. Dar Svetlana, Ta
nea și Kira trăiesc in societatea 
sovietică în care exista o mare 
grijă și dragoste pentru tineret și 
acest lucru este faptul esențial 
care determină rezistența lor în 
fața diverselor accidente de viața, 
reușita lor in drumul pe care pă
șesc.

Filmul scoate în evidență efica
citatea metodelor de educație fo
losite de societatea sovietica, fap-

CRONICA 
FILMULUI

tul că partidul comunist a crescut 
în conștiința tineretului acele forțe 
care să-l îndrume și să-l ajute în 
viața. ,,Fete de aceeași vîrstă“ de
monstrează înlr-adevar că, alături 
de sprijinul pe care-1 pot da vîrst- 
nicii, crește zi cu zi roiul tinerilor 
înaintați în ajutorarea tovarășilor 
lor de generație, ceea ce demons
trează maturitatea morala și cetă
țenească a tineretului sovietic, 
lata, de pildă, cazul Svellanei. îm
preună cu lurocika și Gleb, ca co
lindă locurile de distracție, uitînd 
de datoria de a-și aduce aportul la 
munca entuziasta a poporului so
vietic. Atunci cînd cei doi „cava
leri“ fac scandal la o reuniune, ti
nerii pe care Comsomolul i-a în
sărcinat cu păstrarea ordinei îi 
potolesc și le fac o mustrare bine
meritată. Dar nu numai atît. Unul 
din activiștii comsomoliști, Vasili, 
nu se mulțumește sa o mustre pe 
Svetlana pentru calea greșită pe 
care a apucat-o, ci caută și mij
loacele de a o îndrepta, o ajută să 
intre muncitoare la fabrica de cea
suri și să învețe o meserie.

Sprijinul pentru tovarășul care 
întîmpina greutăți nu are însă 
numai un caracter organizat ci 
face parte din conduita fiecărui

vîrstă“
tînar cinstit, este o lege a priete
niei tineretului sovietic. Frumuse
țea ajutorului tovărășesc dezinte
resat apare pe deplin în viața celor 
trei fete. Rămasă orfana, Svetlana 
este găzduită și îmbărbătată de 
Tanea, La rîndul ei, Svetlana o va 
ajuta pe Tanea sa și-1 scoată din 
inima pe Arkadii care i-a necinstit 
dragostea, după cum amîndouă vor 
fi alaturea de Kira cînd aceasta 
va cădea și ea, involuntar, victima 
aceluiași „Don Juan“ de duzină. 
Sentimentul trainiciei prieteniei de 
tip nou, convingerea că orice ți se 
va întîmplă vei simți lipit de umă
rul tău umărul prietenului și to
varășului, dă tunarului sovietic pu
terea să lupte cu orice greutăți, 
îi dă fermitate morală, încredere 
în viitor. Sentimentul ca este răs
punzătoare pentru purtarea ei în 
fața prietenelor, o face pe Svetla
na să-și îndrepte atitudinea la fa
brică, îi da Kirei încrederea ea 
trebuie să se despartă de Arkadii 
care a încercat să le batjocorească 
prietenia, îi dă forța sufleteasca 
de a renunța Ia cariera teatrală 
și a lua un alt drum în viața pen
tru care e mai înzestrată.

Este limpede că ceea ce li s-a 
întîmplat celor trei fete nu con
stituie mari tragedii. Filmul Ie-a 
acordat atenție tocmai pentru h 
demonstra că de felul cum reac
ționează în tinerețe față de pro
blemele morale, de felul cum se 
obișnuiesc să rezolve în mod prin
cipial, conform cu morala comu
nista asemenea chestiuni, depinde 
călirea caracterelor omenești, for
marea oamenilor adevarați. lata 
învățăminte de preț pe care le pot 
desprinde din film și tinerii noștri.

Nu se poate încheia cronica la 
acest film, plin de viață și tinere
țe, de lirism și umor, fără a se 
sublinia setea de frumos a apara
tului de filmat (operator I. Slab- 
nevici) care a înregistrat ca un 
ochi vrăjit de o feerie cele mai 
diverse aspecte dar toate deosebit 
de pitorești, din minunata viață a 
tineretului sovietic : plimbările cu 
barca pe lacul luminat dc lună, 
voioșia reuniunilor studențești, 
poezia călătoriei cu metroul, albea
ța de farmacie a interioarelor fa
bricii de ceasornice, chipurile oa
menilor sovietici, pline de opti
mism și încredere în viața.

B. DUMITRESCU

„7 zile în masivul 
muntos preferat“

Incepînd din luna iulie, Oficiul 
Național de Turism Carpați a in
trodus o nouă formă de organizare 
a excursiilor în munți „7 zile în 
masivul muntos preferat“. Itinera- 
riul excursiilor poate fi alas din 
18 variante care cuprind : munții 
Bucegi, Făgăraș, Retezatu, Gibi- 
nului, Apuseni, Zarandului, Rod- 
nei, Rarău, Ceahlău, Muntele 
Roșu, Piatra Graiului și alte ma
sive.

Aceste săptămîni turistice vor fi 
organizate cu începere de dumini
că și luni. Amatorilor din întreaga 
țară de a petrece 7 zile de recrea
ție în mijlocul naturii li se asi
gură întreținerea completă, pre
cum și transportul spre locurile 
turistice pe care vor să le vizi
teze.

In timpul săptămînii turistice 
sînt organizate excursii în grup, 
în care cunoscători ai masivului 
respectiv îi vor conduce pe turiști 
în cele mai pitorești locuri. Se 
organizează de asemenea progra
me culturale și distractive la ca
bane, focuri de tabără etc.

(Agerpres)
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Sosirea în Capitală 
a unei delegații parlamentare 

a Republicii India
(Urmare din Pag- I~a)

Ministerul Afacerilor Externe, zia
riști.

Au fost de față C. Siva Rao, 
secretar al Ambasadei Republicii 
India în R. P. Rornînă, Mircea 
Gherman, consilier al Ambasadei 
R. P. Romine în Republica India.

In numele Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne și al între
gului popor romîn, vicepreședinte
le Marii Adunări Naționale, Petre 
Drăgoescu, a adresat oaspeților un 
călduros salut.

Sînt în asentimentul tuturor — 
a subliniat printre altele vorbito
rul — afirmînd că vizita pe care 
delegația parlamentară indiană o 
întreprinde în R. P. Rornînă are 
o importantă șemnificație politică. 
Popoarele noastre, antrenate as
tăzi în jnuncă pașnică, creatoare, 
consideră că legăturile și schim
burile parlamentare, ca și cele eco
nomice, culturale, științifice sau 
sportive, sînt menite să ducă nu 
numai la o bună cunoaștere și 
prietenie reciprocă, dar pot con
stitui o contribuție activă la opera 
de construire a unei păci trainice 
în lume.

Poporul romîn se bucură sincer 
de rezultatele pozitive care au fost 
obținute de poporul indian în dez
voltarea economiei naționale și a 
culturii Republicii India, de întă
rirea prestigiului și autorității ei 
internaționale. Noi urmărim cu. 
mult interes aportul deosebit de 
important pe care îl aduce po
porul indian, guvernul Republicii 
India, la cauza întăririi păcii, co
laborării și prieteniei între po
poare.

Vom fi bucuroși, dragi prieteni, 
ca în această perioadă să ne cu
noașteți cît mai bine țara, viața

și munca pașnică a poporului nos
tru.

Sperăm sincer că vizita dv, re
prezentanți ai parlamentului in
dian, în R. P. Rornînă, va avea 
rezultatele pozitive pe care le do
rim în diferite domenii ale vieții 
politice, economice și culturale.

Fiți bine veniți pe pămîntul ro- 
mînesc, dragi oaspeți I

Răspunzînd, conducătorul dele
gației parlamentare indiene, Anan- 
thasayanapi Ayyangar, a spus 
printre altele: Sîntem deosebit de 
recunoscători că ne-ați invitat să 
vizităm țara dv. De asemenea vă 
mulțumim călduros pentru frumoa
sa primire pe care ne-ați făcut-O.

Vă aducem salutul cald al po
porului indian, al președintelui 
nostru, al premierului Jawaharlal 
Nehru. Țările noastre, popoarele 
noastre sînt unite prin legături de 
prietenie. Aceste legături trebuie 
să se întărească tot mai mulț, 
pentru aceasta am venit noi aici. 
Scopul principal al activității 
noastre este să asigurăm bazele 
unei păci trainice în întreaga 
lume. Nici o țară nu poate să ho
tărască singură pacea lumii. Stă 
însă în putința popoarelor să asi
gure lumii o pace trainică.

Ca .și dv. și. noi în India am 
cunoscut dominația imperialistă. 
Am pornit și noi ca și dv. să ne 
reconstruim țara. Dv. ați pornit 
foarte bine. Și noi, în această o- 
peră sîntem bucuroși să constatăm 
ajutorul dv. In timpul vizitei noas
tre în Romînia vom avea prilejul 
să cunoaștem diferite pături ale 
poporului dv., instituții politice și 
culturale. La plecarea noastră de 
aici sînt sigur că ne vom cunoaș
te mai bine, că prin activitatea 
noastră comună vom contribui la 
întărirea cauzei păcii.

(Agerpres)

Fete de aceeași vîrstă — Patria. 
București, Grădina 13 Septernbrie, 
Libertății, T. Vladimirescu ; Casa 
liniștită — Republica. înfrățirea 
între popoare, Alex. Siahia ; Esca
drila „Liliacul" — Magheru, I. C. 
Frimu ; Fata în negru — V. Alee- 
saindri. Tineretului, Arta, 16 Fe
bruarie ; Taina Iul Zemskov — Lu
mina, Grivița, N. Bălcescu, Clubul 
C.F.R. „Grivița Roșie“ ; Favoritul 
13 — Central, Unirea ; Idiotul — 
13 Septembrie ; Melba — Maxim 
Gorki ; Săgeata albastră — Victo
ria, 8 Martie,'Volga. 1 Mai (gră
dină) ; Program de* filme docu
mentare șl de desene animate — 
Timpuri Noi. Alex. Popov ; Porte 
des Lilas - Gh. Doja. Grădina 
Dinamo, 1 Mai (sală) ; Oleko Dun-

dici — Cultura! ; Marinarul îndră
gostit — 8 Mai ; Umbrela sfîntului 
Petru — Vasile Roaită ; Taifun la 
Nagasaki — C. David ; Vrăjitoa
rea — Flacăra, Aurel Vlaicu ; Ivan 
Brovkin se însoară — Miorița 
(sală), Moșilor (grădină), Munca; 
Fata din Kiev (seria a II-a — 23 
August; D-ale carnavalului — 
Popular ; Richard al Ill-lea — Don- 
oa Simo ; Alarmă la graniță — Iile 
Pintilie, Clubul „Boleslaw Bierut“ ; 
Moralitatea d-nei Dulska — M. 
Eminescu; Giuseppe Verdi — G. 
Coșbuc; Clntărefui mexican — 
Olga Bancic, 30 Decembrie ; Frun
ze roșii — G. Bacovia, B. Dela- 
vrancea ; Pălăria lui Anatol — 
Drumul Serii.

ibori Un ctn-/ec fier-binde Par- ó- du-lui nos/vu fdr-
p >

Părinții ni i-ai »cos din ceață, 
Din blestemate nopți adinei 
Și-a fost întîia dimineață 
în țara cu poeni și stînci.

Refren:

îți dăm cântare 
Drumul spre soare 
Pină-n slavă să zbori 
Un cintec fierbinte 
Partidului nostru 
Partidului biruitor.

bis

II

Pe drumuri aspre te urmară 
Părinții dragi, ostașii tăi. 
Și-n libera și noua țară 
Au înflorit și munți și văi.

Refren : bis.
III

Spre viitor pornim acum 
Si noi sub steagul tău de jar, 
Tu ne rămîi întotdeauna 
Conducător spre fapte mari.

Refren : bis.

Mai multă îndrumare 
brigăzilor de producție 

ale tineretului
(Urmare din pag. l-a) 

pentru a le explica tinerilor cum 
își organizează el locul de muncă, 
cum așează și comhină tiparele 
pentru a realiza economii.

In urma intensificării acțiunii de 
realizare de economii tinerii din 
brigada condusă de Marin An- 
dreescu s-au angajat să scoată 
din magazie cu 1 la sută mai pu
țină piele pentru a lucra din eco
nomii. Invățînd necontenit din ex
periența înaintată, în luna mai ti
nerii din brigada lui M. Andrees- 
cu au realizat o economie de piele 
din care se pot confecționa aproa
pe 1200 perechi pantofi.

Economii importante obțin acum 
și alte brigăzi de tineret.

Nu toate brigăzile 
sînt Ia nivelul fruntașilor

Sînt încă multe brigăzi de ti
neret care deși își îndeplinesc pla
nul de producție nu toți tinerii din 
brigadă muncesc la nivelul frun
tașilor, nu toți constituie un exem
plu în muncă nu se străduiesc 
să-și ridice nivelul tehnic și profe
sional.

La Industria Bumbacului B, de 
pildă, nu toate brigăzile își tră
iesc viața. Deși aici există un 
număr însemnat de brigăzi de 
producție ale tineretului, aces
tea nu sînt îndrumate și con
trolate. Din această pricina multe 
brigăzi de producție nu dispun de 
program de lucru care să cuprin
dă sarcini nominale pentru fiecare 
tînăr în parte, ci au doar angaja
mente generale pe brigăzi din care 
nu se vede cine și cu cit a con
tribuit la îndeplinirea programului 
de producție. Brigăzile nu consti
tuie colective de muncă închegate. 
Nu este cultivat la tineri spiritul 
combativ, al neimpăcării cu lipsu- 
rile. Nu se duce o muncă organi
zată pentru desfășurarea in cadrul 
brigăzilor a unor acțiuni cultural- 
educative. Din cauză că munca 
brigăzilor nu este îndrumată și a- 
nalizată, în unele secții ca, de pil
dă, la imprimerie maiștrii și teh
nicienii în loc să sprijine brigă
zile de producție le descomple
tează, mutînd tinerii dintr-un loc 
de muncă în altul. Din această 
pricină brigăzile nr. 8 și II im
primat și 9 plușat nu mai au plan 
de muncă. Nu se mai duce in rin 
dul tinerilor de aici o muncă edu
cativă. Acest lucru a făcut ca cele 
trei brigăzi, care cu cîteva luni 
în urmă erau fruntașe, să nu-și 
mai atingă scopul pentru care au 
fost create. Așa se face că In a- 
ceste brigăzi nu mai există între-

cere, că rezultatele tinerilor nu 
mai sînt urmărite și popularizate.

Mai multă îndrumare 
și control

Faptul că brigăzile de producție 
de la Industria Bumbacului A, de 
la I.R.G.U.G. sau de la întreprin
derea de utilaj chimic, au în mare 
măsură o activitate formală, că în 
unele întreprinderi brigăzile de 
producție nu constituie colective 
de muncă fruntașe, se datorește în 
mare parte faptului că Comitetul 
raional U.T.M. „N. Bălcescu“ se 
ocupă sporadic de îndrumarea și 
controlul modului cum sînt orga
nizate brigăzile de producție. Anul 
acesta, de pildă, în- primul semes
tru comitetul raional U.T.M. n-a 
analizat niciodată activitatea bri
găzilor de producție.

De curînd, tinerii din brigă
zile de producție de la uzina 
de tractoare din Orașul Sta- 
lin s-au hotărît să munceas ă 
in așa fel incit în cinstea celei de 
a XV-a aniversări a eliberării pa
triei noastre, să devină colective 
de muncă fruntașe. Inițiativa lor 
a fost îmbrățișată de multe bri
găzi de tineret din întreprinderi. 
Era firesc ca comitetul raional 
U.T.M. să instruiască secretarii 
comitetelor U.T.M. cum să mun
cească pentru a organiza mai bine 
participarea tineretului în produc
ție, pentru ca și in cadrul brigă
zilor din întreprinderile raionului 
să pornească o largă întrecere pe 
bază de obiective concrete în cin
stea zilei de 23 August.

Comitetul raional U.T.M. trebuie 
să instruiască responsabilii brigă
zilor asupra modului cum să-și în
tocmească planuri de muncă, cum 
să urmărească realizările pe care 
le obțin. Trebuie de asemenea or
ganizată o largă publicitate în ju
rul rezultatelor pe care le obțin 
tinerii din brigăzi, trebuie popu
larizate metodele cele mai bune 
de muncă pentru a face din expe
riența înaintată un bun al fiecărui 
muncitor. Pentru acest lucru este 
necesar ca comitetul raional 
U.T.M. să organizeze schimburi de 
experiență între brigăzi de pro
ducție și organizații U.T.M. în 
care fruntașii să împărtășească 
celorlalți din experiența lor. în a- 
celași timp, consfătuirile de ana
liză a activității brigăzilor în care 
se decernează drapelul de brigadă 
fruntașă pe ramură trebuie să 
aibă un larg caracter analitic a- 
rătînd tinerilor cauzele care fac ca 
nu toate brigăzile să se situeze la 
nivelul fruntașilor.



Divergențele trebuie rezolvate 
nu prin forța armelor,

ci prin tratative
Vizita lui F. Kozlov în S. U. A.

SÄ FIE ELIBERAT MANOLIS GLEZOS !
Manolis Blezos irebuie să trăiască

Atunci, dnd Manolis Glezos smulgea zvastica de pe Acropole, 
întreaga omenire 11 considera simbol al civilizației ce se apăra de 
barbaria hitlerismului.

Azi, clnd Manolis Glezos zace In închisoare, omenirea II consi
deră simbol al luptei civilizației In contra relntronării hitlerismului.

Dacă tribunalul militar 11 va condamna pe Manolis Glezos, is
toria, care merge întotdeauna înainte, va condamna pe toți cei care-1 
condamnă.

Acad. prof. Gr. C. Moisil

Criminala lege 375

DETROIT 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 7 iulie F. 
Kozlov și membrii delegației sovie
tice au vizitat orașul Detroit, cel 
mai important centru al industriei 
de automobile din S.U.A.

In dimineața zilei, la invitația 
Ini Cisler, președintele societății 
„Detroit Edison Company“, oas
peții sovietici au vizitat centrala 
electrică a acestei societăți care 
deservește uzina Ford din „River- 
Rotigc“.

F. Kozlov și ceilalți oaspeți so
vietici s-au îndreptat apoi spre pa
vilionul de expoziții al societății 
d-e automobile Ford. La intrarea 
în pavilion, F. Kozlov a fost salu
tat de Henry Ford 2.

La prinz, Cisler, președintele so
cietății Detroit Edison Company, a 
oferit în cinstea oaspeților sovie
tici un dejun la care au participat

Se apropie 
festivalul

7 
din 
din

PEKIN 8 (A ger preș). 
China Nouă transmite : la 
iulie, delegația tineretului 
R. D. Vietnam, compusă 
106 membri, care va participa
la cel de-al Vll-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților, a părăsit orașul Pekin 
plecind spre Budapesta- Înainte 
de a ajunge la Viena delegația 
va face o scurtă vizită în R.P. 
Ungară.

industriași, financiari, reprezentanți 
ai vieții publice din statul Michi- 
gan și corespondenți.

După vizitarea întreprinderilor 
industriale din Detroit, F. Kozlov a 
avut o întrevedere cu Williams, 
guvernatorul statului Michigan.

In seara zilei de 7 iulie, F. Koz
lov, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și 
membrii delegației sovietice au 
participat la dineul oferit în cin
stea lor la hotelul „Fort-Shelby“

Salutîndu-1 pe F. Kozlov în nu
mele asistenței, Cisler, a spus că 
această întîlnire cu reprezentanții 
statului va contribui la îmbunătă
țirea relațiilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A.

In același spirit a vorbit și 
Crow, președintele clubului econo
mic din Detroit.

Luînd apoi cuvîntul, F. Kozlov 
a subliniat necesitatea reluării co
laborării dintre cele două țări, ne
cesitatea dezvoltării contactelor și 
a întrecerii pașnice pentru binele 
popoarelor celor două țări. Intr-a
devăr America dispune de mari 
bogății și resurse naturale necesa
re dezvoltării economiei ei,, a spus 
F. Kozlov. Uniunea Sovietică dis
pune și ea de toate cele necesare 
pentru a-și dezvolta industria și 
agricultura. Poporul sovietic a 
creat o economie foarte dezvoltată. 
Să ne Intrecem deci In interesul 
creșterii bunăstării popoarelor din 
țările noastre, în interesul lumii 
întregi. N-avem nici un motiv să 
ne războim. Firește că între 
U.R.S.S. și S.U.A. există divergen-

țe în probleme politice. Dar aceste 
divergențe trebuie rezolvate nu 
prin torța armelor, ci prin tratati
ve. Dacă între cele două state ale 
noastre, care sînt cele mai puter
nice, a subliniat F. Kozlov, se vor 
statornici relații pașnice, priete
nești, omenirea va fi asigurată îm
potriva primejdiei unui război.

★
CHICAGO. - La 8 iulie Frol 

Kozlov, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
ceilalți oaspeți sovietici care fac o 
călătorie in Statele Unite, au sosii 
la Chicago.

★
NEW YORK. — Cu prilejul Ex

poziției realizărilor Uniunii So
vietice în domeniul științei, tehni
cii și culturii, la 7 iulie la „Ma- 
dison Square Garden“ din New 
York a început Festivalul cînlecu- 
lui, muzicii și dansului popoarelor 
din Uniunea Sovietică. In sala în
căpătoare se aflau peste 12.000 de 
persoane. Printre spectatori erau 
numeroși reprezentanți ai cercuri
lor de afaceri din New York, ai 
cercurilor teatrale, reprezentanți 
de seamă ai reprezentanțelor per
manente ale țărilor membre ale 
O.N.U.

S-au intonat imnurile naționale 
ale Uniunii Sovietica și Statelor 
Unite. Pe scenă au apărut apoi 
toți artișii care și-au dat con
cursul în cadrul concertului — a- 
proximativ 200 de persoane — cel 
mai mare grup de artiști sovietici 
care a vizitat vreodată Statele 
Unite. Spectatorii i-au intîmpinat 
cu aplauze furtunoase.

Glezos să fie redat luminii soarelui
Cine-și poate închipui că țara 

unde se află locuri celebre, cum 
sînt Theba și Cheromeia, amintind 
străvechi lupte pentru libertate, 
va îngădui nimicirea unui om, 
care a înfruntat gloanțele fasciste 
și a ridicat drapelul național pe 
Parthenon ? Cine-și poate închipui 
că Manolis Glezos va fi supus 
supliciului, în țara în care și-a 
dat viața Byron și unde marele 
Demosthenes și-a tunat discursu-. 
rile înflăcărate împotriva cotropi
torilor ? Cred că ar lăcrima rui
nele și s-ar mișca pietrele stră
vechi, dacă omul, care a luptat 
pentru libertate nu ar fi redat 
iibertății neîntirziat! Poporul 
grec, atît de bun la fire, și atit

de drept în faptele lui de totdeau
na, nu poate îngădui ca să fie pri
vat de libertate cel ce are un sin
gur crez : libertatea I Atena, ceta
tea atit de magnific dominată de 
coloanele Parthenonului, nu va 
putea permite ca printre Propileile 
pure ca rouă și ca tinerețea, să 
sîngereze tălpile martirilor I Dacă 
lui Manolis Glezos i s-ar întîmpla 
ceva, cred că poporul muncitor 
grec s-ar cutremura de indignare 
și de ură, cum se indigna în glo
rioasa lui Antichitate, cînd erau 
umiliți în Agora oameni vestiți I

Cer libertate pentru cel ce și-a 
riscat viața pe timpul fascismului 1 
Manolis G|ezos trebuie redat lu
minii soarelui 1

Eusebiu CamilarI

Mă alătur _ 
demnității umane

glasurilor
această zi începe la Atena, în fața unui tribunal militar,

★
BERLIN 8 (Agerpres). — 

ADN transmite: Peste două 
săptămîni delegația tineretului 
din R.D. Germană, compusă 
din 550 de membri, va pleca 
cu un tren special spre cel de-al 
Vll-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Viena.

Delegația culturală a R.D. 
Germane cuprinde un cor și un 
grup de dansatori din cadrul 
Ansamblului de stat de artă 
populară, orchestra Institutu
lui de muzică din Berlin, pre
cum și numeroși tineri soliști. 
De asemenea în timpul festiva
lului vor vizita Viena ansam
blul artistic studențesc al Uni
versității „Karl Marx“ din 
Leipzig, compozitori, artiști 
plastici etc.

Delegația tineretului din 
R.D. Germană va prezenta în 
cadrul festivalului trei progra
me naționale și va participa la 
23 programe internaționale ca
re vor avea loc sub cerul liber.

Oaspefi romîni în Italia
MILANO 8 (Agerpres). — La

7 iulie Mihai Florescu, ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
Ion Velea, adjunct al ministrului 
Industriei Petrolului și Chi
miei, Mihai Petri, adjunct al 
ministrului Comerțului au so
sit la Milano. In cursul zilei 
oaspeții romîni, însoțiți de Ștefan 
Cleja, ministrul R. P. Romîne la 
Roma, au vizitat institutul de hi
drocarburi Eni de la Sandonato 
Milanese, avînd discuții tehnico- 
comerciale cu ing. Zampati, direc
tor general al Agip Mineravia, ing. 
Rocco, vice-director general și 
ing. Gide, vice-director general al 
Eni.

Discuțiile s-au purtat într-o at
mosferă amicală, exprimindu-se 
dorința ambelor părți de a dezvol
ta schimburile comerciale. La sfir- 
șitul vizitei, conducerea societății 
Agip Mineravia a oferit un dineu 
în cinstea oaspeților romîni.

In după-amiaza zilei tovarășii 
Mihai Florescu, Ion Velea și Mihai 
Petri au purtat discuții la sediul 
central al societății Montecatini 
cu ing. Giustinian, administrator 
delegat ai societății și ing. Orsoni, 
director general.

In seara aceleiași zile, conduce
rea societății Montecatini a oferit 
un dineu în cinstea oaspeților ro
mîni.

Avioane militare 
sovietice au efectuat 
zboruri fără precedent

Pentru transformarea regiunii Balcanice 
și a Mării Adriatice într-o zonă a păcii

* Un apel al tineretului albanez *•
TIRANA 8 (Agerpres). — ATA 

transmite : Ziarele albaneze din 8 
iulie au publicat un apel adresat 
de tineretul albanez tineretului 
din țările Peninsulei Balcanice și 
din regiunea Mării Adriatice pe 
care îi cheamă să lupte pentru 
transformarea acestei zone într-o 
zonă a păcii.

Ng adresăm vouă, tineri și ti
nere din Grecia și Italia, se spune

■ a

in apel, cerindu-vă să nu permi
teți instalarea de rampe pentru 
lansarea de rachete. In această 
luptă nobilă vom fi solidari cu voi 
plnă la capăt.

Să facem In așa fel incit peri
colul războiului atomic să dispară 
din țările noastre și in locul lui 
să Înflorească prietenia de i 
zdruncinat a tineretului, pacea 
progresul.

ne- 
i ?i

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : Zilele trecute un 
avion militar de serie a parcurs 
16.950 km deasupra teritoriului U- 
niunii Sovietice, fără escală și fără 
aprovizionare în aer cu combusti
bil. Zborul a durat în total 21 de 
ore și 2 minute. Un alt avion de 
același tip a parcurs pe un alt tra
seu ți la alte altitudini 17.150 km 
tot fără escală și fără aproviziona
re în aer cu combustibil, în 21 ore 
și 15 minute.

După aterizare, în rezervoarele 
de combustibil ale fiecărui aparat 
se mai afla combustibil suficient 
pentru efectuarea unui zbor de 
peste o oră.

Cercuri militare sovietice auto
rizate au comunicat unui corespon
dent al agenției TASS că aceste 
zboruri depășesc cu mult din punct 
de vedere al distanței și duratei 
zborurile analoage efectuate de a- 
vioane străine.

„France Soir“: Lansarea 
rachetei sovietice constituie 
un eveniment senzațional

PARIS 8 (Agerpres). — TASS 
transmite: Ziarul francez „France 
Soir“, comcntînd lansarea rache
tei balistice geofizice cu o singură 
treaptă în Uniunea Sovietică, scrie 
că lansarea rachetei constituie un 
eveniment senzațional. Această 
rachetă trebuie să dispună de un 
niator deosebit de puternic și per
fecționat. Ziarul remarcă că ame
ricanii nu 
o rachetă

Racheta 
treaptă cu

au reușit încă să creeze 
asemănătoare.
balistică cu o singură 
rază medie de acțiune,

subliniază „France Soir", prezintă 
un mare interes și pentru faptul 
că este mai puțirî complicată și 
mai puțin periculoasă pentru lan
sarea omului în Cosmos decît ra
chetele cu mai multe trepte. Ea 
se distinge printr-o mare sigu
ranță.

„întoarcerea din Cosmos a cli
nilor de experiență Otvajnaia și 
Snejinka, precum și a iepurelui de 
casă, scrie în încheiere ziarul, a- 
rată încă odată că nu este departe 
ziua cînd însuși omul va zbura cu 
racheta“.

Iată dinele Otvajnaia și iepurele care s au întors de curînd din 
călătoria cosmică

Conferința de presă 
a luî Eisenhower

WASHINGTON 8 (Agerpres).— 
TASS transmite: La conferința sa 
de presă din 8 iulie președintele 
Eisenhower, a fost rugat să-și 
spună părerea în legătură cu o 
eventuală vizită a lui N. S. Hruș- 
ciov în S.U.A. Președintele a răs
puns că dacă este vorba de o „vi
zită protocolară“, singurul lucru 
asupra căruia trebuie să se reflec
teze este caracterul primirii ce tre
buie să i se facă lui N. S. Hruș- 
ciov, iar dacă este vorba de o 
vizită în vederea unor tratative, 
acest lucru implică numeroase pro
bleme serioase. Eisenhower a sub
liniat că S.U.A. fac parte dintr-un 
grup de țări aliate și că ar fi greu 
pentru conducătorul unui guvern 
să ducă tratative care privesc și 
pe alți aliați. Dacă este vorba însă 
de o întîlnire a șefilor de guverne 
avînd mai curînd caracterul unei 
vizite de curtoazie atunci lucrurile 
stau altfel.

întrebat dacă întrevede vreo 
schimbare în ceea ce privește per
spectivele încheierii unui acord re
feritor la Berlin și ale unei even
tuale conferințe la nivel înalt, săp- 
tămîna viitoare cînd tși va reîn
cepe lucrările Conferința miniștri
lor Afacerilor Externe, președintele 
a declarat că în poziția S.U.A. nu 
a intervenit nici o schimbare față 
de cele declarate de secretarul de 
Stat Herter cînd s-a întors de la 
Geneva.

Răspunzînd la o întrebare refe
ritoare la convorbirea sa cu F. R. 
Kozlov, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., Ei
senhower a declarat că popoarele 
sovietic și american nutresc sen
timente de prietenie unul față de 
celălalt. Toți cei care vizitează 
Uniunea Sovietică, a adăugat pre
ședintele, relatează la întoarcere 
că poporul sovietic manifestă un 
viu interes față de S.U.A.

In această zi începe la Ate na, în fața unui tribunal militar, 
procesul lui Manolis Glezos și al celorlalți luptători democrați greci. 
Ceea ce se pune' la câte lă Atena constitue o sfidare a tuturor prin
cipiilor justiției, o sfidare la adresa idealurilor de pace, libertate și 
progres pentru care liiptă astăzi popoarele lumii.

Cine nu-1 cunoaște pe Manolis Glezos î Cine nu cunoaște viața a- 
cestui Înflăcărat luptător pentru pace și democrație? In istoria 
modernă a Greciei a fost și va rămine in veci înscrisă cu litere de 
aur fapta eroică a lui Manolis Glezos. A fost un act glorios ca în 
timpul blestematei ocupații naziste să smulgi de pe Acropole steagul 
urgiei fasciste. Și aceasta ă făcut-o, cu riscul vieții sale, Manolis 
Glezos. De atunci, Glezos a devenit pentru poporul elen simbolul 
național al luptei pentru libertate șl pace. Acestor idealuri scumpe 
și-a închinat Manolis Glezos întreaga sa viață.

Te cutremuri la gîndul că asupra eroului de pe Acropole planează 
pericolul unei condamnări la moarte. Născocirea învinuirii de „spio
naj“ care i se aduce lui Manolis Glezos nu urmărește decît să lo
vească într-un erou al luptei antifasciste. Această născocire a fost 
necesară pentru ca Manolis Glezos să fie deferit tribunalului militar 
și judecat pe baza unei legi fasciste care prevede pedeapsa cu 
moartea.

întreaga omenire progresistă este prolund îngrijorată de soarta lui 
Manolis Glezos. Mă alătur puternicelor glasuri care se ridică de pre
tutindeni în apărarea eroului de pe Acropole. Sînt glasurile conștiin
ței, rațiunii și demnității umane. Manolis Glezos trebuie să fie eli
berat și redat patriei sale dragi 1

Acad. prof. Miron Nicolescu

Astăzi, Manolis Glezos, eroul na
țional al Greciei, pățește între 
baionete în fața Tribunalului mili
tar din Atena, împreună cu alte 
16 persoane. Sub acuze absurde, el 
trebuie să răspundă pentru fapte 
nefăptuite, avînd deasupra capului 
amenințarea legii 375, criminala 
lege 375.

Această lege marțială barbară 
care a făcut în Grecia mii de vic
time, poartă sîngeroasa amprentă 
a fascismului. Ea a fost promul
gată în vremurile tragice pentru 
poporul grec, ale dictaturii fasciste 
a lui Metaxas. Legea 375 avea 
drept scop să înăbuțe mișcarea pa
triotică antifascistă, să decapiteze 
conducerea acestei mișcări, să se
mene teroarea. Dictatura lui Me
taxas, cu întregul său cortegiu de 
legi antipopulare, a pregătit vîn- 
zarea și capitularea Greciei în fața 
hitleriștilor. Legea 375, act de o- 
presiune și teroare, era un instru
ment în mîna dictatorului Metaxas 
folosit împotriva patrioților greci. 
Legea aceasta a însoțit ocupația 
hitlcristă, a fost utilizată de guver
nul de quislingi greci împotriva 
partizanilor greci, a tuturor luptă
torilor antifasciști, a tuturor ace
lora care s-au ridicat în apărarea 
independenței naționale a Greciei. 
La terminarea războiului, hitleriț- 
tii au fost goniți din Grecia, regi
mul trădător lichidat, însă legea 
375 a rămas. In virtutea acestei 
legi au fost arestați zeci de mii de 
oameni acuzați de trădare, oameni 
care nu aveau altă vină decît aceea 
de a lupta pentru binele poporului 
grec. 12.000 de condamnări la 
moarte au fost rostite în baza odi
oasei legi 375. Protestele vehemen
te ale opiniei publice grecești și 
internaționale au determinat în a- 
cel moment forurile constituționale 
grecești să cerceteze situația și în 
urma acestor cercetări să le consi
dere condamnări ilegale. 4.000 de 
oameni fuseseră însă uciși în vir
tutea unei ilegalități. 4000 de oa
meni plătiseră cu viața pentru vini 
imaginare. In acea perioadă, Ma
nolis Glezos a suferit două con
damnări la moarte, 
din pricina valului 
ce a cuprins atunci

Condamnările ța 
conform criminalei 
fost declarate ilegale. Legea însă a 
rămas în continuare în vigoare. 
Pricina este lesne de ghicit. Reac- 
țiunea din Grecia, aflată în slujba 
cercurilor agresive internațiătiale, 
urmărește slăbirea forțelor patrio
tice și democratice ale țării, lichi
darea lor. In ultimii ani forțele 
democratice ți mai cu seamă par-

anulate însă 
de indignare 
poporul grec, 
moarte, date 
legi 375, au

tidul de stânga, E.D.A., an realizat 
succese importante. Este știut că la 
alegerile de anul trecut EJD.A. a 
obținut aproape 25 la sută din vo
turi, 79 de mandate de deputat ți 
cu aceasta a devenit al doilea par
tid în parlament. Cercurile guver
nante grecești au văzut că E.D.A. 
canalizează protestele, acțiunile ți 
nemulțumirile opiniei public« îm
potriva politicii lor, bazată pe 
cursa înarmărilor, pe subordonarea 
economică ți politică față de 
N.A.T.O. Legea 375 a rămas în vi
goare, ca instrument de intimidare 
ți opresiune. Deoarece mișcarea 
progresistă și democratică din Gre
cia se dezvoltă, deoarece opinia pu
blică greacă manifestă îngrijorare 
față de intenția de a «e permite in
stalarea de baze de rachete în Gre
cia, autoritățile grecești au însce
nat procesul Glezos și au intensi
ficat persecuțiile împotriva altor 
elemente progresiste ți patriotice.

Care este vina lui Glezos ? Ce 
crimă a înfăptuit ți i se repro- 
țează ? La 5 decembrie 1958, el 
a fost arestat sub pretextul că face 
spionaj. Fără probe, fără martori 
i se impută că s-a întîlnit pe as
cuns cu membri ai conducerii Par
tidului Comunist din Grecia, par
tid interzis. Această faptă nedove
dită este caracterizată de autorii 
înscenării ca o infracțiune la adre
sa legii 375. Glezos a arătat jude
cătorilor ți anchetatorilor săi că 
această acuzație este cu totul ab
surdă. In primul rînd pentru că 
faptul imputat nu s-a produs ți că 
poliția nu dispune de dovezi pen
tru a proba contrariul. Dar chiar 
dacă această întîlnire ar fi avut 
loc, ea nu poate fi încadrată ți 
pedepsită de nici o lege. Partidul 
Comunist din Grecia, deți este in
terzis, rămîne întotdeauna un par
tid politic grec căruia îi este cu 
totul străină activitatea de spionaj. 
In răspunsul actului de aouzare ca 
ți în scrisoarea adresată guvernului 
grec, Glezos arăta câ în calitatea 
sa de ziarist avea dreptul să afle 
care este atitudinea Partidului Co
munist din Grecia în problemele 
ce privesc politica națională a 
Greciei, ața cum au făcut în repe
tate rinduri numeroși ziarițti ți 
oameni politici greci care, fără să 
fie trași la răspundere, s-au întîlf 
nit cu reprezentanții autorizați 
Partidului Comunist din Grecia 
au stat de vorbă cu aceștia.

Prin urmare, delict imaginar, 
cuzațio falsă. Ceea ce rămîne real 
este pericolul grav în oare se află
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Glezos sub amenințarea fascistei 
legiuiri 375. Pericolul este cu atît 
mai mare cu cît se pare că autorii 
procesului intenționează să-l folo
sească ca mijloc de intimidare la 
adresa opoziției. De aceea procesul 
lui Glezos devine simbolic. Proce
sul împotriva sa este un proces 
împotriva forțelor patriotice și de
mocrate din Grecia. De aceea este 
evident că înscenarea care pune în 
pericol viața lui Glezos țintește să 
lovească în forța mișcării patrio
tice.

în zilele acestea în Grecia și în 
lumea întreagă s-au ridicat mili
oane de glasuri, milioane de pro
teste împotriva înscenării a cărui 
victimă este eroul național al Gre
ciei, Manolis Glezos. Milioane de 
oameni cer eliberarea lui Manolis 
Glezos, milioane de oameni cer 
ca el să trăiască.

AL. G1RNEAȚA

Adunări ale oamenilor muncii Către guvernul regal al Greciei

Miercuri seara, după terminarea 
schimbului 2, muncitori, tehnicieni 
șj ingineri de la uzinele „Republi
ca" și-au manifestat în cadrul u- 
nei adunări, îngrijorarea in legă
tură cu soarta lui Maholis Glezos 
și a celorlalți democrați greci 
trimiși în judecata tr.bunalului mi
litar grec.

Luind cuvîntul laminoristul Va- 
sile Omocea a arătat că oamenii 
din întreaga lume care au luptat 
împotriva fascismului văd în Ma
nolis Glezos nu numai un erou 
al poporului grec ci și un erou 
al îndelungatei și grelei lupte an
tifasciste.

Cei prezenți au adoptat apoi o 
telegramă pe care au trimis-o Am
basadei Greciei din București.

*
Viața lui Manolis Glezos trebuie 

salvată I Aceasta a fost cererea 
unanimă a textiliștilor de la „Don- 
ca Simo“ din Capitală care s-au 
întrunit miercuri seara, după sfîr- 
șitul schimbului doi, într-o adunare 
în care și-au manifestat îngrijora
rea in legătură cu țelurile urmări-

te de autoritățile din Grecia prin 
procesul înscenat eroului grec care 
acum 18 ani a smuls de pe Acro
pole drapelul ocupanților hitleriști.

★
IAȘI. Juriștii din Iași și-au ma

nifestat în cadrul unei adunări în
grijorarea lor față de acțiunile ile
gale îndreptate împotriva eroului 
național grec Manolis Glezos. Lu- 
înd cuvîntul Constantin Sasu, pre
ședintele Tribunalului regional 
Iași, a subliniat că măsurile repre
sive care se iau împotriva lui Ma
nolis Glezos, încalcă cele mai ele
mentare drepturi ale omului.

Participanții la adunare au tri
mis o telegramă ministrului de 
Justiție al Greciei prin care se cere 
punerea în libertate a lui Alanolis 
Gleeos.

GALAȚI. In orașele și satele re
giunii Galați au continuat să aibă 
loc adunări la care oamenii muncii 
și-au ridicat glasul pentru apă
rarea vieții lui Manolis Glezos și 
a celorlalți democrați greci aflați 
în pericol. La adunări au lost a- 
doptate moțiubi adresate guvernu
lui regal al Greciei.

Intr-o moțiune, semnată de 90 de 
colectiviști se spune printre altele : 
„Noi, membrii gospodăriei agricole 
colective „înfrățirea“ din satul 
Vasile Alecsandri, raionul Galați 
cerem cu hotărîre, alături de mi
lioane de oameni cinstiți din lumea 
întreagă să fie înlăturat pericolul 
care amenință viața natriotului 
grec Manolis Glezos și a celorlalți 
democrați greci“.

Consiliul Național al Femeilor 
exprimă în numele milioanelor de 
femei din Republica Populară Po
mină, profunda îngrijorare pentru 
'soarta lui Manolis Glezos, 
național al Greciei, luptător 
fricat pentru cauza păcii și 
tații.

Fiice ale unui popor care 
cucerit libertatea cu prețul 
numărate și gi 
din R.P.R. refu

emul 
nein- 
libe.r-

și-a 
a ne

grele jertfe, femeile 
— .„'uză să conceapă că
Manolis Glezos, care a înscris fap
te de un eroism legendar in lupta 
pentru libertatea poporului grec

poate fi azi privat de libertate in 
însăși patria lui iubită căreia i-a 
închinat întreaga sa viață.

Arestarea și înscenarea juridică 
a autorităților grecești împotriva 
lui Manolis-Glezos. lezează senti
mentele umanitare de dreptate și 
libertate ale femeilor din patria 
noastră. în numele cărora cerem 
cu tărie stingerea acțiunii juridice 
îndreptate împotriva lui Manolis 
Glezos și imediata lui eliberare.

CONSILIUL NATIONAL 
AL FEMEILOR DIN R.P.R.

Astăzi începe procesul 
înscenat lui Manolis Glezos

(Ager preș)

Cine sînt dușmanii 
festivalului

GENEVA. — La Geneva are loc, 
sub auspiciile U.N.E.S.C.O. șl ale 
Biroului Internațional al Educației, 
Conferința internațională a învață- 
mîntulul public la care participă 
delegați din 74 de țări. Republica 
Populară Romtnă este reprezenta
tă de prof. Stefrn Bălan, adjunct 
al ministrului Invățămlntulul șl 
Culturii, și Nlcolae Șlpoș, director 
general tn Ministerul Tnvățămtniu- 
lul șl Culturii.

BAGDAD. — L« 14 Iulie, prima 
aniversare a revoluției irakiene din 
1958, un nou drapel va flutura dea
supra tuturor edificiilor publice din 
Republica Irak. Drapelul negru, 
alb șl verde are la mijloc o stea 
arabă în 8 colțuri Înconjurată de 
două cercuri, unul alb și altul gal
ben.

La lalfa

Tabără internațională 
de copii

IALTA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 7 iulie, în 
apropiere de lalta, pe țărmul 
Mării Negre, s-a deschis o ta
bără internațională de copii.

In tabără se află încă de pe 
acum la odihnă grupuri de e- 
levi din Belgia, Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană, Finlanda, 
Franța, Polonia, Romînia, Un
garia. Se așteaptă sosirea în 
curînd a unor grupuri de copii 
din Albania, Bulgaria și R.D. 
Germană. In același timp în 
tabără se odihnesc peste 1.500 
de copii sovietici de 80 de na
ționalități.

Copiii vor petrece în această 
tabără internațională 30 de 
zile.

(Urmare din pag. l-a)

rlcanl la Festival. Humphrey e 
nevoit să elimine o posibilitate: 
aceea a nepartlcipării tineretu
lui american. De aceea, nu mal 
amenință cu refuzarea vizelor 
și confiscarea pașapoartelor, ca 
altă dată. Metoda e falimenta
ră. Tactica trebuie deci schim
bată. Oricare ar fi dorin
țele Iul, senatorul tși dă sea
ma că tinerii americani se vo' 
găsi tn coloanele ce vor defila 
pe Wlener Stadion. Nu-l rabdă 
Insă glodul. Tinerii americani 
— cere el atunci — nu trebuie 
tn mod oficial „să aibă nici un 
fel de legătură cu acest Festi
val". Fără să fie rugat el dă 
sfaturi: „Contactele intre tineri 
se vor stabili la cofetării și 
cafenele, pretutindeni unde se 
adună tineretul". In continuare 
spusele lui Humphrey trebuie 
citite printre rinduri. Tinerii 
americani trebuie să devină 
agenți provocatori. Ei n-au 
dreptul să danseze și să clnte, 
să lege prietenii sincere, cin
stite. Ei trebuie să servească 
scopurile ooliticii cercurilor 
agresive. Dacă sint dispuși să 
facă aceasta primesc din partea 
lui Humphrey calificativul de 
„tineri minunați". Celorlalți le 
adresează un „avertisment se
rios". Lor le spune pe șleau că 
„mai bine să nu plece deloc la 
Viena". Cu , alte cuvinte să nu 
creadă că e vorba de făcut o 
sirnp’ă alegere. Cine nu vrea 
să devină provocator, are de 
suportat consecințele.

Cuvlntarea lui Humphrey a 
făcut public faptul că in 
statul Massachussetts a fost 
întemeiată o organizație ce 
și-a luai titulatura de „Ser
viciul independent de informații 
despre Festivalul Tineretului de 
la Viena". Potrivit domnului 
senator această organizație „a 
hotărit să pregătească mate
riale de bază pentru înarmarea 
participanțiior americani la 
Festival cu o înțelegere precisă 
a ceea ce reprezintă politica șl 
problemele americane". Adică 
a fost creată o școală a provo
cării și minciunii. ..înțelegerea 
precisă a problemelor america
ne" înseamnă însușirea artei 
de a minți. Tinerii americani 
trebule să „uite" cei 5 milioane

de șomc'l, Llttle-Rock, cel un 
milion de oameni din cociobete 
New-York-ului și politica agre
sivi a Departamentului de Stai. 
„Uitarea" aceasta e mai com
plicată dect.t cred provocatorii 
din Massachussetts și protec
torul lor din senat. Un tlnăr 
sperlos sau altul dispus să 
devină provocator poate să su
fere de amnezie. Tineretul lu
mii are Insă o memorie bună. 
FU liniștit tn privința aceasta, 
domnule Humphrey. Provocato
rii din Massachussetts vor să 
fie mai abili dectt colegii lor 
de la Bonn. El înțeleg că a în
cerca zădărnicirea Festivalului 
înseamnă a te condamna dina
inte eșecului. De aceea, tși pro
pun să submineze Festivalul tn 
timpul desfășurării Iul. Ei vor 
să semene confuzia, să denatu
reze adevărurile politice, să 
influențeze pe acel partlcipanți 
ce sînt Instabili, puzind ei 
tnșișl in postura de partlcipanți 
la Festival. Vor — cu altg cu
vinte — să joace rolul Calului 
Troian. In planurile lor contea
ză și pe a/utorul celor 5000 de 
huligani vest-germanl ce vor fi 
aduși de la Bonn și pe cei 
3 mi'ioane dolari cheltuiți plnă 
acum pe acțiunile împotriva 
Festivalului. E bine să amin
tim că acești incorigibili domni 
clădesc pe nisip...

Senatorul Humphrey se răfu
iește cu Festivalul. Aceasta nu 
va împiedică sute de tineri 
americani să fie piezenți la 
Viena, la marea sărbătoare a 
tineretului lumii din suflet. Că 
Humphrey nu p<ea e luat in 
serios de destule persoane 
chiar șl în S. U. A. o dovedește 
declarația pe care a făcut-o 
cunoscutul fruntaș al vieții 
publice ame'icane Averell Ha- 
rriman care a afirmat că Festi
valul „este o inițiativă foarte 
utilă care trebuie continuată". 
El a vorbit desp'e posibilitatea 
pe care Festivalul o ofeiă tine
retului de a se cunoaște și de a 
întări pacea

Dacă McCa'thy ar mal fi 
trăit l-ar fi stigmatizat pe 
Harrlman drept „vîndut Mos
covei". Nu e exclus s o facă 
Humpli-ey. Dar oricît s-ar 
răful domnul senator cu Festi
valul, nu o -ă reușească decît 
să se acopere de ridicol.

ATENA 8 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 9 iulie ora 9 dimi
neața (ora locală) la tribunalul 
militar din Atena va începe jude
carea procesului lui Manolis Gle
zos șl al altor oatrioti greci.

Presa relatează că sub influența 
protestelor opiniei publice mondia
le, autoritățile au fost nevoite să 
permită ca ședințele tribunalului să 
fie publice și să admită accesul 
reprezentanților opiniei publice și 
presei. Intrucît însă chiar autorită
țile consideră aceste măsuri ca 
ceva formal, ele nu schimbă fon
dul înscenării judiciare, împotriva 
lui Manolis Glezos și altor luptă
tori pentru libertatea și indepen
dența Greciei.

Potrivit ziarului „Kathimerini“, 
se prevede ca judecarea procesului 
lui Glezos și al celorlalți demo
crați, inclusiv cuvîntul acuzaților, 
să dureze în total 4-5 zile, ceea 
ce dovedește clar intenția autorită
ților de a grăbi judecarea și de a

împiedica apărarea lui Glezos și 
a celorlalți patrioți. Ziarele rela
tează că din cei patru „martori“ 
ai acuzării, trei sînt polițiști, cea 
mai mare importanță se acordă 
tocmai depozițiilor lor.

Presa guvernamentală nu pune 
la Îndoială faptul că autoritățile 
vor face totul pentru a-1 condamna 
pe Glezos și pe ceilalți democrați. 
In conformitate cu legea 375 pi 
baza căreia a fost intentat proce
sul, scrie la 8 iulie „Kathimeritii“, 
pe acuzați îi așteaptă pedeapsa cu 
moartea sau închisoarea pe viață.

Intr-o declarație dată publicită
ții la 8 iulie, guvernul grec ia apă
rarea legii. 375, considerată de o- 
pinia publică din Grecia, inclusiv 
de juriștii greoi, ca fiind anticon
stituțională. In fața mișcării de 
protest crescînde a opiniei publice 
grecești și mondiale, autoritățile 
grecești caută să grăbească jude
carea lui Glezos și a celorlalți pa
trioți greci.

ii.

Amploarea mișcării mondiale in apârarca iul Glezos
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Comitetul grupului parlamentar 

al U.R.S.S. a adresat un mesaj 
președintelui Comitetului Executiv 
a! Uniunii interparlamentare, Co- 
dacii Pisannelli și secretarului ge
neral al Uniunii, A. de Blonay, in 
care cheamă Uniunea parlamenta
ră, care reunește pe parlamentarii 
din 56 de țări, să-și alăture glasul 
la glasul opiniei publice progresis
te cerînd punerea imediată în li
bertate a lui Manolis Glezos.

Grupul parlamentar al U.R.S.S. 
a adresat de asemenea mesaje — 
grupurilor parlamentare din 23 de 
țări: Marea Britanie, Franța, Ita
lia. Finlanda, Suedia, Norvegia, 
Danemarca, Olanda, Luxemburg, 
Elveția, Austria, R.F.G., S.U.A , 
Australia, Brazilia, Peru, Islanda. 
Iugoslavia, R. P. Albania, R. P. 
Bulgaria, R. P. Ungară, R. P. Ro- 
mină, R. Cehoslovacă chemîndu-le 
să ceară Uniunii, interparlamentare 
să vină in sprijinul opiniei publi
ce mondiale progresiste împotriva 
intentării procesului lui Glezos.

In afară de aceasta grupul par
lamentar al U.R.S.S., exprimînd 
voința poporului sovietic, a adre
sat grupului parlamentar al Gre
ciei un apel în care îl cheamă să

salveze viața lui Manolis Glezos 
și. să asigure libertatea acestui pa
triot, luptător pentru pace și de
mocrație.

★

ROMA 8 (Agerpres). — Opi
nia publică italiană intensifică 
lupta pentru salvarea vieții remar
cabilului patriot grec Manolis 
Glezos.

Federația italiană a asociațiilor 
de partizani din provincia Arezzo, 
organizațiile locale ale „Ligii co
munelor démocrate“, „Uniunea fe
meilor italiene“, Asociația națio
nală a partizanilor italieni din 
provincia Toronto, Comitetul soli
darității democratice din regiunea 
Lazio și numeroase alte organiza
ții au trimis autorităților din Gre
cia telegrame de protest împotriva 
judecării lui Manolis Glezos de 
către tribunalul militar.

★
STOCKHOLM 8 (Agerpres}. — 

TASS transmite : Delegați ai aso
ciației studențești „Clarle“ din 
Suedia au vizitat ambasada Gre
ciei la Stocltholm și au remis o 
petiție în care cer guvernului grec 
să facă dreptate lui Manolis Gle
zos'.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scînteîi«. TeL 17.60.10. Tiparul; Combinatul Poligrafia „Casa Scînteil*. STAS 3452 52.


