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Să moLilixăm tineretu 
la grăi irea 

ritmului recoltării !
Recoltările în raionul Fetești 

sînt in toi. Așa după cum reiese 
din situația de la sfatul popular 
raional, campania recoltărilor a 
început aici din plin, abia luni de 
dimineață. Și în ultimele zile 
timpul a fost nefavorabil. Totuși 
recoltarea a avansat. Aceasta se 
datorește faptului că anul acesta 
campania de recoltare a fost mai 
bine pregătită în raion. In ceea 
ce-1 privește comitetul raional 
U.T.M. se ocupă cu simț de răs
pundere de mobilizarea tineretului 
la terminarea grabnică a recoltării. 
In raion au fost luate măsuri pen
tru organizarea a 48 de arii ale 
tineretului. De asemenea, au fost 
organizate 60 de ochipe de tineret 
pentru legarea și clăitul snopilor. 
Aceste echipe și-au stabilit sarcina 
de a strînge recolta de pe 1800 de 
hectare. De asemenea comitetul 
raional U.T.M. a organizat cil ele
vii școlilor medii trei tabere de 
muncă patriotică pentru sprijinirea 
recoltării la gospodăriile de stat 
Pietroiul, Cocargeaua și l.C.A.R. 
Mărculești. Comitetul raional 
U.T.M., prin organizațiile de bază, 
a recomandat conducerilor gospo
dăriilor agricole de stat și colec
tive aproape 200 de tineri pentru 
a lucra ca batozari.

La gospodăria agricolă colecti
vă Sudiți a fost inițiată o între
cere pentru cucerirea drapelului de 
secerător fruntaș. Mecanizatorii de 
Ia G.A.C. Fetești sînt după primele 
zile de recoltare, în frunte. După 
două zile de muncă, drapelul de 
combainer fruntaș îl poartă ato

mistul Ion B. Nicolae, care a 
strîns în aceste două zile 30.369 
kg. grîu. Drapelul de arie fruntașă 
îl deține la G.A.S. Fetești aria 
nr. 2 condusă de utemista Gheor- 
ghe Maria, arie la care s-au recol
tat pînă acum 180.000 kg. grîu. 
Mecanizatorii de la Fetești au ho- 
tărît ca sîmbătă să raporteze co
mitetului raional de partid termi
narea recoltării.

Mai sînt însă în raion, G.A.G.- 
uri și G.A.S.-uri care, cu toate că 
au toate condițiile, nu au realizat 
încă în aceste zile viteza zilnică de 
recoltare planificată. In G.A.C. din 
Giurgeni au fost recoltate abia 38 
ha. cu grîu din 520 ha., deși aici 
ar trebui să se lucreze ou o viteză 
zilnică de 66 ha. Același lucru se 
întîmplă și la G.A.C. din Vlașca și 
la G.A.C. Fetești-gară. In aceste 
gospodării recoltările au rămas in

urmă datorită faptului că organi
zarea muncii e făcută în mod de
fectuos. Mașinile repartizate aces
tor gospodării, respectiv combinele 
și secerătorile-legători, nu lucrează 
cu viteza lor inițială. Organizațiile 
U.T.M. nu organizează acțiuni de 
stimularea întrecerii între tineri. 
Comitetul raional U.T.M. trebuie 
să ia urgente măsuri pentru mo
bilizarea tuturor forțelor la reali
zarea zilnică și chiar la depăși
rea vitezei de lucru planificată. 
Organizațiile U.T.M. de la G.A.S. 
din Giurgeni, Vlașca, Fetești-gară 
și altele, care au rămas în urmă, 
să ia urgente măsuri pentru a mo
biliza pe membrii echipelor de ti
neret în primul rînd și apoi 
întreg tineretul pentru a participa 
cu toate forțele la grăbirea ritmu
lui de recoltare.

I. ȘERBU

Ă început producția 
vitaminei B 12

în noul pavilion al Fabricii de 
antibiotice din Iași, a intrat re
cent în funcțiune secția de fabri
care a vitaminei B 12. Proiectele 
și utilajul noii secții cit și rețeta 
de fabricare a acestui produs sini 
primite din Uniunea Sovietică. Prin 
folosirea integrală a capacității de 
producție a instalațiilor acestei 
secții se vor putea acoperi, într-un 
viitor apropiat, necesitățile între
gului consum intern de vitamină 
B 12.

în acest pavilion a trecut și pro
ducția aureociclinei. Mutarea sec
ției de aureociclină în noul pavi
lion a permis ca prin reorganizarea 
producției să se obțină un spor de 
produse în măsură să asigure în 
întregime cererile interne de aureo
ciclină. Totodată s-a creat și spa
țiul de producție necesar fabricării 
tetraciclinei, care va începe în tri
mestrul III al acestui an.

Tot în acest pavilion au început 
probele mecanice ale instalației de 
streptomicină, care va intra în 
funcțiune în cursul acestui tri
mestru.

(Agerpres)

Succesele tir.erilor 
din regiunea Pitești

Brigada studențească 
„A XV-a aniversare 
a eliberării patriei“

O inițiativă 
a studenților aflați 

la practică

Tmerli din regiunea Pitești, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.M. întîmpină cea de-a XV-a 
aniversare a eliberării patriei 
noastre și cel de-al VH-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena cu noi 
succese în muncă. Numai în ul
timul timp, în întreprinderile 
industriale din regiune au fost 
create încă 80 brigăzi de pro
ducție ale tineretului.

Chemarea tinerilor reșițeni de 
a realiza „Gît mai multe econo
mii pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste“ a găsit un 
puternic ecou și în rîndul tine
rilor din întreprinderile piteștene. 
Aplicînd această inițiativă, ti
nerii piteșteni au colectat și pre
dat Reșiței peste 1.000.000 kg. 
fier vechi.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din întreprinderile regiunii au 
pus în centrul activității lor și 
mobilizarea tinerilor în acțiunea 
de realizare de economii prin 
reducerea consumurilor specifice. 
Astfel, prin reducerea consumu
rilor specifice la materia primă 
și materiale s-au economisit peste 
o sută tone metal. Tinerii de la fa
brica „Tudor Vladimirescu“ d n 
Pitești au realizat prin re
ducerea consumurilor specifice în 
primci’.e 5 luni economii de 71.500 
dni. patrați de piele fețe bocanci.

Rezultate bune au obținut _ în 
cinstea zilei de 23 August și a 
Festivalului de la Viena și ti
nerii din satele și comunele re
giunii. Mobilizați de organiza
țiile U.T.M. și sub îndrumarea 
organizațiilor . de partid, peste 
15.000 tineri au efectuat peste 
90.000 ore muncă voluntară la 
întreținerea culturilor în cadru! 
gospodăriilor agricole de stat 
și colective.

Organizați în peste 1130 bri
găzi utemiste de munca patrio
tică peste 35.741 tineri au efec
tuat pe șantierele de construcții 
din regiune peste 508.000 ore de 
muncă voluntară realizînd în fe
lul acesta economii in valoare 
de peste 2.000.000 lei.
ț M. DOBR1CESCU

Mii de elevi participă în aceste zile la muncile agricole de vară în G.A.S. Elevii Școlii medii „Al.
Sahia“ din Oltenița, de pildă, lucrează la întreținerea culturilor de porumb de pe loturile de hibridare.

Foto: AGERPRES

La uzinele „Semănătoarea“ din 
Capitală își desfășoară practica 64 
de sfudenți din anii I, III și IV 
ai Facultății de mecanică din In
stitutul Politehnic-București. Mun
citorii acestei uzine, alături de care 
studenții vor lucra timp de șase 
săptămîni, s-au angajat să întîm- 
pine zina de 23 August cif reali
zări deosebite, prin sporirea efor
turilor lor în muncă. Angajamente
le ce și le-au luat includ printre 
altele : creșterea producției marfă 
și globale cu 11 la sută față de 
plan, îndeplini
rea pînă la 23 
August a sarci
nilor anuale de 
piese de schimb 
pentru agricul
tură ; crește
rea productivită
ții muncii cu 1 la sută ; econo
mii peste plan de la 1 iunie pină 
la 23 August în valoare de 500.000 
lei (aceasta în cadrul angajamen
tului anual de 2.800.000 lei econo 
mii) ; vor economisi 30 tone d< 
metal, iar pentru continua perfec
ționare a procesului tehnologic, se 
va organiza un concurs intern de 
inovații și invenții, vor avea toc 
schimburi de experiență între tur
nătorii în vederea reducerii rebu
turilor.

Studenții practicanți, entuzias
mați de aceste angajamente, cu do
rința fermă de a contribui și ei e- 
fectiv la realizarea sarcinilor de 
producție ale muncitorilor de la 
„Semănătoarea“, îndrumați de că
tre organizația U.T.M., sub con
ducerea organizației de partid s-au 
constituit într-o brigadă care 
poartă numele: „A XV-a aniversa
re a eliberării patriei“. Ei au ho- 
tărit să închine întreaga muncă ce 
o vor depune la practică, zilei de 
23 August.

In cadrul unei adunări genera
le U.T.M., la care au fost invitați 
muncitori și reprezentanți ai con
ducerii uzinei, profesori și asistenți 
din Institutul politehnic, studenții 
care-și desfășoară praotica la uzi
nele „Semănătoarea“ din Bucu
rești au hotărît să cheme la între
cere pe toți colegii lor din facul
tățile tehnice din țară aflați la 
practică.

Inițiatorii întrecerii s-au angajat 
să îndeplinească, în perioada cit 
vor fi la practică, o seamă de o- 
bieotive pentru a contribui și ei la 
îndeplinirea angajamentului luat 
de colectivul de muncitori ai u- 
zinei.

De pildă, studenții s-au angaja: 
să realizeze un produs specific pro
ducției de bază a întreprinderii î'i 
care se face practica. Pentru în
ceput brigada va face montajul u- 
nei combine de recoltat cereale. 
Bineînțeles că această muncă nu 
va stingheri desfășurarea progra
mului de practică. Ei vor realiza 
economii prin confecționarea unor 
modele de turnătorie, miezuri, for
me, piese turnate sau forjate, piese 
prelucrate în atelierele mecanice 
etc. Vor mai realiza aparate, scule,

dispozitive, material didactic de
monstrativ etc., necesare labora
toarelor Institutului politehnic. 
Membrii brigăzii vor participa la 
toate acțiunile inițiate de tineretul 
uzinei în cinstea zilei de 23 August 
și a Festivalului Mondial al Tine
retului și Studenților. încă din 
timpul practicii, studenții vor în
cepe studiul temelor de cercetare 
științifică și construirea unor apa
rate din cadrul acestor teme.

De asemenea studenții s-au an
gajat să aibă o comportare demnă 

la practică, să 
nu absenteze, să 
obțină note peste 
7 ia colocviul de 
practică. In ace
lași timp, ei se 
vor preocupa da 
paraiel cu munca

în producție să se pregătească 
pentru examenele ce le au de sus
ținut în toamnă pentru a promova 
anul universitar.

„Considerăm că realizarea ace
stor obiective — se spune în che
marea studenților — este un semn 
al recunoștinței noastre pentru 
grija ce ne-o poartă partidul și gu
vernul care ne-au creat condiții 
minunate de învățătură și de viață, 
este o acțiune prin care ne alătu
răm luptei oamenilor muncii, pen
tru construirea socialismului în 
patria noastră“.

Membrii brigăzii „A XV-a ani
versare a eliberării patriei“, mun
cesc cu însuflețire, cot la cot cu 
muncitorii uzinelor „Semănătoa
rea“ pentru ca angajamentele tor 
să prindă viață. Dorința lor fer
mă este de a fi nu numai iniția
torii acestei întreceri dar și cîști- 
gătorii ei. Ciștigătorii întrecerii îi 
vom afla însă deabia la sfirșitul 
celor șase săptămîni de practică.

F. BORZ

Din frumusețile patriei noastre: Cheile Bicazului.
Foto: AGERPRES ’
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Știința

Spectacol dat 
de formațiile artistice 

ale delegației tineretului 
din R. P. R.

care vor participa la Festival

Aceasta este politica

Joi seara, la Teatrul de Operă 
și Balet din Capitală, a avut loc 
un spectacol dat de formațiile ar
tistice ale delegației tineretului din 
R. P. Romînă care vor participa 
la cel de-al Vll-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților 
pentru Pace și Prietenie de la 
Viena.

Și-au dat concursul corul . an
samblului Uniunii Tineretului 
Muncitor, dirijat de artistul eme
rit Marin Constantin, orchestra de

muzică populară de sub conducerea 
fui Ionel Budișteanu, artist emerit, 
laureat al Premiului de Stat, for
mația de dansuri populare a 
U.T.M., precum și un grup de so
liști vocali și instrumentiști.

Spectatorii au răsplătit cu vii 
aplauze măiestria tinerilor cîntăreți 
și dansatori care vor reprezenta 
cântecul și dansul romînesc la ma
rea sărbătoare a păcii și prieteniei 
de la Viena.

(Ager preș)

pe care o face
tineretul nostru

Din teancul de corespondență 
care mă aștepta pe masa de lucru 
am desprins scrisoarea unui ti- 
tiăr italian. Mario Corsi din Ge
nova ne povestea despre pregă
tirile lui febrile in vederea Fes
tivalului, punea o mie de între
bări cil privire la viața tineretu
lui romîn, se interesa tnai cu 
seamă de activitatea asociațiilor 
studențești. Dintre toate, însă, 
stăruia mereu întrebarea : oare 
tineretul romîn face politică ?

M-am simțit dator să răspund 
tînărului nostru corespondent. 
Pe dată însă m-am întrebat: dar 
ce o fi ințelegînd el prin politi
că ? Noțiunea aceasta se poate 
interpreta în diferite feluri. Și 
apoi politica se duce nu în mod 
abstract, ci ea urmărește întot
deauna anume interese, vizează 
anume obiective, corespunde unor 
anumite năzuinți și idealuri con
crete. Răsfoiți bunăoară marea 
enciclopedie franceză. Acolo se 
găsește definiția laconică care 
sună așa : „La politique est pro- 
prement l’art de gouverner un 
Etat" („Politică înseamnă arta 
de a guverna un stat"). Chiar 
dacă am cădea de acord cu no
țiunea astfel formulată și incă 
s ar pune imed'at un șir de în
trebări : ce fel de stat ? Guver
nare după care princ’piu ? fn in
teresul cui î Și multe altele...

de Nicolae
redactor șef al revistei

Mororu
„Rominia—azi"

Este adevărat că acum mai 
bine de 400 de ani italianul Ma
chiavelli decreta că omul este 
rău prin el însuși și ca atare 
principele feudal este în drept 
de a utiliza forța. De unde tră
gea următoarea concluzie : „De
oarece oamenii nu sînt buni, con
ducătorul trebuie să fie în ace-

deține puterea spirituală și tem
porală ; el va stabili ce este bine 
și ce este rău, ce este drept și 
nedrept, adevărul și minciuna, 
ce trebuie să știe tinerii și ce 
este interzis să afle".

Cum se vede veacuri de-a 
rîndul e existat și mai există o 
atare concepție cu privire

Răspuns

unui tinăr italian
lași timp leu și vulpe, să acțione
ze fără scrupule, dar să salveze 
aparențele; virtutea să nu 
decit o mască a viciilor“, 
preceptele lui Machiavelli

fie
In 

era 
formulat un întreg credo reac
ționar, îndreptat cu ascuțișul lui 
împotriva maselor populare. As
tăzi toată lumea știe că el expri
ma idealul feudalismului, al ab
solutismului. Peste 100 de ani se 
pare că concepția despre poli
tică nu se schimbă prea mult. 
Thomas Hobbes avea să dec!” re 
p6 la mijlocul secolului al XVII- 
lea că: „Suveranul absolut va

la

o
în

„arta de a conduce statul", 
putem găsi în zilele noastre 
af.rmațiile unor filosofi care cal
că cu nădejde pe urmele fascis
tului Alfred Rosenberg — teore
ticianul nazismului. Astfel profe
sorul H. Finer de la catedra de 
științe politice a universității din 
Chicago afirmă într-un volum 
recent apărut, un fel de credo 
„modern“ în materie de politi
că : „Masele de bărbați și femei 
cu greu pot fi puse in mișcare, 
cu excepția unor rare momente 
și aceasta numai pentru scurt 
timp și numai în privința a una

sau două probleme secundare". 
Iar colegul său, profesorul de so
ciologie Barnes declară că : 
„...întrucît oamenii capabili re
prezintă un procent neînsemnat 
din totalul populației oricărei 
țări, hotărîrea majorității nu 
poate fi socotită drept criteriu 
al înțelepciunii politice și al e- 
chității".

Tineretului nostru îi este to
talmente străină o asemenea con
cepție despre politică. In con
cepția tineretului nostru de multă 
vreme a pătruns adine credința 
că un stat este puternic prin con
știința maselor, că el este puter
nic atunci cînd masele știu to
tul, cînd ele sînt în stare să ju
dece totul și cînd fac totul în 
mod conștient. Este adevărat că 
toate acestea presupun cea mai 
largă activitate a maselor, atra
gerea lor la rezolvarea tuturor 
problemelor mari și mici ale 
construcției statului. Cu alte cu
vinte este vorba de adevărată și 
reală democrație. Asta înseamnă 
însă că nu orice stat, nu orice 
categorie socială îșj poate per
mite o atare realitate. Așa ceva 
e cu putință numai acolo unde 
conducătorii și masele studiază 
legile obiective de dezvoltare a 
societății, acționează in sensul

(Continuare în pag. 3-a)

Tinerii artiști amatori ai echipei de teatru de la Combinatul Poligrafic 
„Casa Scînteii“ desfășoară o rod nică activitate. Spectacolele echi
pei se bucură de o deosebită apreciere. în fotografie: vă prezentăm 
echipa la cel de-al 100-lea spectacol cu piesa „Doctor fără voie“ 

de Molliere.

Curaj... 
și ceva mai mult
De zile întregi ploua într-una. 

Sus, în munte, pîraiele se dez- 
lănțuiau și se prăvăleau cu o 
furie oarbă smulgînd și răs- 
turnînd în jos pe coastă butu
rugi mari, copaci întregi. Apa 
Sucevii ieșită din matcă, purta 
la vale tot ce întîlnea în cale. 
La punctul Sadău al I.F.E.T.- 
Falcău se adunase o mulțime 
de muncitori forestieri. Podul 
de peste Suceava, peste care 
trece și o cale ferată îngustă, 
era în pericol de a fi distrus 
de presiunea buștenilor împinși 
de apele umflate. Se părea că 
nu Va putea fi înlăturată ca
tastrofa-

Iată înță că din grupul de 
oameni adunați se desprinse 
un tînăr. Tractoristul Octavian 
Mateeschi,

— Ajutați-mă să leg buștenii 
cu lanțuri groase. Eu voi intra 
cu tractorul în apă și-i voi tra
ge la mal.

Oamenii au fost cu toții de 
acord cu propunerea, deși pă
rea primejdioasă- înfruntând 
furia apelor învolburate, Ma
teeschi, ajutat de alți muncitori, 
tineri și vîrstnici, a reușit să 
descongestioneze picioarele po
dului de copacii care produ
seseră blocada.

Prin fapta sa utemistul Ma
teeschi a salvat podul care va
lorează peste 150.000 lei și a 
cărui distrugere ar fi putut pro
voca întreruperea circulației 
camioanelor, a trenului fores
tier și îngreunarea aprovizio
nării cu material lemnos a fa
bricilor din Brodina, Falcău

Muncitorii forestieri l-au fe
licitat pe Octavian Mateeschi 
pentru fapta sa, pentru curajul 
de care a dat dovadă.

Este vorba aici de curaj și,., 
de ceva mai mult. De conștiin
ța datoriei de utemist.

N. SIMIONESCU

Artiștii amatori 
se pregătesc 

intens
Tinerii artiști amatori din ca

drul căminului cultural din Bu- 
dești, raionul Oltenița pregătesc 
un nou festival artistic în cinstea 
relei de-a 15-a aniversări a elibe
rării patriei noastre.

Echipa de teatru a pus in repe
tiție sub îndrumarea învățătoarei 
/'lorica Căpitănescu piesa: „Îndo
iala“ de Ernst Maftei. Această piesă 
are ca temă transformarea socia
listă a agriculturii.

Nici corul nu se lasă mai prejos. 
Tinerii repetă pe mai multe voci 
rintecele patriotice „Să făurim o 
țară minunată“, „Sub al păcii stin
dard“ și altele precum și cintece 
populare, cum ar fi „Griul griu- 
șor“ etc. Colectivul brigăzii ar
tistice de agitație culege material 
faptic pentru a realiza un nou 
program care să vorbească de 
transformările care au avut loc in 
comună in ultimii 15 ani,

~ Tinerii artiști amatori sînt ho- 
fărîți na organizeze in cinstea mă
reței sărbători un program cu un 
bogat conținut educativ,

MĂRIA PETRESCU 
funcționară



Moment de excepțională impor
tanță în viața poporului nostru — 
a declarat acad. prof. Eugen Bă- 
dărău unui redactor al ziarului 
nostru, — ziua de 23 August a 
determinat declanșarea forțelor 
științei romînești, ridicarea puterii 
creatoare a poporului nostru pe 
culmi la care înaintașii noștri nici 
nu se puteau gîndi.

In anii dinainte de 23 August, 
știința romînească, fizica romî- 
nească se aflau intr-o situație ex
cepțional de grea. In cele cîteva 
laboratoare universitare atît de 
prost înzestrate nu se putea des
fășura o activitate științifică 
creatoare. Nu exista nici un 
fel de for care să pună în fața 
oamenilor de știință obiective pre
cise de cercetare. Guvernanții Ro- 
mîniei burghezo-moșierești priveau 
cu dezinteres cercetarea științifică, 
oamenii de știință nu se bucurau 
de considerația meritată. Nu exis
tau reviste de cercetări științifice. 
Buletinul societății de fizică avea 
o apariție atît de neregulată, încît 
cercetătorii noștri erau nevoiți 
să-și publice lucrările în reviste 
străine. Activitatea desfășurată în 
puținele laboratoare era sporadică, 
totalmente neplanificată, de multe 
ori ineficientă.

28 August a adus schimbări ho- 
tăritoare în situația științei romî
nești. In regimul de democrație 
populară știința a devenit o pro
blemă de stat.

Puterea populară înconjoară pe 
oamenii de știință cu cea mai mare 
grijă și solicitudine. Puterea 
populară a pus la îndemîna crea
torilor pe tărîmul științei excepțio
nale mijloace de cercetare. Trans
formarea Academiei, prin reorgani
zarea din 1948 într-o imensă „uzi
nă" de lucru cu sute de cer
cetători cu ramificații în întreaga 
țară a deschis largi perspective 
științei romînești. Fizica romîneas
că, care a dat științei reprezen
tanți de talia marelui Emanoil Ba- 
caloglu, s-a ridicat pe culmi înalte. 
Prin grija Partidului Muncitoresc 
Romîn și a guvernului țării a luat 
ființă în 1949 Institutul de Fizică 
al Academiei R. P. Romîne, iar 
în 1956 Institutul de Fizică Atomi
că al Academiei R. P. Romîne. Au 
fost create puternice centre de cer
cetări în domeniul fizicii la Iași, 
Cluj și Timișoara. Fizicienii romînl 
au astăzi la dispoziție cîteva re
viste de lucrări științifice printre 
care „Studii și cercetări de fizică" 
(în care își publică lucrările și 
cercetătorii de la Institutul de Fi
zică Atomică), „Revue de physi- 
que", „Comunicările Academiei" și 
„Gazeta de Fizică și Matematică" 
precum și revistele de specialitate 
care apar la Iași, Cluj, Timișoara.

înainte de 23 August au apărut 
maximum 1—2 lucrări serioase de 
fizică în limba romînă, lucrări care 
să prezinte realizările unor oa
meni de știință romînl. In ultimii

*) Vezi articolele apărute la a- 
ceeași rubrică în numerele 3134, 
3140, 3146, 3154.

Un îndrumar 
pentru cercurile 

tinerilor naturaliști
Se știe că activitatea dusă de 

elevi pe parcelele experimentale 
de pe lingă școli sau de pe 
Ungă casă contribuie In cea 
mai mare măsură ații la for
marea unor deprinderi practice 
agricole cil și la legarea stu 
diului științelor biologice de 
activitatea practică pe teren.

De mare ajutor pentru orga
nizarea și desfășurarea activi
tății cercurilor școlare poate fl 
și schimbul de experiență Intre 
diferitele cercuri de tineri natu
raliști. Tocmai în acest scop a 
apărut la Editura Tineretului 
lucrarea „Cercul experimental 
de botanică". Cartea împărtă
șește din experiența bogată a 
cercurilor naturaliste de la 
Palatul Pionerilor. Autoarea, 
Adela Niță. a reușit să aleagă 
din mulțimea de experiențe și 
acțiuni întreprinse pe cele mai 
interesante șl valoroase.

Parcurgînd paginile cărții, 
tlnărul cititor va învăța și din

experiența tinerilor cultivatori 
de cereale, și a celor care s-au 
ocupat de cultura plantelor, și 
a celor care au lucrat pe parce
lele de legume, plante medici
nale sau în livadă.

Prin redarea amănunțită a 
metodei de lucru folosite în exe
cutarea experiențelor, prin stilul 
atractiv, de povestire, pe care-l 
folosește autoarea, lucrarea se 
adresează direct naturaliștilor. 
Cu ajutorul acestei cărți orice 
tinăr își poate însuși tehnica 
experiențelor de selecție ct plan
telor. de hibridare vegetativă 
la culturile de legume, de alto
ire a pomilor fructiferi, precum 
și a multo' alte lucrări.

„Cercul experimental de bo
tanică" este nu numai un în
druma' prețios pentru cei ce 
activează în cercurile tinerilor 
naturaliști. ci și o carte intere
santă și accesibilă prin stilul 
atractiv în care e scrisă tuturor 
iubitorilor naturii. Consultarea 
ei va duce în mod sigur la îm
bogățirea tematicii și experien
ței atît a celor ce activează în 
cercurile tinerilor naturaliști 
cit și a organizatorilor lor.

Ing. N. DIACONESCU

romineasca
în plin avînt creator

Și

ANCHETA NOASTRA*)  
,,Ce a însemnat 23 August 
pentru știința rommească"

curentul generat de energia astrală 
va lumina orașele noastre.

★
Structura organismului omenesc 

este foarte complicată și în multe 
privințe încă nestudiată. Medicii 
visează de mult „să poată vedea“ 
procesele circulației sîngelui și 
metabolismului, ascunse în adîncu- 
rile corpului omenesc, de care de
pinde sănătatea omului. Un radio- 
graf cu opt canale, pe care ameri
canii îl pot vedea la Expoziția so
vietică de la New York, va per
mite să se „vadă“ procesele care 
an loc în organism.

Un om înghite un praf care con
ține o cantitate infimă, absolut 
inofensivă de izotopi radioactivi. 
Atomii marcați se împrăștie în 
tot corpul. Cele opt transmițătoare 
ale aparatului sînt așezate pe 
punctele cercetate ale organismu
lui. Ele raportează medicilor 
despre viteza și intensitatea circu
lației sîngelui, despre felul cum 
este asimilată hrana. Astfel ei pot

a 
aparatajului științific destinat mă
surătorilor geofizice, constituie o 
remarcabilă performanță tehnică, 
dintre cele mai complexe, și cu 
perspective dintre cele mai valo
roase pentru cosmonautică.

Materialele științifice obținute 
în aceste condiții constituie un 
veritabil tezaur științific.

Este de remarcat că față de ex
periența de la 27 august 1958 nu
mărul animalelor ce a constituit 
„echipajul cosmonautic" a crescut 
la trai ceea ce înseamnă o com
plexitate sporită a tuturor instala
țiilor și aparatelor științifice des
tinate controlului comportării „e- 
chipajului" introduse la bordul ra
chetei.

Operațiunea de readucere pe pă
mînt a unei astfel de încărcături, 
formate și din animale vii, în re
petate rînduri șj fără primejdie, 
constituie chezășia faptului că este 
aproape ziua cìnti și omul va pă
trunde în spațiul cosmic și va re
veni nevătămat pe pămînt.

Prin noua lansare geofizica și-a 
îmbogățit patrimoniul cu noi date 
asupra structurii ionosferei, cu- 
renților de aer la diferite altitu
dini, densitatea, temperatura și 
presiunea atmosferei la diferite al
titudini etc. Pentru prima oară au 
fost obținute informații asupra 
compoziției gazelor ușoare din at
mosferă.

Prin noua experiență, oamenii 
de știință sovietici înscriu o nouă 
pagină remarcabilă în asaltul Cos 
moșului.

ani, monografiile, „Introducerea în 
acustică“, „Electricitate“, „Ultra- 
acustica“, „Instalații de amplifica
re și distribuția sunetului", rod al 
unor strădanii deosebite ale fizi
cienilor noștri, s-au bucurat de un 
deosebit succes în lumea științi
fică. In anii din urmă au apărut 
peste 130 lucrări de fizică (în afa
ra celor de fizică nucleară) care 
au atacat și rezolvat probleme din 
cele mai importante pentru știința 
și tehnica contemporană. Lucrări
le fizicienilor noștri nu sînt pu
blicate numai în țară ci și peste 
hotare. In revistele științifice din

Răspunde acad. prof. 
Eug. Bâdăf-ău

Directorul Institutului de Fizică al Academiei R.P.R.

U.R.S.S. și S.U.A., în Anglia, 
R. F. Germană, R. D. Germană, 
Franța și în alte țări apar an de 
an multe din lucrările cercetători
lor noștri care se bucură de un 
binemeritat prestigiu.

Incercînd să evidențiem cîteva 
din realizările fizicienilor romini în 
ultimii ani — și în special în In
stitutul de Fizică al Academiei 
R. P. Romîne — trebuie să vă 
spunem în primul rînd că în toți 
anii, urmînd indicațiile trasate de 
partid, noi am depus toate efortu
rile pentru a îndrepta majoritatea 
studiilor cercetătorilor noștri pe 
linia unor contribuții directe la ri
dicarea economiei naționale, la ri
dicarea productivității muncii în

Fotoreporterul nostru a prins pe peliculă doi cercetători din cadrul Institutului de Fizică al Academiei 
R.P.R. lucrînd în laborator. Foto : N. STELORtAN

Se apropie ziua cind omul
va pătrunde în Cosmos

Racheta balistică geofizică so
vietică, lansată la 2 iulie 1959, 
constituie o nouă etapă a vastului 
program de cercetări științifice a- 
su-pra straturilor înalte ale at
mosferei, ce se realizează în mod 
sistematic în ultimii 10—12 ani 
în U.R.S.S.

In timp ce prima planetă arti
ficială a sistemului nostru solar 
se apropie de afeliul orbitei sale, 
iar cel mai mare satelit artificial 
al pămîntului va depăși curînd 
6000 de rotații în jurul globului 
— ambele fiind realizări sovietice 
neîntrecute pînă astăzi — în la
boratoare și institute de cerce
tări științifice, colective de oameni 
de știință sovietici continuă cu 
intensitate mereu sporită confrun
tarea și interpretarea numeroase
lor date științifice ce au fost pri
mite în cursul atîtor lansări de ra
chete meteorologice, geofizice și 
de corpuri cosmice artificiale — 
adevărate laboratoare cosmice. 
Această activitate laborioasă a pus 
într-o nouă lumină, păturile su
perioare ale atmosferei a făcut să 
apară noi probleme asupra proce
selor care se petrec în această ve
cinătate, a creat necesitatea unor 
noi confirmări asupra materialelor 
primite anterior a dat un imbold 
puternic luptei omului pentru a pă
trunde în Cosmos.

Zborul omului în Cosmos trebuie 
minuțios pregătit. In această ordi
ne de idei se pot desprinde actual
mente, trei orientări principale pe 
care sînt dirijate cercetările și e- 
forturile științei și tehnicii sovie
tice : realizarea unor rachete pu
ternice care să poată 
departe de suprafața pămîntului, 
cabine cu încărcături 

transporta,

utile din ce

uzine și ogoare. Monografiile 
studiile noastre sînt rodul unor 
intense activități depuse de tinerii 
noștri atît în laboratoarele insti
tutului cît și într-o serie întreagă 
de întreprinderi. Iată de pildă cî
teva exemple în domeniul spec
troscopiei — una din principalele 
direcții de studiu ale cercetătorilor 
noștri. Practica ne-a dovedit că 
este de neconceput astăzi o indus
trie chimică, farmaceutică, meta
lurgică, în care analiza spectrosco
pică să nu constituie una din me
todele analitice de bază. în aceas
tă ordine de idei, noi am făcut 

analiza spectroscopică pentru di
verse produse petrolifere, medica
mente etc. Cercetătorii noștri au 
dat o serie de prețioase informa
ții asupra structurilor moleculare 
ale unor corpuri. Trebuie de ase
menea să amintim faptul că cer
cetătorii noștri au acordat în mod 
substanțial ajutor unor serii în
tregi de întreprinderi pentru utila
rea unor laboratoare de analize 
spectrale. In al doilea rînd, în 
domeniul gazelor ionizante s-a 
obținut acetilena și ciclopentadie- 
na din metan și s-au făcut cerce
tări serioase pe linia propagării 
radioundelor în ionosferă.

Un al treilea mare domeniu de 

în ce mai mari : elucidarea peri
colelor cosmice și a protecției o- 
mului împotriva acestor pericole;' 
problema reintrării unui corp, ce 
se mișcă în viteză mare, în stra
turile dense ale atmosferei, în ve
derea înapoierii și aterizării sale 
pe suprafața pămîntului.

Aceste trei probleme sînt cerce
tate simultan, iar lansarea din U- 
niunea Sovietică a unei noi rache
te balistice geofizice constituie un 
pas hotărît mai departe față de 
lansările anterioare, un nou succes 
pe linia rezolvării problemelor a- 
mintite mai sus.

Intr-adwăr.
1. Geea ce impresionează în pri

mul rînd este 
greutatea enor
mă a încărcătu
rii utile (apara- 
tajul științific și 
animalele afla
te la bordul ra
chetei) peste 
2.000 kg. In experiențele so
vietice similare anterioare, greu
tatea încărcăturii utile a fost 
de 1.520 kg. în căzui rachetei 
geofizice lansate la 21 februarie 
1958 și de 1690 kg în cazul 
chetei geofizice lansate la 27 au
gust 1958. Impresionează de ase
menea, pe orice specialist în ma
terie, și faptul că asemenea mari 
încărcături utile au putut fi trans
portate, la înălțimi de sute de ki
lometri prin folosirea unor rache
te cu o singură treaptă ceea ce 
dovedește existența unei rachete 
deosebit de perfecționate și de pu
ternice. Pînă în prezent, nu se 
cunosc performanțe analoage, sau 
apropiate, efectuate în vreo altă 
parte a lumii, fie cu o rachetă cu 

ra-

studiu aj fizicienilor noștri care, 
conform hotărîrilor Plenarei C.C. 
al P.M.R. din noiembrie 1958 va 
lua o largă extindere, sînt semi- 
conductorii. Pînă în prezent noi 
am studiat proprietățile păturilor 
subțiri în vederea găsirii unor noi 
tipuri de semiconductori. Cercetă
rile noastre în domeniul semicon- 
ductorilor vor lua o largă dezvol
tare în anii viitori și putem avea 
toată siguranța că oamenii noștri 
de știință vor rezolva cu succes 
această problemă de prim ordin 
în știința și tehnica contemporană.

In domeniul acusticii trebuie să 
remarcăm pe de o parte studiul 
acusticii marilor săli (de mare 
importanță în construcții) și pe 
de altă parte problema inteligibi- 
lității vorbirii pe circuite telefoni
ce. în domeniul ultraacusticii tre
buie să evidențiem în mod deose
bit studiile în legătură cu influen
ța ultrasunetelor asupra germină
rii și dezvoltării plantelor, proble
mă de mare importanță pentru 
biologii noștri. în sfirșit trebuie să 
remarcăm studiile cercetătorilor 
noștri* * în domeniul geofizicii, în 
care s-a remarcat colectivul de fi
zicieni care a lucrat la întocmirea 
hărții magnetice a R.P.R., lucrare 
de excepțional de mare importan
ță teoretică și practică.

lată deci cîteva din succesele 
muncii noastre — datorate în cea 
mai mare măsură optimelor condi
ții de cercetare asigurate de pu
terea populară — cu care noi fi
zicieni ne prezentăm la cea de-a 
XV-a aniversare a eliberării pa
triei. în aceste zile, noi, oamenii 
de știință, ne angajăm în fața po
porului nostru să ne dedicăm și de 
acum înainte toate forțele în 
lupta pentru rezolvarea unor pro
bleme științifice care vor contribui 
din plin la ridicarea economiei na
ționale.

de prof. Ing. 
loan Pascaru

----- a-----

o singură treaptă, fie cu mal multe 
trepte.

Crescînd mereu greutatea încăr
căturii utile, se asigură ast
fel și realizarea tinuj motor ra
chetă din ce în ce mai puternic, 
care va putea acționa desigur în 
viitoarele nave cosmice cu echipaj.

2. In ceea ce privește pericolele 

ă lansarea rachetei 
geofizice sovietice

cosmice, noua rachetă balistică 
geofizică sovietică a fost echipată 
cu aparataj științific și a adăpostit 
la bordul el trei animale de expe
riență, astfel încît prin această 
lansare să sei poată obține răspun
suri temeinice în legătură cu peri
colul meteoric, pericolul actinie și 
pericolul solicitărilor dinamice.

Ciocnirea cu meteoriții, consti
tuie oare un pericol serios pentru 
navă și echipajul din ea ? Sînt 
oare organismele vii contaminate 
de boala actinică atunci cind trec 
prin zone de radiații cosmice ? 
Care este intensitatea acestor ra
diații și cum se poate asigura pro
tecția împotriva lor ? Cum se com
portă organismele vii față de soli-

Gara cosmică și debarcaderul cu stația de încărcare a naveJor.
(Desen din lucrarea „Vă scriu din gara cosmică“).

Ce cuprinde 
expoziția sovietică

de la New York?
33,000.000 imagini pe secundă • 
energiei stelelor • O privire în inimă

din piața Coltimi din New York s-aîn clădirea .„Coliseum*
deschis grandioasa expoziție sovietică,

în pagina de astăzi vă prezentăm cîteva din exponatele pre
zentate în cadrul expoziției.

Acestui aparat i s-a dat numele 
sugestiv de „Lupă a timpului“. în- 
tr-adevăr, el posedă capacitatea 
fantastică de a „lungi“ secunda. 
Este vorba de o fotocameră supra- 
rapidă care fotografiază pînă la 
33.000.000 imagini pe secundă.

Astăzi Cercetătorii nu ®e mai pot 
mulțumi cu imagini ipotetice, 
speculative — ei trebuie să vadă 
tot ce se întâmplă. Or, în zilele 
noastre — epoca vitezelor cosmice 
de care se lovesc de obicei cer
cetătorii naturii la studierea feno
menelor complicate ale lumii ma
teriale — a vedea devine adeseori 
o imposibilitate. în numeroase ca
zuri aparatele de tipul „Lupa 
timpului“ vor ajuta 1« înlăturarea 
acestui obstacol serios din calea 
dezvoltării mai departe a științei.

★
înainte sinteza heliului din nu

cleele atomilor hidrogenului se 
producea numai în stele. Astăzi 
oamenii de știință învață să diri
jeze această reacție pe Pămînt. în
tr-o instalație toroidală, a cărei 
machetă este expusă la Expoziția 
sovietică de la New York, pulsea
ză o spirală incandescentă de 
plasmă, condensată de liniile de 
forță ale timpului magnetic. Ae- 

citările dinamice (suprasaroina și etck și de filmare a ceilor trei anl- 
imponderabilitatea) la care sînt male în timpul zborului cît și a
supuse în timpul zborului cu ra
cheta ? Gare este efectul Îb timp 
al acestor tulburări a organisme
lor vii de pe urma unui zbor cu 
racheta ? Se poate oare adapta or
ganismul viu condițiilor de efec
tuare a zborurilor cosmice ?

Iată așadar numeroase întrebări 
la care noua experiență sovietică 
își propune să dea răspunsuri mai 
precise. Toate acestea explică mai 
limpede rațiunea pentru care la 
bordul noii rachete, unul din ani
malele de experiență a fost lansat 
acum pentru a treia oară cu rache

ta, al doilea a- 
nimal este la 
a doua lansa
re iar al trei
lea (iepurele de 
casă) este la 
prima lansare. 

3. O im por- 
în noul suc- 
iulie 1959 îl 

tanță deosebită 
ces de la 2 
constituie și faptul că încărcătura 
utilă enormă a rachetei, nu numai 
că a ajuns la o mare altitudine, 
dar a fost readusă la pămînt, ne
vătămată. Așa dar cei trei cosmo- 
nauți s-au întors la pămînt în 
viață, iar acum, în laboratoarele 
unde se află aceste animale, sînt 
studiate numeroasele materiale ob
ținute în urma acestui zbor re
marcabil. Recuperarea aparatului 
științific de înregistrare a funcții
lor biologice a animalelor (stare 
nervoasă, respirație, circulația sin- 
gelui, ca, acitatea de coordonare 
a mișcărilor, comportarea la su
prasarcină și imponderabilitate

tăzi te fac doar experiențe, cer
cetătorii aleg doar cheia către «- 
nergia termonucleară. Mîine insă,

, Cite va din cele
10.000 de exponate

Pe drumul stăpîmrii
• Dispariția lingotierelor
descoperi imediat orice anomalie 
intervenită în procesele care se 
desfășoară în organism.

♦
Un șuvoi incandescent de oțel 

curge în lingotiere, unde începe 
imediat cristalizarea metalului. 
Dar din cauza răcirii rapide, lingă 
pereți cristalizarea nu se desfă
șoară uniform. Apar goluri, adin- 
cituri. Aproape a patra parte din 
metal trebuie trimis la retopire.

Instalația de turnare continuă 
a oțelului, a cărei machetă este 
prezentată la Expoziția sovietică 
de la New York, lichidează acest 
neajuns. Jetul incandescent curge 
înlr-un cristalizator unde solidifi- 
carea oțelului se desfășoară repe
de și uniform. Totodată crește con
siderabil viteza turnării.

Operația fără dureri, iată unul din marile succe 
ale științei contemporane,despre care am vorbit acu 
cîtva timp într-una din paginile noastre.

Vă prezentăm de astădntă primele imagini văzu 
de caricaturistul N. CLAUDIU.

Trebuia odată și odată să »pară șî concurența...

Prin noul sistem de operație pacienții pot da un substanțial 
ajuto. medicilor

La conferind 
international 
pentru radiat 

cosmice
MOSCOVA 9 (Ager preș). 

TASS transmite : Ședința plen 
din 8 iulie a conferinței interna 
nale pentru radiațiile cosmic 
fost consacrată cercetărilor în 
meniul marilor averse atmosfe 
de raze cosmice,

Aparatele folosite în ultimii 
au permis să se obțină numei 
se date cu privire la acest ff 
men, care prezintă o deosebită 
portanță pentru rezolvarea pro 
mei originii razelor cosmice.

Printre noile metode de cerc-, 
re a averselor atmosferice de i 
cosmice prezintă un deosebit i 
res folosirea efectului lui Cei 
kov. Despre lucrările savanț 
sovietici în acest domeniu a vo 
Aleksandr Ciudakov, doctor 
științe fizico-matematice.

O instalație complexă de n 
proporții, de care dispune Uniț 
sitatea din Moscova, a perpoo 
oamenilor de știință sovietici s 
facă o idee mai precisă des 
averse și îndeosebi despre r< 
proceselor nucleare în forma 
acestor averse.

...Ia 1 noiembrie 1755 a avi 
loc la Lisabona unul din col 
mai puternice cutremure < 
le-a cunoscut Europa. Cutri 
murul s-a produs sub fundi 
Oceanului Atlantic, la eîtei 
zeci de kilometri de oraș. Tr 
șocuri puternice au distrue 
mare parte din case iar 50.0(1 
dintre eei 250.000 locuitori i 
Lisabonei au fost omorîțl

...cutremurele mai important 
din țara noastră despre care i 
amintește în mod deosebit sîi 
cel din 1648 .... clopotele suna
singure, iar oamenii abia se ț 
neau pe picioare", cel din 180 
cind s-a dărimat foișorul tui 
nului Colței, cel din 1838 sin 
țit în Cîmpia Romină cind „a 
țîșnit apele subterane prin cri 
paturi în pamînt, formîn 
lacuri la suprafață, casele s-a 
darîmat, iar arborii atingea 
pămîntul cu vîrfnl“.

...oamenii de știință au numa 
rat cutremurele de pămînt car 
se produc și se înregistrează î 
timpul unui an pe suprafaț 
întregului glob și au găsit că î 
mijlociu se înregistrează aproa 
pe 100.000 de cutremure, cee 
ce înseamnă că se produce cît 
un cutremur cam Ia fiecar 
interval de 5 minute. Dintr 
acestea numai vreo 100 au ce 
puțin gradul 6 și pot pricinu 
pagube.

...în 1883, cutremurul produ 
de explozia cunoscutului Vul 
can Krakatoa, a distrus o tre 
ime din insula și a creat îi 
locul ei un abis submarin d< 
peste 300 m adîncime. Cutre 
murul a fost simțit pe aproapi 
tot globul pămîntesc.



n întîmpinarea zilei 
de 23 August

Ä I Ä I Primirea de către 
tov. ion Gheorghe 

Maurer a doi senatori 
columbieni

Sa învățăm 
în fiecare
săptămînă 
un cîntec!

Senatorii din Columbia Rodri
guez Horacio Plata și Leon Jose 
Antonio Rey, însoțiți de ziaristul 
Carlos Canal Irwln, au fost pri
miți joi la amiază 
Gheorghe l 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale.

La primire a fost de față tov. 
Filip Geltz, membru al Prezidiului

, au fost pi
~i de tov. Ion 

Maurer președintele

Problema ajutorării tinerilor pen
tru a învăța tot mai multe cîntece 
patriotice și revoluționare, a stat 
și pînă acum în atenția biroului 
organizației noastre. Antrenîndu-i 
pe cei mai talentați tineri din ca
drul formației cultural-artistice în 
această acțiune, repartizîndu-i pe 
grupe de tineri, noi am organizat 
învățarea unor cîntece patriotice și 
revoluționare care au plăcut mult 
tineretului.

Am încercat să învățăm unele 
cîntece și ascultînd .programul de 
cîntece al postului central de ra
dio sau al stației de radioficare 
locală. Zilnic pe tinerii noștri 
muncitori, aplecați cu dalta și cio
canul asupra bucăților masive de 
marmoră, sculptînd piatra, șlefuin- 
d-o, dîndu-i diferite forme — îi 
poți auzi cîntînd cu multă dra
goste cântecele învățate.

Dar munca desfășurată, de noi 
în această privință a avut un ca
racter sporadic și rezultatul este 
că tinerii nu cunosc încă suficien
te cîntece, că pe unele nu le cu
nosc în întregime. De aceea exem
plul dat de tinerii de la atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie“ de a învăța

★
Cu ocazia Festivalului raional al 

tineretului, biroul Comitetului ra
ional U.T.M. Medgidia a luat ini
țiativa organizării unui mare cor 
popular al tineretului. Răspunzind 
chemării comitetului raional 
V.T.M., de la o zi la alta la repe
tiții s-au prezentat tot mai mulți 
tineri din orașul Medgidia. La pri
ma repetiție au fost 100. Apoi nu
mărul lor s'a mărit treptat ajun- 
gind ca la festival in piața orașu
lui, peste 1.000 de tineri și tinere 
să interpreteze cu măiestrie cinte- 
ce dragi tineretului, cîntece revo
luționare.

Dar festivalul raional al tineretu
lui a trecut. Comitetul raional 
U.T.M. Medgidia a transformat 
buna inițiativă luată cu prilejul 
festivalului raional într-o acțiune 
de masă pentru învățarea țîntece- 
lor patriotice, revoluționare. In 
cinstea marii sărbători a eliberării 
patriei, ziua de 23 August, Comi
tetul raional U.T.M. Medgidia, a- 
plicind în viață indicațiile Plena
rei a Ill-a a C.C. al U.T.M. și ur
nind exemplul organizației U.T.M. 
de la atelierele C.F.R. „Grivița Ro
șie", de a se învăța săptămînal un 
cîntec, a organizat o întrecere în
tre organizațiile U.T.M. pentru în
vățarea în fiecare săptămînă a 
unui cîntec patriotic, revoluțio-

în fiecare săptămînă un cântec pa
triotic, revoluționar, îl vom urma 
Și noi.

In perioada care ne mai despar- 
de 23 August, marea sărbătoare 
poporului nostru, vom organiza 
noi învățarea în primul rînd a

te 
a 
?> cîntecclor noi, create de compozi
tori în cinstea acestui măreț eve
niment și care au început să apa
ră în presă.

Pentru aceasta vom organiza un 
concurs săptămînal între toți tine
rii din întreprindere pentru învă
țarea „cîntecului săptămînii" difu
zând din timp textul respectiv. De 
asemenea vom apela la profesorii 
de muzică din orașul nostru pen
tru a ne ajuta să învățăm melodia.

Folosind posibilitățile pe care le 
avem, noi sîntem convinși că vom 
putea satisface în bune condiții 
îndeplinirea dorinței tineretului din 
întreprinderea noastră, ca în cin
stea lui 23 August, să învățăm 
săptămînal un cîntec patriotic, re
voluționar.

DIONISIE HELGENI 
secretarul organizației U.T.M. 
Întreprinderea de prelucrare 

a marmorei-Deva
★

Totodată, folosind expe-
bună acumulată cu pri- 

organizării corului popu- 
au fost luate

nor. 
riența 
lejul
Iar din Medgidia, 
măsuri pentru organizarea de mari 
coruri populare ale tineretului în 
mai multe comune din raion. Ast
fel, au început repetițiile un cor 
popular de tineret de 600 de per
soane la Cernavodă și coruri de 
cîte 300 de persoane în comunele 
Basarabi, Mihail Kogălniceanu, 
Rasova și Cochirleni.

Inițiativa Comitetului raional 
U.T.M. Medgidia a fost îmbrățișa
tă cu căldură de toate organizațiile 
raionale U.T.M. din regiunea Con
stanța. tn întîmpinarea zilei de 23 
August, la toate centrele de ta- 
ioane au început pregătirile orga
nizării unor coruri populare ale ti
neretului de sute de persoane.

Ș. ION

••------------

Joi la amiază a avut loc în 
Dalles deschidorea Expoziției 
sticlărie, ceramică și textile 
R. Cehoslovacă. Expoziția a 
organizată de Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii în cadrul pla
nului de muncă pentru 
acordului de colaborare 
dintre R. P. Romînă și 
slovacă.

La deschidere au luat 
varășii Constanța Crăciun, adjunct 
al 'ministrului Invățămîntului și 
Culturii, Vasile Dumitrescu, ad
junct al ministrului Afacerilor Ex
terne, artiștii poporului I. Jalea, 
președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici și Cornel Medrea, funcțio
nari superiori din Ministerul învă- 
țămîntului și Culturii, din Mini
sterul Afacerilor Externe, artiști 
plastici și critici de artă.

Au fost de față dr. Boliumil 
Verner, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. Cehoslovace la Bucu
rești, alți membri ai Ambasadei, 
precum și șefii unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

A mai luat parte pictorul P. N. 
Gavrilenko, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici din R.S.S. Bielo
rusă, oaspete al țării noastre.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de sculptorul Ion Irimescu, 
maestru emerit al artei, secretar al 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
R. P. Romînă. Vorbitorul a ară
tat că expoziția trezește un viu in
teres în rîndul iubitorilor noștri de 
artă ca și în rîndul artiștilor sau 
lucrătorilor din domeniul industriei 
ușoare. Ea prilejuiește pe lingă 
îmbogățirea cunoștințelor despre 
artele decorative din țara prietenă 
și întărirea legăturilor frățești din
tre popoarele romîn și cehoslovac

A luat apoi cuvîntul dr. Bohu 
mii Verner. însărcinai cu afaceri 
ad-interim al R. Cehoslovace la 
București, care a arătat că expo
ziția actuală, ca și manifestări a- 
semănătoare ca expoziția de anul 
trecut, de Ia București a artistului 
cehoslovac Jiri Trnka și turneul 
de anul acesta al Filarmonicii 
„George Eneseu“ în Cehoslovacia 
înseamnă o nouă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor culturale din
tre R. P. Romînă și R. Cehoslovacă 
și la cunoașterea reciprocă a cultu
rii celor două popoare.

Asistența a vizitat apoi expoziția 
care cuprinde aproape 500 de ex
ponate dintre care o parte au fi
gurat și au fost premiate la Expo
ziția internațională de la Bruxelles.

(Agerpres)

aplicarea 
culturală 
R. Ccho-

parte to-

Marii Adunări Naționale.
★

Joi au părăsit Capitala senato
rii din Columbia Rodriguez Hora- 
cio Plata și Leon Jose Antonio 
Rey, însoțiți de Garlos Canal Ir- 
win, ziarist, care ne-au vizitat 
țara la invitația grupului național 
romîn 
tare.

al Uniunii interparlamen-

( Agerpres)

de
Cocktail oferit 
ministrul Argentinei

9 iulie ministrul ArgentineiLa
la București Ernesto R. Piaggio 
a oferit un cocktail cu ocazia săr
bătoririi Zilei independenței Ar
gentinei.

Au participat Atanase Joja, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, dr. Voinea Marinescu și 
Dumitru Simulescu, miniștri, A- 
lexandru Lăzăreanu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Dionisie Ionescu, șeful Ceremonia
lului de Stat, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice 
rești și alți 
diplomatic.

acreditați la Bucu- 
membri ai corpului

(Agerpres)

—
INFORMAȚIE

Joi seara a sosit în Capitală 
Sofooles Venizelos, deputat, preșe
dinte al Partidului liberal din 
Grecia, fost prim ministru al Gre
ciei care, însoțit de Leonidas 
Spais, general de armată în re
zervă, președintele Ligii de prie
tenie greco-romîne, fost ministru 
și de Ianis Veridis, ziarist, direc
torul ziarului „Makedonia" din 
Salonic, va face o vizită de cîte- 
va zile în țara noastră.

(Agerpres)

Stradă nouă în orașul minerilor — Vulcan

Vizitele delegației
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parlamentare din R. India
Joi dimineața membrii delega

ției parlamentare din Republica 
india în frunte cu Ananthasaya- 
nam Ayyangar, președintele Ca
merei Populare, care se află în 
țara noastră, au făcut o vizită la 
Uzinele „23 August" din Capitală.

Oaspeții au fost însoțiți de de
putății Marii Adunări Naționale 
Gabriela Bernachi și Dumitru Pra- 
porgescu.

împreună cu membrii delegației 
au venit C. Siva Rao, secretar al 
Ambasadei Republicii India în 
R. P. Romînă, și Mircea Gher- 
man, consilier al Ambasadei R. P. 
Romîne în Republica India.

La sosirea în uzină, deputății 
indieni au fost întâmpinați de Au
rel Bozdan, directorul general al 
uzinelor, de conducători ai organi
zațiilor sindicale și de tineret, pre
cum și de o delegație de munci
tori.

După o convorbire cu membrii 
colectivului de conducere, oaspeții 
au vizitat cîteva din principalele 
sectoare de producție ale uzinei.

La plecare, conducătorul delega-

ției a subliniat că motoarele, mo
rile de ciment, vagoanele de cale 
ferată și alte produse fabricate aci 
sînt dintre cele mai moderne, iar 
calitatea lor superioară dovedește, 
zelul muncitorilor acestei uzine.

Ca amintire a vizitei făcute, 
oaspeților le-a fost oferit un al
bum cu aspecte din uzină.

Membrii delegației parlamentare 
indiene au făcut apoi o vizită la 
Uzinele „Republica“.

Conduși de directorul general al 
uzinelor, Gh. Pietroiu, deputății 
indieni au urmărit procesul tehno
logic de fabricare a țevilor. Și aci 
muncitorii au salutat cu căldură 
în mijlocul lor pe solii poporului 
indian.

S-a deschis la PJoeștl 
șantierul uuei noi 

termocentrale
Recent, în apropierea orașului 

Ploești s-a deschis șantierul unei 
noi termocentrale Au fost începu
te lucrările pentru construirea ba- 
racamentelor destinate birourilor, 
dormitoarelor și cantinei muncito
rilor ca și magaziile de materiale. 
Excavatoarele au început săpături 
pentru clădirea centralei și pentru 
viitoarea casă a pompelor de păcu
ră. De asemenea s-a început con
struirea liniei de cale ferată a 
drumului de circulație interioară a 
racordului electric de înaltă ten
siune care vor deservi șantierul.

Noua termocentrală va avea în 
prima etapă o capacitate de 
200.000 IAV. dispusa în patru 
turbine de cîte 50.000 kW. fiecare.

Noua termocentrală va furniza 
energie electrică în sistemul ener
getic național și abur întreprinde
rilor petrolifere din Ploești.

Noua unitate energetică va dis
pune de o"stațîe de preparare chi
mică a apei, care va fi construită 
în prima clapă a lucrărilor, pen
tru un debit de peste' 800 m.c'. pe 
oră-

Utilajele de cea mai înaltă teh
nicitate vor fi livrate de către 
Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

FOTBAL

★
Joi la amiază membrii delega

ției parlamentare a Republicii In
dia, în frunte cu Ananthasayanam 
Ayyangar, președintele Camerei 
Populare, au făcut o vizită la Pa
latul Marii Adunări Naționale.

Oaspeții au fost primiți de vice
președinții Marii Adunări Naționa
le Petre Drăgoescu și Tiță Florea.

La primire au fost de față, de
putății C. Paraschivescu-Bălăcea- 
nu, membru al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Mihai Crucea- 
nu, președintele Comisiei de po
litică externă, Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei juridice, D. 
Praporgeșcu, vicepreședinte al Co
misiei economico-financiare, Ga
briela Bernachi și Barbu Solomon, 
Mircea Biji, secretar general al 
Marii Adunări Naționale, N. Cor- 
cinschi, director în Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au luat parte C. Siva Rao, se
cretar al Ambasadei Republicii In
dia în R. P. Romînă și Mircea

Gherman, consilier al Ambasadei 
R. P. Romîne în Republica India.

Salutîndu-i pe oaspeți, vicepre
ședintele Marii Adunări.Naționale, 
Petre Drăgoescu, a subliniat bucu
ria cu care deputății Marii Adu
nări Naționale îi primesc în mij
locul lor pe membrii delegației 
parlamentare din India. Vizita dv. 
în R. P. Romînă, cu prilejul căreia 
veți cunoaște poporul romîn și 
realizările sale, va aduce o con
tribuție la întărirea legăturilor de 
prietenie dintre popoarele noastre, 
la întărirea păcii în lume, a spus 
tov. Petre Drăgoescu.

Răspunzind Ananthasayanam 
Ayyangar a arătat că delegația 
parlamentară indiană a venit în 
țara noastră într-o vizită priete
nească. pentru a realiza un con 
tact cît mai larg cu poporul nos
tru și de a contribui astfel la în 
tărirea legăturilor de colaborare 
stabilite între popoarele romîn și 
indian.

După o convorbire prietenească, 
membrii delegației parlamentare 
indiene au vizitat Palatul Marii 
Adunări Naționale.

★
După-amiază, membrii delega

ției parlamentare din Republica 
India au avut o convorbire cu un 
grup de deputați ai Marii Adunări 
Naționale.

In timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, deputății indieni s-au in
teresat de organizarea și funcțio
narea Marii Adunări Naționale și 
a sfaturilor populare, precum și 
de diferite probleme ale organizării 
de stat a R. P. Romîne.

(Agerpres)

R. P. R R. P. Chineză 2—1
Peste 16.000 de spectatori au 

urmărit joi pe stadionul „Libertă
ții" din Oradea întâlnirea inter
națională de fotbal dintre selec
ționata R. P. Romîne și reprezen-

PE SCURT
In campionatul mondial studen

țesc de șah pe echipe după 8 run
de conduce echipa R. P. Bulgaria 
cu 24,5 puncte urmată de U.R.S.S. 
24 puncte, R. Cehoslovacă 2I'/2 
puncte (l), R. P. Romînă și R. P. 
Ungară puncte și cîte trei
partide întrerupte.

★

de șah dintre echipele 
și Iugoslavia desfășurat 
o săptămînă la Kiev, a 

sovietici

Meciul 
U.R.S.S. 
timp de 
fost cîștigat de șahiștii 
cu scorul de 24l/2—15'/2 puncte. 
Cele mai bune rezultate 
echipa U.R.S.S. au fost obținute 
de Petrosian, Korcinoi și Taima- 
nov. La prima masa s-au întîlnit 
marii maeștri Smîslov și Gligorici. 
Fiecare a cîștigat cîte o partidă, 
iar alte două s-au terminat re
miza.

pentru

tativa R, P. Chineze. La capătul 
unui joc animat, fotbaliștii romîni 
au terminat învingători la limită: 
2—1 (2—1). Echipa romînă a cîș
tigat cu greu acest joc în care 
fotbaliștii chinezi au lăsat o bună 
impresie publicului spectator prin 
pasele în viteză și pătrunderile 
surprinzătoare.

Scorul a fost deschis în minutul 
10 de echipa' oaspete prin Cian 
Hun-Kîn. Egalarea a survenit în 
minutul 15 cînd tonstantin a în
scris plasat. După numai un minut 
V. Anghel a marcat golul victo
rios. In acest meci R. P. Romînă 
a utilizat următoarea echipă : 
Todor, Popa, Călinoiu, Macri, Al. 
Vasile, Nunweillcr, V. Anghel, 
Constantin, Ene I, Alexandrescu, 
Babone (Remus Lazăr).

(Agerpres)

Masă în cinstea delegației
Naționale

La întreprinderea de prefabricate din beton din Orașul Stalin se lucrează de zor pentru a asigura 
șantierelor prefabricatele necesare. In fotografie: un aspect de la linia de depozitare a prefabricate
lor unde se face încărcarea unui autocamion cu stîlpi din beton armat destinați stațiilor electrice de 

transformare din regiunea Stalin.
Foto : AGERPRES

Biroul Marii Adunări 
a oferit joi seara la restaurantul 
Pescăruș o masă în cinstea delega
ției parlamentare a Republicii In
dia în frunte cu Ananthasayanam 
Ayyangar, președintele Camerei 
Populare a Republicii India, care 
ne vizitează țara.

Au luat parte Atanase Joja, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Anton Moisesou, vicepreșe
dinte al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Petre Drăgoescu și Tiță 
Florea, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, acad. P. Gon- 
stantinescu-lașl, G. Paraschivescu- 
Bălăceanu, Filip Geltz, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Naționa
le, Dumitru Simulescu și dr. Voi
nea Marinescu, miniștri, Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Mihai Mujic, 
secretar al Consiliului Central al

Sindicatelor, Dumitru Diaconeseu, 
președintele Sfatului Popular al 
Capitalei, numeroși deputați ai 
Marii Adunări Naționale, condu
cători ai instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor obștești, oameni de 
artă și cultură, reprezentanți ai 
presei.

Au luat parte 6. Siva Rao, se
cretar al Ambasadei Republicii In
dia în R. P. Romînă și Mircea 
Gherman, consilier al Ambasadei 
R. P. Romîne în Republica India.

Vicepreședintele Marii Adunări 
Naționale, Petre Drăgoescu și pre
ședintele Camerei Populare a Re
publicii India, Ananthasayanam 
Ayyangar, au toastat pentru întă
rirea prieteniei și colaborării multi
laterale între poporul romîn și po
poarele Indiei, pentru întărirea pă
cii în întreaga lume.

★ >
După cum s-a m.ai anunțat, în

tre 19 și 21 septembrie se vor des
fășura Pe stadionul Republicii, 
Jocurile Balcanice dé atletism, la 
oare vo.r participa cei mai buni 
atleți și atlete din R. 'P. Bulgaria, 
Grecia, Turcia. Iugoslavia și R. P. 
Romînă. Federația Romînă a alcă
tuit un vast program de organiza
re a acestei tradiționale competi
ții. In fiecare z1 .probele vor înce
pe la ora 18, urmînd ca ele să se 
termine la lumina reflectoarelor.

In vederea Jocurilor Balcanice 
atleti! romîni și-an început pregă
tirile. Intre 14 și 16 august pe 
stadionul Republicii vor avea loc 
campionatele republicane indivi
duale, un excelent criteriu de ve
rificare a posibilităților atleților 
noștri.

Vizionari cu... 
întreruperi

(Agerpres)

----

Ciclu de conferințe 
despre frumusețile 

patriei

(Agerpres)

pe
(Urmare din pag. l-a)

lor și rezolvă progresist, istori
cește necesar, sarcinile puse de 
construirea societății noi. Aceas
ta și înseamnă a face politică. 
Așa o înțelege clasa muncitoare 
și partidul ei revoluționar. Dar 
linia politică justă este numai o 
latură o problemei. Izvorîtă din 
viața și năzuințele maselor, ea 
trebuie să fie înțeleasă de ele, 
pentru că numai astfel ea poate 
deveni forță materială, poate fi 
aplicată în practică. O atare po
litică se sprijină pe mase, se rea
lizează în interesul lor, prin in
termediul lor, prin activitatea 
lor conștientă, sub conducerea 
partidului revoluționar al cla
sei muncitoare.

Dacă punem astfel problema 
politicii, atunci — firește — ti
neretul din Republica Populară 
Romînă face politică. El participă 
cu adevărat. în plinătatea drep
turilor sale, alături de cei vîrst- 
nici, la conducerea treburilor 
statului. Intr-adevăr, în R.P.R. 
mii de tineri sînt aleși ai poporu
lui în sfaturi populare unde de
cid măsurile necesare pentru ela
borarea și aplicarea legilor ; sute 
și mii de tineri poartă mari răs
punderi în economia țării în ca
litate de directori de întreprin
deri, președinți de gospodării co
lective, conducători de șantiere 
de construcții, maiștri și briga-

Aceasta este politica
care o îace tineretul nostru

dieri etc. Mii și mii de tineri in
telectuali, ingineri, medici, agro
nomi, învățători etc., participă 
cu elan la întregul complex al 
construcției socialismului. Tine
rii noștri activează intens în or
ganizațiile lor de tineret, ei par
ticipă activ la acțiuni patriotice 
largi. Tinerii noștri își privesc 
munca nu numai ca un mijloc 
de a-și agonisi existența, dar și 
ca o misiune nobilă, socială, care 
urmărește scopul măreț al fău
ririi unei vieți mai buhe pentru 
toți semenii lor. Tinerii romîni 
și tinerii ce fac parte din mino
ritățile naționale din R.P.R., 
călăuziți de principiul sfînt al 
cauzei comune în făurirea socie
tății fără de asuprire, privesc cu 
dușmănie orice rămășiță de na
ționalism șovin și dezvoltă avîn- 
tul lor constructiv pe temeiul prie
teniei, egalității în drepturi și 
înaltului spirit de răspundere 
comună față de cauza poporului 
muncitor. Toate acestea, izvorîte 
din profunda conștiință a băieți
lor și fetelor din țara noastră, 
dragostea de patrie și de popor, 
simțul înalt al răspunderii și no
bilul avînt către ziua de miine 
înseamnă politică. Da, firește, 
tineretul din R.P.R. face poli
tică.

Este politica poporului și pa
triei noi, politica partidului cla
sei muncitoare care călăuzește 
zi de zi drumul tineretului, este

politica ideilor celor mai avansa
te și a elanurilor umanitare fără 
precedent. E acea politică 
care a făcut pe tînărul tracto
rist Gheorghe Văcaru să lucreze 
pe un pisc de munte, în perma
nent pericol de moarte, un an în
treg, salvînd astfel de la nimici
re mii de metri cubi de molid la 
exploatarea Bahna, singur în 
luptă cu stihiile naturii ; este 
ceea ce a făcut pe tinerii Tra- 
ian Oțelea, Petrică Stanciu, 
Cornel Căileanu, Constantin 
Păun, Ion Drăgănică și alții de 
la uzina de tractoare „Ernst 
riiălmann" prin efort voluntar 
să dea sute și sute de mii de lei 
economii ; este ceea ce a animat 
pe tinerii de la uzinele „Unio" să 
realizeze inovații care au dat 
peste 2.000.000 iei economii : este 
ceea ce l-a chemat pe tînărul E- 
ronim Marcu să se arunce 
viitoarea valurilor cumplite 
să salveze centrala electrică 
oamenii amenințați de urgia dez
lănțuită. Am citat numai cîteva 
lapte. Faptele unor tineri simpli. 
Tineri ca multe milioane de flă
căi din R.P.R. Fapte care se în
săilează pe firul vieții noastre 
cotidiene. Din ele se desprinde 
tineretul nostru de astăzi. Chi
pul omului modest care știe ce 
vrea, știe încotro merge, știe că 
intre năzuințele, visurile și idea
lurile lui, ale prieten-lor și co
legilor săi de o parte și întregul

proces de dezvoltare a țării și 
poporului său de altă parte nu 
există decît unitate de drum, u- 
nitate de scop, unitate de faptă.

Acestui tineret îi este străină 
teoria „nimicniciei vulgului" și 
„valorii spiritelor alese". Prin 
faptele lui, prin întreaga sa via
ță, tineretul nostru a verificat 
justețea drumului pe care pășește 
călăuzit de vîrstnicii săi frați și 
părinți, cei ce au sîngerat, au 
luptat și au învins. Pentru 
cest tineret — statul este 
porul care făurește, sub 
cerea partidului clasei 
toare, în avînt sufletesc, 
rit creator ziua de azi și 

socialistă. Iată de ce 
nostru 

ieri.

german ! A- 
de asemenea 

de la

Pentru popularizarea frumuse
ților patriei noastre și a turismu
lui, Societatea pentru răspîndirea 
științei și culturii, Filiala Bucu
rești, împreună cu Oficiul Națio
nal de Turism Carpați și Casa 
Centrală a Armatei, organizează 
în cursul acestei luni un ciclu de 
10 conferințe despre cele mai pito
rești regiuni și locuri din R.P. 
Romînă.

Printre acestea sînt conferin
țele : „Popasuri în Garpații Răsă- 
riteni“, „împrejurimile Sibiului“, 
„Litoralul Mării Negre", 
Munții Apuseni" etc.

Conferințele se vor ține 
mînal în fiecare joi în sala
Centrale a Armatei (Teatrul Mo
dern).

„Prin

în 
ca
Ș'

ne, viața 
tineretul 
ziua de 
ret care 
straniu îi

a- 
po- 

condu- 
munci- 
în spi- 
de mîi-

uită nicinu
Este un tine- 

ține minte.
în urechi che

mări de felul acesta : „Trecutul 
să fie uitat!“ — cum spunea la 
Llandadne fostul prim ministru 
Winston Churchill. Este drept că 
mai acum cîtăva vreme Paul 
Henri Spaak, pe atunci ministru 
de externe belgian, azi secretar 
general al N.A.T.O., preciza 
chiar: „fu loc să ne gîndim la 
1870, la 1914, și la 1939, ad că 
la ce ne desparte, să ne ducem 
mai departe pentru a regăsi ceea 
ce ne unește — catedralele...". 
Aceste cuvinte erau adresate po
porului francez, belgian, olandez, 
popoarelor din lume, chemîndti-le 
să uite cotropirea nazistă, oro-

sună
Cit de

rile militarismului 
ceste cuvinte erau 
adresate revanșarzilor 
Bonn, celor ce mărșăluiesc astăzi 
pregătind noile cotropiri de mîi- 
ne. Scopul acestor cuvinte este 
ca la adăpostul uitării ororilor, 
lagărelor de concentrare, marti
rilor, valurilor de sînge nevino
vat, să se pună la cale cel de-al 
treilea carnagiu mondial cerut 
de interesele producătorilor de 
armament.

Tineretul romîn nu poate să 
uite. Plin de dragoste și încrede
re față de tinerii din lumea în
treagă, în avîntul lor către pace, 
în hotărîrea de a nu permite ca 
flăcările mistuitoare ale războiu
lui atomic să întunece visuri
le. năzuințele și tinerețea, el se 
alătură marii familii tinerești 
care ridică pe scut idealul păcii 
și înțelegerii. Tineretul romîn a- 
dresează cuvîntul său înflăcărat 
tuturor tinerilor care iubesc mun
ții și cîmpiile, albăstrimile ceru
lui și valurile mării, munca cre
atoare și cartea dătătoare 
hrană sufletească, muzica 
dansul, tinerețea exuberantă 
mai presus viața, acea viață pli
nă, viață care trebuie trăită în 
așa chip ca la bătrinețe să nu-ți 
fie rușine că ai trecut prin lume.

Ei bine, dragă prietene Mario 
Corsi : aceasta este politica pe 
care o face t'neretul nostru și 
este mîndru că poate afirma a- 
cest lucru.

săptă-
Gasei

De multă vreme n-am mai 
fost la vreun spectacol. Profi
tând de faptul că Teatrul de 
Stat Baia Mare este în turneu 
la noi și dorind sa văd și fil
mul care rula la cinematogra
ful din oraș, m-am hotarît să 
ie vizionez pe amîndouă în a- 
ceeași zi. Zis și făcut ! Și așa 
mi-am propus ca <le la orele 
18 la 20 să merg la filmul so
vietic „Surorile“ iar de la 20,30 
la 22,30 să vizionez piesa de 
teatru „Domnișoara Nastasia" 
de G. M. Zamfirescu, jucată de 
actorii Teatrului de Stat din 
Baia Mare.

Și iată-mă la cinematograf. 
Urmăresc emoționat scenele. 
Uite, acum Teleghin e condam
nat la moarte. E dus la locul 
execuției. Oare îl împușcă ? 
Dar deodată, stop ! Ecranul 
este alb. Ca de obicei filmul 
s-a întrerupt.

— Nu-i curent, se auzi vocea 
calmă a operatorului,.

Aștept o jumătate de oră, o 
oră și filmul tot nu reîncepe. 
Privesc ceasul și-mi dau seama 
că... s-a dus un act din piesa 
care trebuia s-o văd. Cu re
gret, părăsesc sala și în hol 
constat că lumina ardea. Nu 
mai am timp de reflecții și în- 
tr-un suflet ajung în sala unde 
tocmai bine aud... aplauzele cu 
care erau răsplătiți artiștii Ia 
sfîrșitul primului act.

Și iată cum, în Ioc de două 
spectacole, am vizionat doar 
începutul unui film și sfîrșitul 
unei piese, pentru că la noi la 
Năsaud de cele mai multe ori, 
știi cind începe filmul, dar cînd 
se termină nu.

Este cazul ca secțiunea de 
învațamînt a sfatului popular 
al raionului Năsăud, sa ia de 
urgență măsurile care se im
pun.

(Agerpres)

TRAIAN POP 
corespondent voluntar

Vești de pe șantierele 
de îmbunătățiri funciare

perioada recoltărilor de vară,

de
Ș'
Și

In 1
pe multe din șantierele de îmbună
tățiri funciare lucrările continuă 
Intens. In regiunile Constanța, 
Galați, București, Craiova, Pitești 
și altele au fost amenajate în acest 
an pentru irigat și au fost date în 
exploatare suprafețe însemnate.

In întreaga țară au fost amena
jate pînă acum pentru irigat tere
nuri în suprafață de 73.750 ha. a- 
dică 94 la sută din prevederile 
planului anual.

★
De curînd pe șantierul de la 

gospodăria agricolă de stat Pie
troiu, regiunea Constanța, s-au 
terminat amenajările pentru iriga
rea unei suprafețe de 780 ha 
orezărie. Pe acest șantier lucră
rile, care âu necesitat un mare vo
lum de terasamente, au fost efec
tuate în mai puțin de trei luni.

Lucrările de îndiguiri șî desecări 
au fost terminate pe unele șantiere 
din regiunea Constanța unde a 
fost ameliorată pînă acum o su
prafață de 12.000 ha. în regiunea 
București 9000 ha. și Galați 4400 
ha. Luorările de îmbunătățiri fun
ciare continuă pe celelalte șantiere 
pentru ameliorarea unei suprafețe 
de aproximativ 240.000 ha. Pe 
multe șantiere s-a efectuat pînă a- 
cuiji mai mult de jumătate din vo
lumul de terasamente prevăzut.

★
Pe șantierul din 

Mihăilești, regiunea 
luat sfirșit lucrările 
rea unei suprafețe 
trecut în cea mai mare parte ne
productivă.

Lucrările au fost efectuate prin 
munca voluntară a colectiviștilor 
și țăranilor. Cu gospodărie indivi
duală din comună și din satele 
învecinate.

raza comunei 
București, au 

pentru deseca- 
de 600 ha., în



*

Au început 
tratativele culturale 

romîno-franceze
PARIS 9 (Agerpres). — In di

mineața zilei de 9 iulie au început 
la Paris tratative culturale 
romîno-franceze, între delegația 
romină condusă de acad. Mihail 
Ralea, președintele Institutului Ro- 
mîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea și delegația franceză 
condusă de Roger Seydoux, direc
tor general pentru problemele 
culturale și tehnice din Ministerul 
Afacerilor Externe al Franței.

In prima ședință din dimineața 
zilei de 9 iulie au fost discutate 
o serie de probleme privitoare la 
ordinea de zi a lucrărilor. In cea 
de-a doua ședință care a avut loc 
în după-amiaza aceleiași zile, s-a 
procedat la desemnarea unei co
misii pentru probleme culturale și 
a unei comisii pentru probleme teh
nice.

Vizita lui F. R. Kozlov 
în S. U. A.

Către
Comitetul grupului parlamentar grec

Atena

—•-

(Agerpres). —
8 Iulie a sosit

Ma
de

Ro-

BRUXELLES 9 
în seara zilei de 
la Bruxelles tov. Gh. Gaston 
rin, președintele Comitetului 
Stat al Planificării 
mîne.

Tov. Gh. Gaston 
întîmpinat de tov.
ministrul R.P.R. în Belgia, 
și de reprezentanți ai cercurilor 
afaceri belgiene.

Răspunzind întrebărilor puse 
ziariști, tov. Gh. Gaston Marin

al R.

Marin
Pavel

P.

fosta
Babuci, 
precum 

de

de 
a 

declarat că a sosit în Belgia pen
tru a vizita cîteva importante în
treprinderi belgiene și a studia 
posibilitățile de lărgire a schimbu
rilor economice dintre cele două 
țări.

Președintele Sukarno 
a anunțat 

crearea noului cabinet
DJAKARTA 9 (Agerpres). TASS 

transmite : Joi, președintele Sukar
no a anunțat crearea noului cabi
net. Șeful noului guvern este pre
ședintele 
Djuanda 
prim al 
cotenent 
major al 
ful Comitetului național al 
rității și ministru al Apărării.

Sukarno a comunicat programul 
noului guvern alcătuit din trei 
puncte : I. Satisfacerea necesită
ților vitale urgente ale poporului 
și in primul rînd cele privind ali
mentația și îmbrăcămintea. 2 Asi
gurarea securității poporului și 
statului. 3. Continuarea luptei îm
potriva imperialismului în dome
niile economic și politic și în 
special, continuarea luptei pentru 
eliberarea Irianului de vest.

Sukarno. Fostul premier 
a fost numit ministru- 
cabinetului, generalul lo- 
Nasution, șeful statului 
armatei, a fost numit șe- 

secu-

CHICAGO 9 (Agerpres). — 
IASS transmite : F. R. Kozlov, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
ae Miniștri al U.R.S.S. și ceilalți 
oaspeți sovietici au sosit la 7 iulie 
la Chicago — orașul metalurgiști- 
lor, constructorilor de mașini și ti
pografilor.

Direct de pe aeroport oaspeții 
sovietici s-au îndreptat spre între
prinderile metalurgice „Inland 
Steel Company“ din East-Chicago.

La intrarea pe teritoriul uzinelor 
„Indiana Harbour“, F. R. Kozlov 
a fost întîmpinat de președintele 
Consiliului directorial al „Inland 
Steel Company“, Joseph Block, 
precum și de alți conducători ai 
societății, de ingineri și muncitori, 
care l-au salutat cu cordialitate și 
i-au mulțumit pentru această vi
zită.

F. R. Kozlov a vizitat la început 
secția de cuptoare Siemens-Martin, 
s-a oprit în dreptul vizorului cupto
rului Siemens-Martin. Frol Kozlov 
a pus întrebări amănunțite șefului 
secției despre diferitele stadii ale 
procesului tehnologic, a discutat 
cu oțelarii.

Apoi F. R. Kozlov a vizitat sec
ția de laminare a tablei. Oaspetele 
sovietic s-a interesat de mecaniza
rea producției în secție, a pus o 
serie de întrebări șefului secției. La 
rindul său, Frol Kozlov a răspuns 
la o serie de întrebări ale specia
liștilor americani despre organiza
rea muncii în secțiile de laminoare 
de tablă din Uniunea Sovietică.

Mulțumind pentru primirea 
călduroasă și atenția cu care a 
fost înconjurat, F. R. Kozlov a 
transmis un salut fierbinte tuturor 
muncitorilor și funcționarilor în
treprinderii.

Apoi conducătorii societății „In- 
land Steel Company“ au oîerit un 
dejun în cinstea oaspeților sovie
tici. La dejun au fost invitați ingi
neri și tehnicieni ai societății, pre
cum și o serie de conducători ai 
altei întreprinderi metalurgice — 
una din cele mai mari din S.U.A. 
— corporația „United States Steel“ 
din orașul Gary. In cursul acestui 
dejun Joseph Block a rostit o scurtă 
cuvîntare.

Astăzi, a spus el, am avut cin
stea să primim vizita lui F. R. 
Kozlov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Dl. Kozlov a produs asupra mea 
o puternică impresie ca om care 
cunoaște foarte bine metalurgia. 
Discuțiile pe care le-am avut cu el 
au fost foarte interesante. L-am 
invitat pe dl. Kozlov să viziteze 
din nou, în viitor, societatea „In- 
land Steel Company".

Amintind despre recentul schimb 
de delegații de metalurgiști sovie
tici și americani, J. Block a con
tinuat : Știu că acest schimb a fost 
foarte folositor metalurgiști lor

mericani. Unele lucruri pe care ei 
le-au învățat de la colegii lor so
vietici se și aplică practic în 
S.U.A. Gred că acest schimb a 
fost folositor și colegilor noștri so
vietici. Metalurgiști! din țările noa
stre doresc să sporească producția 
de oțel mai ieftin și de calitate 
mai bună. Nu mă îndoiesc că în 
urma schimbului reciproc de expe
riență ei își vor atinge scopul. Ar 
fi admirabil dacă și guvernele 
noastre ar începe o asemenea co
laborare în interesele unui singur 
scop distinct, asigurarea unei păci 
trainice pe pămint.

Apoi a luat cuvîntul F. R. Koz
lov care a mulțumit conducerii so
cietății pentru primirea călduroasă 
ce li s-a făcut oaspeților sovietici 
și pentru buna organizare a vizi
tării întreprinderii.

Pentru mine metalurgist de pro
fesie, a spus F. R. Kozlov, a fost 
deosebit de interesant și plăcut să 
vizitez uzina dv. Sînt întrutotul de 
acord cu dl. Block. Relațiile dintre 
țările noastre trebuie să fie pu
ternice ca oțelul pur, suple și în 
același timp trainice. Poporul ță
rii noastre dorește pacea. Eu m-arn 
convins de asemenea că și po-

porul american împărtășește aceste 
năzuințe ale poporului sovietic. 
Sarcina guvernelor țărilor noastre 
constă în a ține seama necontenit, 
in politica lor de această dorință 
a poporului. Politica guvernelor 
trebuie să corespundă năzuințelor 
popoârelor și dorinței lor de a apă
ra pacea pe pămint. Pornind de la 
aceasta, guvernul nostru declară 
că noi trebuie să rezolvăm toate 
problemele litigioase ce se ivesc 
între țările noastre pe cale pașni
că, pe calea tratativelor. Intre po
poarele sovietic și american să se 
stabilească o pace trainică I Pen
tru pace și prietenie 1 — a spus în 
încheiere . F. R. Kozlov.

In cea de-a doua jumătate a zi
lei, oaspeții sovietici au vizitat Uzi
na metalurgică din orașul Gary 
una din cele mai mari uzine meta
lurgice 
F. R.
nunțime de procesul de producție 
al laminoarelor. El a declarat că 
în prezent, in Uniunea Sovietică, 
există laminoare complect automa
tizate. Seara, conducerea societă
ții „United States Steel“ a orga
nizat o recepție în cinstea lui F. R. 
Kozlov.

din Statele Unite. Aici 
!. Kozlov s-a interesat în amă-

MOSCOVA. — In prezent a- 
vioanele „TU-104" deservesc trei
zeci și trei de linii aeriene inter
ne și internaționale.

NEW YORK. — Tribunalul fede
ral din Statele Unite nu a permis 
lui William Foster, președintele 
de onoare al Partidului Comunist 
din S.U.A., să plece în Uniunea 
Sovietică, pentru a-și îngriji să
nătatea.

Pretextul pentru acest refuz l-a 
constituit faptul că atît Foster cît 
și alți 11 conducători ai Partidu
lui Comunist au fost acuzați în 
anul 1948 de a fi contravenit la 
legea Smith. Din pricina bolii lui 
Foster, procesul lui nu a fost ju
decat.

Foster, care este acum în vîrstă 
de 78 de ani, a cerut tribunalului 
federal să-l absolve de această 
acuzație și să prelungească terme
nul de eliberare a lui pe cauțiune 
pentru a putea părăsi țara și a 
urma un tratament.

VARȘOVIA. — După cum rela
tează agenția P.A.P., în prezent 
populația Varșoviei este 
1.102.300 persoane.

BAGDAD. — La 8 iulie s-a des
chis la Bagdad conferința de con
stituire a Federației Generale a 
Sindicatelor din Irak care va dura 
două zile. La conferință participă 
delegați din diferite regiuni ale 
Irakului, o delegație a Federației

de

Glorie 
puțin plăcută
Un reporter al ziarului vest-ger

man „Vorwärts“ a călătorit prin 
Italia, pare-se dornic să procedeze 
la unele investigații de ordin so
cial. S-a plimbat prin marile ora
șe italiene, a văzut muzee celebre, 
limuzine elegante, poate chiar și 
locurile viitoarelor rampe pentru 
rachete. Reporterul

uitat pînă și puținul pe care-1 acu
mulaseră pe băncile școlii.

Ziarul vest-german ajunge ine
vitabil la remarca că această si
tuație nu-și găsește egal în Euro
pa. Cu o singură excepție: a Spa
niei franchiste. Ceea ce desigur nu 
este un titlu de glorie pentru gu
vernul de la Roma.

Grupul romin al Uniunii Interparlamentare se adresează grupului 
parlamentar grec pentru a Împiedica săvirșirea unui aci grav și 
ireparabil de nedreptate împotriva eroului național al Greciei — 
Manolis Glezos.

Manolis Glezos este un luptător devotat cauzei poporului său, 
marilor tradiții de luptă ale acestuia pentru libertate și democrație, 
un luptător neinfricat împotriva fascismului, pentru independența 
națională a Greciei.

Este de neconceput ca un asemenea om 
un excepțional curaj civic și de un minunat patriotism in lupta îm
potriva fascismului, devenind astfel o mindrie a poporului e en și 
a întregii omeniri să fie acuzat de spionaj și să fie tradus în propria 
sa țară in fața unui tribunal excepțional pe baza unei legi fasciste.

Manolis Glezos este in realitate judecat pentru ideile și lupta 
sa închinate înfăptuirii aspirațiilor poporului grec

Opinia publică din țara noastră ca și din întreaga 
ridicat împotriva înscenării acestui proces monstruos și 
că acțiunea judiciară deschisă împotriva lui Glezos este 
orice temei.

Ca reprezentanți ai poporului romin, purtătorul unor

pentru independenta

care a dat dovadă de

lume s-a 
consideră 
lipsită de

rachete. Reporterul a fost însă 
șocat de un fapt despre care ghi- 
duriie pentru turiștii străini nu po
menesc nimic, iar miniștrii de la 
Roma preferă să păstreze tăcere. 
E vorba de analfabetism. Pe o 
stradă din Palermo a întîlnit un 
băiat de 10 ani. Au stat de vorbă. 
Reporterul vest-german a aflat cu 
surprindere că băiatul nu merge 
la școală.

— De ce nu mergi la școală ? — 
l-a Întrebat.

Răspunsul a fost neașteptat:
— Nu mai am ghete. Școala 

este foarte departe și ghetele pe 
care le-am avut s-au rupt...

Italia, leagăn al unei civilizații 
străvechi, poartă stigmatul a 
5.500.000 analfabeți. Cifra aceasta 
este oficială și a fost obținută pe 
calea unui reeensămînt. De altfel, 
cu același prilej a reieșit că 
7.500.000 de persoane nu absolvi
seră în întregime școala elementa
ră iar 25.000.000 de persoane nu 
reușiseră decît să absolve cursul 
primar. In Italia mai există și altă 
categorie de analfabeți. Li se spu- 

„analfabeți di ritorno“. E vor- 
de acei copii care fiind nevoiți 
muncească la o vîrstă fragedă 
Întrerupt studiile școlare și au

Precauție

ne 
ba 
să 
au

Un editor de ziare din Franța s-a 
apucat să viziteze America. Nu 
știm exact ce a vizitat, ce impresii 
a strîru, ce i-a plăcut și ce nu. 
Știm insă că — lucru normal, ți- 
nînd seama de ocupația sa — avea 
obiceiul să citească ziarele ameri
cane. Intr-o zi a pus mina pe 
„Daily Netvs“. A citit cu atenție 
telegramele din străinătate, și-a o- 
prit privirea peste rubrica ce în
registrează viața bursei, a studiat
cronica mondenă și 
ca un magnet de
vind delicvențâ in
York-ului. A citit 
pete francez că 
luni ale anului numai in 
din New York poliția 
1.300 de arestări, a fost nevoită să 
dea 3.600 avertismente scrise și că 
mai are în cercetare 2.200 de ca
zuri. Delictele sînt dintre cele mai 
diferite — de la jafuri „banale“ 
(furtul a 5 dolari sau spargerea 
unei bănci), la violuri și asasinate 
bestiale, gen Al. Capone. Delicven
ta în școala americană a dezvă
luit-o in toată cruzimea ei și cu
noscutul ziarist american Harrison 
Salisbury, un om care a călătorii 
prin lumea întreagă dar care nici

a fost atras 
articolul pri- 
școlile New- 
dislinsul oas- 
în primele 

școlile 
a operat

odată nu a fost atît de deprimat ca 
după o scurtă călătorie pe care a 
făcut-o în... Brooklyn, adică in
tr-un cartier al New Yorkului. 
Mergind prin școlile americane. 
Salisbury a cunoscut pe tinerii care 
„fac din clasă un loc de acțiuni 
banditești, cei care-și fac în atelie
rul de tîmplărie arme rudi
mentare, eei care pot înjunghia cu 
ușurință pe monitorul clasei și-l 
pot ataca pe profesorul care în
cearcă să-i cheme la ordine“. Des
pre capacitatea intelectuală a a- 
cestor tineri, ziaristul american are 
remarci interesante : „Cîte odată 
ei sînt atît de analfabeți incit nu 
pot călători cu metroul deoarece 
nu sint în stare să citească denu
mirile stațiilor. Am întîlnit ado
lescenți care pur și simplu nu știu 
să lege cuvintele și vorbesc ane
voie“. Despre toate acestea Salis
bury a scris o carte pe care a in
titulat-o „O generație zdrunci
nată“. S-ar putea ca după ce a ci
tit articolul din „Daily News“, edi
torul francez să fi răsfoit cartea lui 
Salisbury. S-ar putea.

O zi mai tîrziu editorul francez 
a fost invitat de Departamentul de 
Stat să viziteze o școală din car
tierul Brooklyn. Înainte de a 
porni, a întrebat cu o voce in care 
era vizibilă teama ; „Nu credeți că 
este mai prudent să lăsăm ceasul 
și portmoneul la hotel cînd vom 
merge să vizităm școala ?“.

Nu credem că gazdele americane 
s-au simțit chiar în largul lor...

Sindicale Mondiale, precum și re
prezentanți ai unor sindicate din 
țările străine.

La deschiderea conferinței a 
rostit o amplă cuvîntare primul 
ministru al Irakului, Kassem.

Conferința se desfășoară sub lo
zinca unității forțelor clasei mun
citoare.

PARIS. — In cursul dimineții 
de 9 iulie, după o ședință de lucru 
care a durat întreaga noapte de 
miercuri spre joi și care a încheiat 
dezbaterile de trei zile în această 
problemă, Senatul francez a res
pins proiectul de lege guvernamen
tal cu privire la creditele agricole. 
Reeultatul votului a fost 132 vo
turi împotriva proiectului de lege 
susținut de guvern și 90 în favoa
rea acestui proiect, senatorii co
muniști, cei socialiști și cei ai 
grupurilor politice burgheze așa- 
numite de „centru“ votînd împo
triva guvernului.

LENINGRAD. — La 8 iulie, îm
păratul Haile Selassie I al Etio
piei, împreună cu persoanele care 
îl însoțesc, a sosit la Leningrad, 
venind din Crimeea.

Pe aeroport el a fost întîmpinat 
de reprezentanți ai guvernului și 
de autoritățile locale, precum și 
de numeroși locuitori ai orașului 
Leningrad.

BAGDAD. — După cum anunță 
postul de radio Bagdad, în urma 
tratativelor care au avut loc în
tre reprezentanții Republicii irak 
și delegația Republicii Democrate 
Vietnam, care se află la Bagdad, 
la 8 iulie a fost semnat un acord 
comercial între cele două țări.

MANAGUA. — Intr-o telegramă 
din Managua, ziarul „Le Monde“ 
anunță că la Universitatea din ora 
șui Leon, situat la nord-vesl de 
Managua, au avut loc în ultimele 
zile puternice ciocniri intre stu 
denți și unitățile polițienești tri
mise să reprime demonstrațiile or
ganizate împotriva dictatorului 
Somoza.

SAARBRUECKEN. — îndată 
după integrarea economică a 
Saarului la Republica Federală 
Germană, autoritățile militare vest- 
germane au instalat centre de re
crutare și au început înregistrarea 
tinerilor de vîrstă înrolării in ve
derea apropiatei lor chemări sub 
arme.

PARIS. — Corespondentul din 
Madrid al Agenției France Presse 
anunță că în Spania bîntuie o 
căldură neobișnuită. La 7 iulie, la 
Esija (provincia Sevilla) la um
bră temperatura era de 49 de 
grade. O mare parte din popu
lația orașului Esija, pentru a 
scăpa de căldură, și-a părăsit ca
sele și s-a refugiat în munți.

Ca reprezentanți ai poporului romin, purtătorul unor vechi tra
diții de luptă pentru libertate și democrație, sîntem profund indig
nați de procesul intentat lui Manolis Glezos proces îndreptat împo
triva principiilor și drepturilor democratice și a însăși Constituției 
Greciei.

Popoarele noastre au tradiții comune de luptă pentru libertate 
și independență națională, au interese comune de dezvoltare a rela
țiilor de prietenie și colaborare în Balcani. Avem aceleași țe uri 
ca membri ai Uniunii Interparlamentare — instituție internațională 
concepută și pusă în slujba promovării principiilor democratice și 
a dezvoltării relațiilor de colaborare și pace intre popoare. Va 
adresăm acest apel cerîndu-vă să fiți prezenți alături de opinia pu
blică mondială, să contribuiți cu toate forțele la cauza apărării lui 
Manolis Glezos.

Cerem stingerea acțiunii judiciare intentate lui Manolis Glezos 
punerea lui în libertate.

COMITETUL GRUPULUI PARLAMENTAR ROMIN 
Președinte

acad. P. Constantinescu-Iași
★

Grupul parlamentar romin a mai trimis mesaje guvernului regal 
Greciei și Uniunii Interparlamentare.

n

Mesajul acad. Traian Săvulescu 
adresat guvernului Greciei

„Dar este de neînchipuit și împotriva oricărei logici ca acuzația 
îmi este adusă și care de fapt se referă la un act ce nu est»

Și

al

ce tmi este adusa și care de tapt se rețera la un act ce nu este 
pedepsit de nici o lege, să fie caracterizată ca un act îndreptat 
împotriva securității forțelor armate și de aceea căzind în compe
tența tribunalului militar“... Acestea sint cuvinte din memoriul lui 
Manolis Glezos adresat raportorului Tribunalului Militar din Atena. 
Manolis Glezos, figură legendară din Elada plină de legende și de 
tradiții de luptă pentru libertate și pace I

Organizatorii procesului intenționează să-1 folosească pentru noi 
lovituri împotriva forțelor democratice din Grecia.

Ziarele progresiste din Grecia și din alte țări, numeroase perso
nalități de pretutindeni subliniază că acuzația adusă lui Manolis 
Glezos și tovarășilor săi este ticluită și pentru aceasta sint citate 
fraze generale despre activitatea „subversivă" a Partidului Comunist 

n Grecia.
Viața lui Manolis Glezos este în primejdie 1 Avem datoria sfîntă 

de a împiedica această crimă. Oamenii muncii din țara noastră*  
muncitori, țărani, intelectuali, se pronunță cu tărie împotriva arestării 
lui Manolis Glezos, erou al luptei antifasciste și cer să fie pus în 
libertate.

Mă alătur cu toată tăria și cu credință în nevinovăția acestui 
mare luptător pentru libertatea poporului său și cer guvernului regal 
al Greciei punerea in libertate a lui Manolis Glezos.

Acad. TRAIAN ȘAVULESCU 
Președintele Academiei R. P. Romine

Adunări în întreaga țară
mitinguri oa- 

pro- 
A-

nunieroase _
muncii condamnă 

care a început joi la

In 
menii 
cesul 
tena și cer punerea in libertate a 
patrioților greci.

La mitingul care a avut loc ioi 
la Uzinele „Mao Țze-dun“ din 
Capitală, oamenii muncii din 
această mare întreprindere și-au 
exprimat cu hotărîre cererea lor 
unanimă: Să fie salvată viața luj 
Manolis Glezos ! Libertate eroului 
poporului grec I

★
Deschizînd adunarea care a 

avut loc la Institutul de cercetări 
juridice al Academiei R. P Romî
ne și la care au participat profe
sori universitari, cercetători știin
țifici, juriști, profesorui universitar 
Vintila Dongoroz, șeful secției de 
drept penal a Institutului, a expri
mat consternarea cu care juriștii 
romîni alături de întreaga opinie 
publică din țara noastră, au pri
mit vestea trimiterii lui Manolis 
Glezos în fața unui tribunal mi
litar.

Adunarea a adoptat o moțiune 
prin care se cere stingerea proce
sului înscenat lui Manolis Glezos 
și punerea lui și a celorlalți pa
trioti greci în libertate. w

Vestea că la Atena, în fața unui 
tribunal militar, a început proce
sul lui Manolis Glezos și al celor
lalți luptători democrați greci a

impresionat adine pe muncitorii, 
tehnicienii, inginerii și funcționarii 
de la Uzinele de tractoare „Ernst 
Thälmann“ din Orașul Stalin. La 
mitingul care a avut loc joi d'upă 
terminarea lucrului, mai mult de 
1000 de constructori de tractoare 
au exprimat speranța că glasul 
opiniei publice din întreaga lume, 
va fi auzit la Atena și că Mano
lis Glezos va fi salvat.

(Agerpres)

Academia spionajului
Senatorul Mundt, 

cunoscut prin dis
cursurile sale ultra- 
reacționare, coautor 
al unei legi antisin- 
dicale. partizan al 
tuturor acțiunilor an 
tiilemocratice și an 
liprogresiste și-a spus 
din nou cuvîntul. For- 
bind intr-o adunare 
în statul Dakota de 
Sud, senatorul Mundt 
a început să plingâ 
pe umerii „libertății“ 
capitaliste, s-o jeleas
că și s-o declare in 
pericol. Bineînțeles că 
pericolul vine, con
form cunoscutelor și 
răsuflatelor clișee

anticomuniste din par
tea „propagandei co
muniste“, 
găsit insă 
propunind 
rea unei pompos nu
mite „Academii a li
bertății“. Dind insă 
la o parte învelișul 
de vorbe sforăitoare, 
de invective și de ca 
lomnii, această „Aca
demie“ se dovedește 
a fi in concepția lui 
Mundt, o autentică 
școală de spionaj și 
provocări. Pentru că 
viitorii elevi urmează 
să fie invățați să „pu
nă în aplicare un 
program de contra- 
acțiuni“, să fie in-

Muncit « 
remediul, 

înființa-

struiți pentru acțiuni 
de „infiltrare, subver
siune și control**.  
„Academia libertății**  
concepută de Mundt 
este o concurență 
neloială făcută școli 
lor și agențiilor de 
spionaj ale lui A llan 
Dulles.

lată dar că adepții 
războiului rece nu 
vor să capituleze, 
pregătind acțiuni de 
intensificare a lui. 
Domnul Mundt se do
vedește a fi un zelos 
și întîrziat apă
rător al „războiului 
rece**.

AL. VRINCEANU

Manolis Glezos este suit in duba politiei

gip
“rUiBWife

Mesajul lui
Kliment Voroșilov

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite mesajul adresat
9 iulie 1959 de K. E. Voroșilov, președintele Prezidiului So-la

vietului Suprem al U.R.S.S., lui Paui I, regele elenilor :

Majestății sale Paul /, regele elenilor
Atena

Majestate,
Pe adresa Sovietului Suprem al U.R.S.S. și personal pe adresa 

mea sosesc numeroase mesaje din partea organizațiilor obștești 
și sindicale, a oamenilor de cultură, a oamenilor de știință, din 
partea diferiților cetățeni din Uniunea Sovietică și din alte țări 
in care sint rugat să-mi dau concursul la preîntîmpinarea peri
colului care amenință viața și libertatea lui Manolis Glezos.

Opinia publică din Uniunea Sovietică este profund îngrijorată 
de soarta lui Manolis Glezos, militant progresist pe tărîm social, 
erou național al Greciei, a cărui viață și libertate sînt în pri
mejdie.

Numele lui Manolis Glezos este bine cunoscut de popoarele 
Uniunii Sovietice care sînt legate de poporul grec prin sîngele 
vărsat în comun în lupta împotriva cotropitorilor fasciști. In 
lupta pentru libertatea și independența patriei sale Manolis Gle
zos a adus o contribuție glorioasă și fapta sa de eroism este 
bine cunoscută tuturor oamenilor sovietici.

Călăuzindu-mă după considerente umanitare, consider, majes
tate, că este de datoria mea să vă aduc la cunoștință părerea 
opiniei publice din Uniunea Sovietică și la rîndui meu rog să 
se ia măsuri pentru eliberarea lui Manolis Glezos.

Cu respect sincer,
K. VOROȘILOV

Moscova, Kremlin

9 iulie 1959

Mesajul Comitetului grupului 
parlamentar al Uniunii Sovietice

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Co
mitetul grupului parlamentar al 
Uniunii Sovietice a adresat un me
saj președintelui Comitetului exe
cutiv' al Uniunii interparlamentare, 
Codaci Bissanneli și secretarului 
general al Uniunii, Blonay. Mesa
jul cheamă Uniunea interparlamen
tară care reunește parlamentele 
din 56 de țări să-și alăture glasul 
la glasu] opiniei publice progre
siste cerînd punerea imediată în 
libertate a lui Manolis Glezos.

Grupul parlamentar al Uniunii 
Sovietice a adresat 
mesaje grupurilor

de asemenea 
parlamentare

dintr-o serie de țări, între care și 
R. P. Romîne, chemîndu-le să cea
ră Uniunii interparlamentare să 
vină în sprijinul opiniei publice 
mondiale progresiste împotriva in
tentării procesului lui Manolis Gle
zos.

Exprimînd voința poporului so
vietic, grupul parlamentar al Uni
unii Sovietice 
parlamentar al 
care îl cheamă
Manolis Glezos
tatea acestui patriot, luptător pen
tru pace și democrație.

a adresat grupului 
Greciei un apel în 
să salveze viața lui 
și să asigure liber-

A început procesul
lui Manolis Glezos

•335333

„Hitlerjugend

IN PREAJMA REVENIRII LA GENEVA...

numai cele necesare mențineriiBRENTANO . Pune-mi în valiză
climatului specific politicii noastre I

VflLETUL : Am înțeles : gheață, cît mai multă gheată I 
(de V. TIMOC)

„Hitlerjugend“ a reînviat. In 
mod oficial. E adevărat, denumi
rea e schimbată. Dar „Hitler
jugend“ există din nou. Faptul l-a 
dezvăluit cotidianul liberal vest- 
german „Frankfiirter Rundschau“. 
Conducătorii a 7 din cele mai im
portante organizații neonaziste de 
tineret s-au întîlnit la Idstein la 
mijlocul lunii iunie și au hotărît 
să reînvie „Hitlerjugend“, botezîn- 
du-1 „Mișcarea tineretului naționa
list german“. Ca să nu existe nici 
un fel de îndoială asupra mobilu- 
rilor acestei organizații, partici- 
panții la reuniunea de la Idstein 
și-au făcut apariția în... unifor
ma S.S.

Programul noii organizații nu a 
fost greu de stabilit. „Mein 
Kampf“ a lui Hitler e călăuza lor 
mărturisită public.

Cînd te gindești că Adenauer se 
jura deunăzi că în Germania occi
dentală s-au șters orice urme de 
nazism... M. RAMURA f

ATENA 9 (Agerpres). — La 9 
iulie a început în clădirea tribuna
lului militar de la Atena procesul 
intentat lui Manolis Glezos și al
tor democrați greci în baza acu
zației false de spionaj. Președin
tele tribunalului este colonelul N. 
Polihronopulo-s, procurorul regal 
este colonelul Skordas. Tribunalul 
este format din ofițeri ai armatei 
grecești.

Opinia publică mondială este 
profund îngrijorată de soarta lui 
Manolis Glezos și celorlalți patrioți 
greci. La tribunalul militar de la 
Atena au sosit cunoscutul jurist și 
deputat italian M. Berlinguer, avo
cații francezi David Lambert și 
Eugene Aromeanu care reprezintă 
Comitetul internațional pentru apă
rarea lui Glezos și Federația inter
națională de luptă pentru dreptu
rile omului, cunoscutul jurist en
glez Harwey Moore și alți juriști 
Se așteaptă sosirea reprezentanți
lor opiniei publice și din alte țări. 
In sala tribunalului se află mulți 
ziariști, reprezentînd cele mai mari' 
agenții și ziare din străinătate.

Opinia publică din Grecia a 
întîmpinat începutul procesului cu 
un sentiment de indignare față de 
acțiunile arbitrare ale reacțiunii 
grecești împotriva Iui Glezos și 
celorlalți democrați. Pe Glezos și 
pe ceilalți patrioți s-au angajat 
să-i apere cunoscuții juriști greci : 
D. Papaspiru, fost ministru al 
Justiției, G. Vasilatos, I. Iliu, C. 
Ștefanakis, membri ai Partidului 
progresist (partid burghez) și al
ții Și-au exprimat intenția de a 
depune în fața instanței ca mar
tori ai apărării 49 de personalități 
din cele mai „marcante ale vieții 
publice și politice, oameni ai cul
turii și științei, activiști sindicali, 
reprezentanți ai tuturor păturilor, 
poporului grec, inclusiv opt foști 
miniștri, 16 deputați reprezentînd 
aproape toate partidele de opoziție, 
ziariști și scriitori.

Tn dimineața zilei de 9 iulie în 
fața clădirii tribunalului s-au adu
nat numeroși cetățeni din Atena, 
în ciuda puternicelor detașamente 
de polițiști masate în jurul tribu
nalului. Pentru a împiedica cercu
rile largi ale opiniei publice să a-

siste la judecarea „cazului“ lui Atena a continuat să fie examinată 
Gllezos și al celorlalți democrați, problema competenței tribunalului 
autoritățile au dispus ca procesul de a judeca procesul lui Glezos și 

celorlalți patrioți, pus ba cale din 
motive politice. Procurorul regal 
Skordas, care a luat primul cuvîn
tul, a afirmat că tribunalul militar 
are competența să judece procesul 
lui Glezos și celorlalți acuzați în 
virtutea legii 375. Avocații apără
rii, care au luat pentru a doua 
oară cuvîntul, au insistat asupra 
încetării judecării la tribunalul 
militar a procesului lui Glezos și 
celorlalți patrioți și au protestat 
împotriva atitudinii disprețuitoare 
a instanței față de părerea lor.

în ziua judecății întreaga Grecie 
s-a ridicat în apărarea fiilor ei 
credincioși. La mișcarea pentru a- 
pararea lui Glezos și celorlalți pa
trioți participă foști miniștri, de
putați, juriști, scriitori, artiști, pic
tori, funcționari de stat, muncitori, 
țărani. în această jnișcare in apăra
rea democrației participă fruntași 
ai partidelor de stînga, oameni po
litici făcînd parte din partidele 
burgheze, inclusiv partidul guver
namental E.R.E.

într-o scrisoare adresată preșe
dintelui Consiliului de Miniștri, un 
grup de reprezentanți ai partidelor 
burgheze din Salonic, printre care 
fostul ministru Kostopulos au cerut 
abrogarea legii 375 promulgată in 
timpul dictaturii fasciste.

Fostul ministru Makas, fostul 
vicepreședinte al parlamentului 
Leonardos, deputatul Valurdos și 
alții au protestat împotriva judecă
rii lui Glezos de către un tribunal 
militar. La ședința Comitetului din 
Pireu pentru apărarea lui Glezos, 
fostul primar al acestui oraș, Sapu- 
nakis, a cerut intensificarea luptei 
pentru eliberarea lui Glezos. Mari 
grupuri de oameni ai muncii din 
Atena, Pireu și alte orașe și sate 
din Grecia trimit zilnic telegrame 
pe adresa guvernului în care cer 
eliberarea lui Glezos.

întrega Grecie discută despre 
procesul lui Glezos, scrie ziarul 
„Avghi**,  întregul popor grec, scrie 
în continuare ziarul, se ridică cu 
indignare împotriva judecării lui 
Glezos, care este o provocare la 
adresa națiunii și lumii întregi.

să aibă loc într-o sală neîncăpă
toare.

După interogarea acuzaților și 
citirea actului de acuzare, avocații 
apărării au protestat împotriva în
cercărilor de a împiedica populația 
să asiste la proces.

Ceilalți, avocați ai apărării care 
au luat apoi cuvîntul în fața in
stanței au protestat împotriva ju
decării lui Manolis Glezos și a 
celorlalți patrioți greci de către tri
bunalul militar pentru aotivilatea 
lor politică sub pretextul născocit 
de „spionaj“. Avocatul Ștefanakis 
a subliniat că legea 375, pe baza 
căreia a fost înscenat procesul la 
tribunalul militar, contravine con
stituției Greciei și „subminează 
bazele legalității“. El a cerut stin
gerea acțiunii la tribunalul militar 
întrucît acesta nu este competent 
să judece procese politice și a de
clarat că acest proces este de com
petența unui tribunal civil.

El a subliniat că așa-numitul 
„caz Glezos“ și al celorlalți acu
zați a fost ticluit de Asfalia (poli
ția politică) fără dovezi, pe bază 
de „presupuneri“. Dacă procuratu
ra care a pregătit procesul, ar fi 
examinat cu atenție datele Asta- 
liei, a declarat al, este mai mult 
decît sigur că ea ar fi apreciat alt 
fel aceste fapte. Ștefanakis a d<£ 
clarat că tribunalul militar înjo
sește demnitatea umană. Avocații 
Galeos, Mangakis și ceilalți avo
cați au cerut de asemenea stinge
rea procesului bazat pe legea an 
ticonstituțională 375 și pe acuzația 
neîntemeiată de. „spionaj“ adusă 
lui Glezos și celorlalți democrați.

Cei prezenți în sala de judecată 
au remarcat faptul că președintele 
tribunalului militar, nefiind in sta
re să opună nimic pledoariilor bine 
argumentate ale avocaților apără
rii, a încercat să exercite presiuni 
asupra lor, ceea ce a determinat 
pe avocații apărării să protesteze.

★

ATENA 9 (Agerpres). — tn șe
dința din după-amiaza zilei de 9 
iulie a tribunalului militar din
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