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(Din expoziția de fotografii artistice a tineretului)

TELEGR A M Ä
Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
Prim-Secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol 
și Președintele Consiliului de Miniștri 

ai Republicii Populare Mongola

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU 

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 
ai Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR
Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Miniștri și al Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
vă transmitem dv. și Întregului popor mongol un cald salut tovă
rășesc, și cele mai cordiale felicitări, cu prilejul celei de-a 38-a 
aniversări a Revoluției Populare Mongole.

Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu deosebit interes 
succesele pe care poporul mongol le obține pe drumul dezvoltării 
continue a patriei sale, pe drumul construirii socialismului în R. P. 
Mongolă.

In anii puterii populare, prietenia dintre popoarele romîn șf mon
gol, relațiile de colaborare dintre țările noastre s-au dezvoltat, con
tribuind astfel la continua întărire a unității indestructibile a lagă
rului socialist în frunte cu marea noastră prietenă Uniunea Sovietică.

In această zi de mare sărbătoare, urăm din toată inima, po
porului mongol prieten, noi victorii în munca și activitatea sa 
dedicate construirii socialismului în patria sa și cauzei apărării păcii.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al C.C. 
al P.M.R.

CHIVU STOICA

președintele Consi
liului
al R.

de 
P.

Miniștri 
Romîne

ION GHEORGHE 
MAURER 

președintele Prezidiului 
Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne

în munca de educație politică ți 
patriotică a tinerilor din regiunea 
noastră, un loc de frunte îl ocupă 
și inițiativa tinerilor de la Vla- 
dimiri.

învățînd continuu unii de la al
ții, utemiștii și tinerii au extins 
inițiativa în întreaga regiune. Ei 
au luat sub patronaj toate monu
mentele care evocă lupta dusă de-a 
lungul veacurilor de oamenii mun
cii romîni și maghiari împotriva 
exploatatorilor, care evocă neîn
fricata luptă a partidului și
U.T.C.-ului împotriva tiraniei ți
jugului capitalist, lupta partizani
lor ți cetățenilor 
la îndemnul par
tidului au pus 
mina pe arme și 
alături de ostașii 
romîni și sovie
tici au urmărit 
fiara fascistă pas 
bind-o în bîrlogul său.

Datorită unei temeinice munci 
politice, dusă de comitetele orga
nizațiilor de bază U.T.M., sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
grija pentru monumentele patriei, 
pentru cunoașterea importanței lor 
a căpătat un caracter de masă. 
Zeci de mii de utemiști ți tineri 
romîni și maghiari din regiunea 
noastră se ocupă astăzi de îngriji
rea monumentelor.

Putem vorbi despre cîteva mo
numente a căror istorie o cunosc 
astăzi toți tinerii regiunii.

Să luăm de pildă cetatea de la 
Medieșul Aurit.

Această cetate a fost ridicată de 
grofi cu sute de ani în urmă îm
potriva luptei înfrățite pe care o 
duceau iobagii romîni și maghiari 
contra exploatării feudale. După 
înăbușirea în sînge a răscoalelor 
locale de către mercenarii nobili
lor, iobagii romîni și maghiari e- 
rau schingiuiți și tirîți în temnițele 
acestei „Bastilii“, de unde nu mai 
ieșeau toată viața. Fortăreața cru
zimii a devenit însă în 1848 în
chisoare pentru stăpânii ei feudali. 
Iobagii romîni ți unguri i-au 
—împre- 

închis aici, 
le dea dru- 
cererile lor nu 

Atunci însă io-

Gheorghe Dan
prim tecretar al Comitetului 
regional U.T-M. Baia Mare

voluntari care

După aproape un eeool, tn toam
na anului 1944, prin luna octom
brie, sărăcimea satelor, formată din 
romîni ți maghiari, s-a baricadat 
din nou în cetate. La îndemnul co
muniștilor ei luaseră hotărîrea e- 
roică de a nu permite fasciștilor 
să se ascundă aici pentru a se îm
potrivi înaintării victorioase a tru
pelor romîno-sovietice. In lupta 
eroică ce a fost dusă, mulți ți-au 
pierdut viața. Dar nici un picior

ționalitate romîni ți maghiari, care 
de-a lungul secolelor au luptat n- 
măr la umăr împotriva jugului ex
ploatatorilor, pentru libertate ți o 
viață mai bună. Dorința lor de li
bertate ți viață mai bună nu s-a 
putut înfăptui însă decît după eli
berarea patriei noastre de sub ju
gul fascist, decît în anii regimului 
nostru democrat-popular.

Uniți în cadrul gospodăriei co
lective, țăranii muncitori romini ți 
maghiari muncesc astăzi sub con
ducerea partidului, cu toată ho
tărârea pentru înflorire« ți întă
rirea patriei socialiste comune.

Astfel de lecții și conferințe în

Viața 
culturală 

a tineretului Lacul Ciuco/ din stațiunea Tușnad-băi
Foto î AGERPRES

Libertate iul 
Manolis Glezos

Tinerii din regiunea

Cluj au realizat

3.000.000 lei

Către
economii

Tfnerli din regiunea Baia Mare studiază 
trecutul de luptă al poporului nostru

cu pas, adro-

i ți 
nobilii 
i-au 
nu 

cînd

prins pe 
jurimi ți 
hotăriți să 
mul pînă 
vor fi satisfăcute.
bagii nu i-au putut înfringe pe fe
udali. lntr-una din zilele anului a- 
cela mulți iobagi au stropit cu sîn- 
gele lor zidurile cetății, apărînd-o 
pînă la ultimul om.

7 ?
Tinerii combineri 

în întrecere
De cu seară, membrii brigăzii 

complexe de la G.A.S. Bând, și-au 
pregătit combinele pentru a doua 
zi cu grijă. Și aici recoltatul este 
în toi. Tinerii muncitori recoltase
ră deja peste 44 hectare cu orz. 
In ceea ce privește producțiile ob
ținute la hectar, cifrele scrise în 
carnetele lor sînt grăitoare: 2.300 
kg., iar pe unele suprafețe peste 
2.660 kg. sau chiar 3.000. Acesta 
era doar începutul. A doua zi. 
patru combine argintii, scăldate în 
razele soarelui de iulie, au intrat 
in lanul auriu al orzului 
nă de la Valea Rece și Culpiu.

La Valea Rece lucrau 
bine conduse de tinerii mecaniza
tori, frații Jurcă și uternistul Gheor- 
ghe Ioan, iar la Culpiu uternistul 
Sigismund Gyorgy. Cei patru ti
neri combineri sînt în întrecere. 
Obiectivul : recolta strînsă rapid, 
la timp și fără pierderi. Nici unul 
dintre e' n-ar vrea parcă să co
boare de pe combine de diminea
ță și pînă noaptea, cînd începe să 
cadă rouă. O grijă deosebită au 
tinerii ca să nu se piardă în urma 
combinelor nici un spic, iar in 
paie nici un bob. Ei controlează 
mereu cu atenție mașinile, noaptea 
le fac toate îngrijirile, pentru ca 
în timpul lucrului să nu se ivească 
nici un fel de defecțiuni.

de toam-

trei com-

tn orașul Reșița există 123 de 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică care cuprind un număr de 
circa 3.700 tineri. Pină in prezent 
brigăzile au realizat peste 70.000 
ore de muncă voluntară, obținînd 
economii în valoare de circa 
145.000 lei. Rău este însă faptul 
că aici se neglijează un aspect im
portant al muncii brigăzilor și anu
me caracterul educativ al activi
tății acestora. Mai sint astfel unele 
brigăzi de muncă patriotică — ca 
de pildă cele de la forjă, locomo
tive montaj, cazangerie și liala 
nouă din Combinatul Metalurgic- 
Reșița — care nu respectă întoc
mai regulamentul de funcționare 
al brigăzilor. Ele nit țin 
ritate consfătuiri de 
muncii, nu organizează

cu regula- 
analiză a 
activități

de fascist nu a putut pătrunde în 
cetate, cu tot armamentul modern 
de care dispuneau. A fost „rănită** 
și cetatea. Obuzele de tun și bom
bele aruncate din avioanele cu 
zvastică au mușcat zidurile. Dar 
tinerii țărani muncitori romîni și 
maghiari din împrejurimi nu an 
lăsat-o așa. După ce au luat-o sub 
patronaj, cetatea a fost restaurată. 
Sub conducerea organizațiilor de 
partid, organizațiile de bază U.T.M. 
au format echipe de tineri
au contribuit voluntar la re
pararea zidurilor deterioiate 
fasciști, la curățirea încăperilor, 
la crearea unor alei și ronduri cu 
flori roșit

La una dintre lecțiile cercului 
de învățământ politic U.T.M. din 
această comună unde s-a discutat 
despre internaționalismul proletar, 
utemiștii au folosit și mărturiile 
culese cu prilejul luării cetății sub 
patronaj. S-a vorbit despre lupta 
înfrățită a țăranilor săraci de na-

oare

de

care se păstrează 
mereu vie amin
tirea părinților 
ți bunicilor lor, 
care au luptat 
pentru libertate, 

a dus la întărirea frăției tinerilor 
romîni ți maghiari, Ia crețterea 
dragostei și devotamentului lor 
față de partid, la mărirea efortu
rilor lor pentru aplicarea în viață 
a politicii partidului.

In orașul Baia Mare pe lingă 
alte monumente ce Ie au sub patro
naj, tinerii mai îngrijesc și de ca
sele în care au trăit ți au luptat 
utecițtii. Printre acestea se află ți 
casa în care a trăit eroul Alexan
dru Ceteraș. Lupta curajoasă a 
utecistului Ceteraș și a tovarășilor 
săi este cunoscută azi de toți ti
nerii orașului.

Muncitorii vârstnici povestesc pe 
larg tinerilor despre acțiunile eroi
ce ale uteciștilor romîni ți ma
ghiari, care cu prilejul sărbătorilor 
muncitorești arborau drapele roșii 
pe cele mai înalte vârfuri de mun
te, pe coșuri de uzine, pe ziduri

(Continuare în pag. 2-a)

Guvernul regal al Greciei
Atena

Plecarea unei delegații 
guvernamentale a R. P. Romîne 

la Bagdad
Vineri la amiază a părăsit Ca

pitala îndreptîndu-se spre Bagdad 
delegația guvernamentală a R. P. 
Romîne care va participa la ani
versarea unui an de la revoluția 
irakiană din 14 iulie.

Căluțarli au fost îndelung aplauda)!
Foto* N. STELORIAN

Din delegație fac parte tovară
șii Vasile Dumitrescu, adjunct al 
Alinistrului Afacerilor Externe, 
conducătorul delegației, prof. dr. 
Stanciu Stoian, secretar general 
al Ligii romîne de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, Ion 
Georgescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne în Irak și Alexandru Gheor- 
ghiu, ziarist.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
Alexandru Lăzăreanu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, ing. 
Valentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului Comerțului, ing. Mihai 
Ciobanu, președintele Camerei de 
Comerț a R. P. Romîne, Alexandru 
Buican, vicepreședinte al Institu
tului romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, Diomsie Io- 
nescu, șeful Ceremonialului de 
Stat și Nicolae Koțginschi, direc
tor în Ministerul Afacerilor Exter-
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(Agerprea)

cultural-educative care să ducă la 
închegarea colectivului brigăzii. 
Unele brigăzi nu cunosc nici un 
cîntec, pornesc la muncă fără dra
pelul roșu al brigăzii. Este mai 
grav însă faptul că unele dintre 
brigăzi nu țin nici un fel de evi
dență a rezultatelor obținute. Da
torită acestor lucruri activitatea 
brigăzilor amintite este dezorgani
zată, lipsită de perspectivă.

Unele întreprinderi și șantiere, 
în special conducerea T.R.C.L.T. în 
ultimul timp nu a mai acordat a- 
tenție stabilirii obiectivelor și 
fronturilor de muncă pentru bri
găzi.

Pentru înlăturarea tuturor aces
tor lipsuri se impune in primul 
rînd din partea brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică o strictă res-

pectare a regulamentului de func
ționare. Sarcini importante revin 
în această direcție organizațiilor 
U.T.M. din Combinatul Metalurgic. 
Reșița. Ele trebuie să îndrume și 
să sprijine brigăzile pentru întări
rea continuă a rolului lor educa
tiv. De asemenea este bine să se 
creeze un comandament al brigă
zilor de muncă patriotică pe oraș 
format din reprezentanți ai comi
tetului orășenesc U.T.M., ai sfatu
lui popular și ai întreprinderilor 
care să răspundă de activitatea bri
găzilor utemiste de muncă patrio
tici, de asigurarea obiectivelor 
concrete de lucru acestora.

înmagazinează 
noua recoltă 

r~
Odată cu începerea recoltărilor 

de vară și-au început activitatea și 
bazele de recepționare a cerealelor 
di.n regiunea Constanța. Pînă la 
7 iulie au fost înmagazinate 1.000 
tone de grîu din noua recoltă a 
gospodăriilor agricole de stat și a- 
proape 300 tone orz și g.'îu de 
toamnă livrate de gospodăriile a- 
gricole colective pentru plata în 
natură a lucrărilor agricole efec
tuate de stațiunile de mașini și 
tractoare.

La toate bazele, silozurile și ma
gaziile de cereale au fost pregătite 
din vreme și au fost luate măsuri
le necesare pentru înmagazinarea 
și preluarea în bune condiții a ce
realelor de la gospodăriile agrico
le de stat și a celor livrate de gos
podăriile agricole colective

D. DUȚA (Agerpres)

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor exprimă 
indignarea întregului tineret al 
Republicii Populare Romîne îm
potriva înscenării judiciare a 
cărei victimă este marele patriot 
grec Manolis Glezos.

Tineretul romîn îl cunoaște și 
îl admiră pe Manolis Glezos. 
Actul său eroic din 1941 cînd a 
smuls de pe Acropole steagul o- 
cupanților hitleriști este viu în 
amintirea noastră. In gestul său 
s-au înmănunchiat speranțele 
poporului grec, ura împotriva 
cotropitorilor, hotărlrea de a-și 
cuceri prin luptă libertatea și o 
viață mal bună, precum ți aspi
rațiile tuturor popoarelor care 
erau apăsate de cizma fascistă. 
Glezos, care încă din tinerețe și-a 
închinat viața luptei împotriva 
fascismului, pentru cauza cea 
mai arzătoare a omenirii con
temporane, pacea, se află însă 
astăzi în primejdie de a-și 
pierde viața. Eroul național al 
poporului grec este adus în fața 
tribunalului militar pe baza 
unor acuzații ticluite și învinuit 
tn mod absurd de „spionaj". Con
știința noastră se revoltă în fața 
unei asemenea nedreptăți. Pro
cesul împotriva lui Glezos este 
o încercare de a 
țele 
care

pace, este un atentat Împotriva 
ideii de democrație.

Pe pămîntul străvechii Elade 
se pregătește o crimă odioasă. 
Legea fascistă 375 este folosită 
drept instrument. Pe baza a- 
cestei legi mulți patrioți greci au 
fost executați pentru culpe ima
ginare, nevinovăția lor dovedin- 
du-se mai apoi.

Acum este în primejdie viața 
lui Glezos și a altor patrioți greci. 
Unindu-și energic glasul cu gla
surile tuturor oamenilor cinstiți 
de pretutindeni, tineretul romîn 
cere să se împiedice crima pusă 
la cale la Atena. Tineretul ro
mîn cere guvernului regal al 
Greciei să asculte glasul opiniei 
publice mondiale, glasul rațiunii 
și adevărului ți să pună capăt 
procesului intentat lui Manolis 
Glezos. Glezos trebuie să 
trăiască. Glezos trebuie redat 
poporului său pentru fericirea 
căruia a luptat și luptă și care-1 
înconjoară cu dragostea sa. Gle
zos trebuie pus în libertate I 
Glezos trebuie redat luptei tutu
ror popoarelor împotriva reîn
vierii fascismului, pentru apăra
rea păcii.

CLUJ. — In cinstea celei de a 
XV-a aniversări a eliberării patriei 
noastre ți a Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților de la 
Viena tinerii muncitori din între
prinderile industriale ale re
giunii Cluj au realizat de la 
începutul anului și pînă a- 
cum economii în valoare de a- 
proape 3.000.000 lei. Prin munca 
tinerilor din întreprinderile meta
lurgice au fost economisite 186 tone 
de metal, iar la Uzinele „lanoș 
Merbac“ din Cluj s-au economisit 
prin reducerea consumurilor speci
fice mari cantități de piele și alte 
materii prime și auxiliare.

Însemnate realizări au înregis
trat cele 543 brigăzi de producție 
ale tineretului din întreprinderile 
industriale și cooperativele mește
șugărești, care cuprind aproape 
7.000 de tineri. Echipele de lami- 
noriști de la Uzinele „Industria 
Sirmii“ din Cîmpia Târzii, de pil
dă, au dat în ultima lună cu 8 la 
sută mai multe laminate decît pre
vedea planul-

democratice 
luptă pentru

intimida for- 
din Grecia, 
o politică de

COMITETUL CENTRAL AL 
UNIUNII TINERETULUI 

MUNCITOR

Adunări
în întreaga fără

atîția ani după alungareaLa atîția ani după alungarea 
hitleriștilor viața lui Manolis Gle
zos — atît de scumpă poporului 
grec, este iarăși în primejdie — a 
spus muncitoarea Elena Cantoriu 
la adunarea muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor Filaturii de in 
și cînepă din Fălticeni, în apărarea 
vieții eroului național al Greciei 
— Manolis Glezos. Eroul național 
al poporului grec, cel care înfrun- 
tînd moartea a smuls de pe Acro
pole simbolul cotropirii țării sale 
de către hoardele fasciste, a redat 
Încrederea poporului său în liber
tate, trebuie să trăiască I

La Atena, un tribunal militar 
gi<ec judecă tn momentul de față 
pe «roul național al poporului său

— a spus în cadrul aceleiași adu
nări Ioan Vatamaniuc, directorul 
filaturii. Este de necrezut, dar to
tuși este adevărat. Personalitatea 
lui Glezos a întruchipat și întru
chipează astăzi marile idealuri 
pentru care au luptat și s-au jert
fit cei mai buni fii ai umanității : 
libertatea, Independența. Manolis 
Glezos care a supraviețuit urmări
rii Gestapoului, trebuie să fie sal
vat 1

Colectivul Filaturii de in ți cî
nepă din Fălticeni a adoptat în 
unanimitate o moțiune prin care 
se cere punerea în libertate a lui 
Manolis Glezos și a celorlalți pa
trioți greci.

La uzinele de autocamioane „Stea

gul Roșu" din Orașul Stalin, se 

face un ultim control unul nou 

autocamion.I (Continuare tn pag. 4-a)

SOLII ARTEI NOASTRE
LA FESTIVAL

Dragostea de pace, năzuința prieteniei 
între popoare, ard cu veșnică prospețime 
în tînăra generație a patriei noastre. Arta 
solilor noștri la Festival va oferi prietenilor 
din întreaga lume comoara imensă a cân
tecului și dansului romînesc, purtătoare 
ale unor înalte idealuri de viață și uma
nitate.

Pe scenă, încadrat între stîlpi ciopliți 
eu o rară măiestrie, sugerînd poarta unei 
case de țară, se află un uriaș război de 
țesut. Cînd războiul începe să lucreze, nu 
știi ce să admiri mai întîi : motivele na
ționale ale covorului care se înfiripă, ace
leași motive împodobind costumele de o 
rară frumusețe ale dansatorilor și cîntăre- 
ților, sau, însfirșit, înșiși cîntecele și dan
surile lor. Căci se desfășoară nu un covor, 
ci parcă însăși frumusețea sufletului 
popular.

Astfel, în acest cadru creat din cîteva 
elemente stilizate, alese și lucrate cu un 
gust rafinat, sub zidurile bătrinei cetăți de 
pe malurile Dunării își vor face apariția 
operele de artă cizelate de poporul nostru 
prin strădania a zeci și sute de generații, 
pină la absoluta desăvârșire. Sint tineri 
băieții și fetele care formează Ansamblul 
artistic al Uniunii Tineretului Muncilor, 
însă dansurile pe care, cu înaltă măiestrie 
le interpretează — de pildă furtunoasa 
„Mușama“ sau cuceritorul torent de viață 
ritmică și culoare care este „Călușul“ — 
au un lung trecut, perfecționîndu-se neîn
cetat în satele noastre cu flăcăi bine clă
diți, plini de foc și neastîmpăr, cu fete 
mîndre care îți fură privirile și nu ți le 
mai dau îndărăt. Cu figuri complicate ce-

rînd grație și vigoare, intr-un tempo din 
ce în ce mai îndrăcit, cu sărituri îndrăz
nețe și chiuituri ce însoțesc năprasnic clin
chetul voios al sutelor de clopoței mă
runți, călușarii noștri vor duce la Viena 
o adevărată explozie de tinerețe. Sîrbele, 
horele noastre minunate vor grăi tinerilor 
din întreaga lume, intr-un limbaj plastic, 
convingător, despre setea de viață a celor 
care, la 18 sau la 25 de ani, construiesc, 
impreună cu întregul popor, o viață nouă, 
fericită pe pămîntul Romîniei socialiste.

Pe marginea spectacolului 
prezentat de formațiile 
artistice ale delegației 

tineretului nostru
Dar cîntecele ! Mlădioase, vesele sau 

străbătute de o dulce ingîndurare, ropo- 
tind și topindu-se apoi întro șoaptă ca un 
ecou depărtat, cîntecele populare—„Foaie 
verde viorea“, „Cîntec de pe Mureș“, sau 
producțiile culte inspirate din folclorul 
nesecat — „Hora slaccato“, „Jicnească“—• 
vor aduce la Festivalul Mondial al Tinere
tului și Studenților do la Viena, imaginile 
vii ale patriei. De pe strunele viorii lui 
Ionel Budișteanu o ciocîrlie cu gușă ferme
cată își va lua zborul spre slăvile cerului, 
iar foarte tînărul Simion Stanciu va revărsa 
din naiul mînuit cu virtuozitate cascadele 
unor cintece de neuitat pentru prietenii 
noștri.

Tinerii virtuoși ai arcușului sau ai in
strumentelor populare, tinerii balerini și

cintăreți vor reprezenta cu cinste la Viena 
o generație nouă de artiști din Republica 
noastră populară. Deși unele dintre ele pen
tru prima dată prezente la Festivalurile 
mondiale, aceste nume vor veni la marea 
sărbătoare avînd girul de necontestat al 
celebrității.

Afirmat cu prilejul a numeroase mani
festări artistice, dintre care amintim con
cursul internațional P. 1. Ceaikovski Mosco
va 1958 și concursul Marguerite Long — 
Jaques Thibaud Paris 1959 violonistul Ște
fan Ruka interpretează în spectacolul pre
zentat de delegația noastră la Festival. „Ba
lada“ de Ciprian Porumbescu, al cărui pu
ternic lirism capătă sub arcușul lînărului 
solist al orchestrei Filarmonicii din Cluj, 
sensibilitate, adincime și un timbru nespus 
de pur. Solistul Ladislau Konya laureat al 
concursurilor internaționale de la Geneva 
1956 și Toulouse 1957 dă o expresivă in
terpretare atil unui cîntec romînesc de masă 
— „Crainici ai păcii“ de Sergiu Sarchizov, 
cît și celebrei arii a fluturașului din „Nun
ta lui Figaro“ de Mozart. Basul Ion Pri- 
săcaru care a cucerit de asemenea laurii 
victoriei la concursurile internaționale de la 
Moscova, Ceneva și Toulouse a intuit bine 
caracterul popular al Jieneascăi, implicind 
intr-o sinteză originală umorul și forța cin- 
tărețului, care-o apostrofează pe năbădăioa
sa „băciță“. Balerinii Alexa Dumitrache și 
Gheorghe Cotovelea, soliști ai Teatrului de 
Operă și Balet în „Murmurul primăverii“ 
de Siending. Magdalena Popa elevă a Școlii

ȘTEFAN IUREȘ
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La Șantierul Naval 

Galați

Bogata afiiuvitate 
cuhuraia

în concursul
<c

ce

Momente

Puține zile ne mai despart pini 
la deschiderea Festivalului Ti
neretului de la Viena. Despre 
apropiata sărbătoare a păcii și 
prieteniei jdiscută tinerii de la 
Uzinele textile „7 Noiembrie“ 
din Capitală la „Coltul Festiva- a

pa-

Rolul bibliotecarului

Rolul bibliotecarilor în desfășu
rarea concursului „.......................
ca in general în 
ră.-.pind re a cărții 
sebit de important, 
pe care il întâlnește 
pășește pentru prima 
mea cărților este bibliotecarul. De 
felul in care acesta știe să se a- 
propie de tinăr, să-i recomande 
cartea cea mai potrivită, depinde 
ciștigarea lui ca cititor permanent, 
ca prieten al cărții.

Bibliotecarul trebuie să se dedi
ce cu toată pasiunea muncii de 
popularizare a cărții in rîndul ti
nerilor, să infotmeze cititorul asu
pra tuturor noutăților literare, să-l 
indrume spre citirea acestora, să-l 
ajute prin organizarea diferitelor 
acțiuni să înțeleagă conținutul lor.

O sarcină importantă care revi
ne fiecărui bibliotecar în buna or
ganizare și desfășurare a con
cursului este asigurarea și com
pletarea judicioasă a fondului de 
cărți cu lucrările cerute de biblio
grafia concursului.

Colaborînd cu centrele de libră
rii și difuzare a cărții, pentru ca 
bibliotecilor să le fie trimise căr
țile necesare concursului, organi- 
zind pe scară largă schimbul de 
cărți interbibliotecar, bibliotecile 
regionale din Deva, lași, București 
și Tg. Mureș s-au preocupat să 
asigure pină la cel mai îndepăr
tat cătun cărțile recomandate pen
tru concurs. Nu același lucru se 
poate spune despre conducerea bi
bliotecii regionale din Timișoara 
care deși cunoaște aceste me*ode 
nu le-a pus în aplicare, lăsînd la 
întimplare desfășurarea concursu
lui. In regiunile Stalin, Galați, 
Baia Mare etc, conducerile biblio
tecilor regionale n-au reușit să ex
tindă colaborarea și schimbul in
terbibliotecar în toate raioanele 
din raza lor de activitate.

Practica arată că concursul se 
bucură de o bună popularitate a- 
colo unde bibliotecarii sprijiniți de 
organele și organizațiile U.T.M. 
întreprind acțiuni de populariza
re a cărții în rîndul tinerilor, re
comandă cu pricepere și căldură 
fiecărui tinăr intrat în bibliotecă 
cele mai bune cărți, organizează 
manifestări menite să-i ajute pe 
tineri să înțeleagă cele citite. In 
vederea cunoașterii de către tine
ret a concursului „Iubiți cartea“ 
în multe biblioteci și cluburi din 
regiunile Constanța, București,
R. A.M. etc. s-au amenajat colțuri 
și vitrine ale concursului unde sînt 
prezentate listele cu bibliografia, 
condițiile de participare, coperte 
de cărți etc. In comuna Catane 
Noi (regiunea Craiova) de pildă 
printr-o vie agitație vizuală, ca 
lozinci mobilizatoare, afișe, înfiin
țarea unui stand permanent cu 
cărțile din bibliografie, biblioteca
rul a reușit să trezească interesul 
tuturor tinerilor din comună pen
tru concurs. La emisiunile locale 
ale stațiilor de radioficare, în cen
trele de raion, comune mari,
S. M.T.-uri, întreprinderi din regiu
nea Constanța, cu sprijinul orga
nizațiilor U.T.M., multe biblioteci 
popularizează concursul prin re-

„Iubiți cartea
Dumitru Boriga 

director general în Ministerul 
învățămîntului și Culturii

----- e-------
ccnzii, lecturi din fragmentele 
unor romane sau versuri indicate 
in bibliografia concursului. Ținînd 
mereu atenția trează a tinerilor 
asupra concursului, multe biblio
teci din aceste regiuni reușesc să 
atragă la lectură organizată un 
mare număr de tineri. Dimpotrivă, 
neglijînd această sarcină impor
tantă din activitatea lor, bibliote
carii din comunele Gighera (reg. 
Craiova), Bascov (reg. Pitești), 
Săcele (reg. Stalin) etc aduc o 
slabă contribuție la desfășurarea 
concursului „Iubiți cartea“.

Organizarea serilor literare, a 
recenziilor urmate de discuții, 
simpozioanele și procesele litera
re, întâlnirile cu scriitorii etc. tre
buie să ocupe un volum mai mare 
din activitatea bibliotecarilor. In 
fiecare colț de țară sînt sute de 
bibliotecari pasionați, plini de ini
țiativă, care cu sprijinul organi
zațiilor U.T.M. depun mult su
flet în organizarea unor acțiuni 
care să-i ajute pe tineri sjă. înțe
leagă mai profund conținutul 
politic, social al cărții citite. De 
pildă, Vîlcan C. Petru, din comuna 
Cătane Noi 
nea Rodica 
Constanța)

Iubiți cartea“, 
munca de 
este deo- 
Primul om 

tânărul 
oară in Iti-

(reg. Craiova), Voi- 
din Topologu (reg. 
Volovei Felicia din 

Orlat (reg. Stalin) ca să cităm 
doar pe cîțiva — au organizat la 
biblioteci numeroase seri literare, 
simpozioane, consfătuiri pe mar
ginea cărților din concurs, seri de 
întrebări și răspunsuri.

Din păcate asemenea acțiuni nu 
au constituit o preocupare perma
nentă a întregii mase de bibliote
cari. Sînt biblioteci ca cele din 
Băbici și Curtișoara (reg. Craio
va) Păuneșii (reg. Bacău) Casim- 
cea și Castelul (reg. Constanța) 
și altele, unde această sarcină este 
privită formal, bibliotecarii orga- 
nizînd doar acțiuni sporadice, sla-

be din punct de vedere propagan
distic.

In ultimul timp din consfătui
rile interregionale organizate de 
Ministerul Învățămîntului și Cultu
rii au reieșit sarcini deosebit de 
importante pentru bibliotecari și 
în ceea ce privește buna organi
zare și desfășurare a concursului 
„Iubiți cartea". Acolo unde biblio
tecile regionale au desfășurat o 
intensă muncă de îndrumare și 
control a activității bibliotecilor, 
unde au generalizat experiența 
înaintată în organizarea con
cursului „Iubiți cartea“ rezultatele 
obținute in concurs au fost evi
dente.

în același timp trebuie să spu
nem că multe din fenomenele ne
gative din activitatea bibliotecari
lor noștri, s-au datorat în primul 
rînd slabei munci metodice duse 
de unele biblioteci regionale, ca 
de pildă Timișoara, Galați, Bacău 
care au pierdut aproape total din 
sfera preocupărilor lor problema 
concursului „Iubiți cartea“.

Este nevoie ca activele bibliote
cilor regionale să desfășoare o 
temeinică muncă de îndrumare și 
control permanent asupra modului 
în care bibliotecarii comunali își 
îndeplinesc obligațiile pe care le 
au în buna organizare și desfășu
rare a concursului.

Ca obiectiv important în activi
tatea bibliotecarilor noștri acum, 
în preajma celei de a XV-a aniver
sări a eliberării patriei este intro
ducerea în circuitul de lectură a 
cărților închinate mărețului eveni
ment. Editurile noastre tipăresc 
continuu cărți ce oglindesc reali
zările obținute de poporul nostru, 
care condus de partid a pășit ho- 
tărît pe drumul construirii socia
lismului. Cunoașterea profundă de 
către masa cititorilor tineri și 
vîrstnici, a acestor cărți ce închi
nă imn de slavă partidului, ide
lor minunate pe care le trăim, 
este o sarcină importantă a biblio- , 
tecarului — activist cultural.

In întîmpinarea celei de 
XV-a aniversări a eliberării 
triei și a Festivalului de la Viena, 
la Șantierul Naval din Galați, au 
loc interesante acțiuni cultural- 
artistice. De pildă, a fost decla
rată luna activității culturale ne
întrerupte.

îndrumat de organizația de 
partid, comitetul U.T.M. al șantie
rului, în colaborare cu S.R.S.C.-ul 
și comitetul de. întreprindere, a 
întocmit un program care prevede, 
pe această perioadă, acțiuni cultu- 
ral-arlistice interesante, cu un bo
gat conținut educativ.

Pentru a sprijini îndeplinirea 
sarcinilor de producție, se vor ține 
în această lună o serie de confe
rințe cu caracter tehnic, științific, 
ca de .pildă : „Structura prețului 
de cost în construcțiile navale și 
căile reducerii ful’ etc. Săptămî- 
nal, la club, va fi organi
zată ziua strungarilor și a su
dorilor, zi care va avea caracterul 
unui schimb de experiență pentru 
generalizarea metodelor înaintate.

In scopul popularizării șantieru
lui, au fost alcătuite echipe de ti
neri care lucrează în timpul lor 
liber la organizarea unei expoziții 
despre dezvoltarea șantierului în 
cei 15 ani de la eliberare.

De cîteva zile, echipele artistice 
au început repetițiile pentru cele 
patru spectacole care vor fi pre
zentate luna aceasta în fața mun
citorilor șantierului.

In planul de muncă al comite
tului U.T.M. se prevede pe lîngă 
aceste interesante acțiuni și o se
rie de vizite la locurile istorice din 
oraș și din împrejurimile Iui, în- 
tîlniri cu vechi activiști de partid, 
și muncitori fruntași etc.

V. MARINESCU 
muncitor

culturale
Activitatea la clubul Fabricii 

de rulmenți din orașul Bîrlad, 
continuă intens. Vineri, repetă co
rul. Echipa de teatru a fabricii e 
prezentă tot pentru repetiții 
și vineri ca și dansatorii. Din 
in cînd are loc ctte o seară 
rară, apoi seri de ghicitori 
rare.

La cercul plastic au început să 
capete contur primele lucrări în 
cinstea zilei de 23 August, iar la 
cercul literar aplauzele răsună din 
belșug după fiecare lectură.

joi 
cînd 
lite- 
lite-

Dansul ca temă, 
bucurat de un

prezentat de echipa artistică a muncitorilor de ia Șantierul Naval Tr. Severin, a-a 
frumos succes la faza regională a celui de-al V-lea concurs al artiștilor amatori.

Foto: M. IVAN6IU

Tineret,
mîndria țării

Versuri : ION BRAD Muzica : Alfred Mendelsohn

Refren t

Leagăn n-am avut prea cald, 
Ne-am născut in bătălie, 
Cînd Partidul în asalt, 
Ne-a dat inima lui vie.

La duhul muncitorilor Fabricii 
de ciment din Medgidia, Mnic se 
desfășoară o bogată activitate. Po
posind în holul mare, spațios, în 
sala de festivități au peste 600 
locuri, in biblioteci fi sala de lec
tură, întîlnești »Unic numeroși ti
neri muncitori veniți să-și petrea
că aici timpul liber. Biblioteca ou 
un fond de aproape 6000 de vo
lume, atrage un număr din ce în 
ce mai mare de tineri. Răsfoind 
registrul de evidență al cititorilor 
ai să întîlnești numele a peste 600 
de cititori tineri și vîrstnici.

Dar la club se desfășoară și o 
bogată activitate cuhural-artistică. 
In afara spectacolelor cinematogra
fice, a conferințelor ce se țin cu 
regularitate pe teme politice și 
economice, serilor literare, serilor 
de întrebări și răspunsuri etc., for
mațiile artistice desfășoară o rod
nică activitate.

Brigada artistică dc agitație a Uzi
nelor metalochimice „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" din Baia Mare, pregă
tește în momentul de față specta
colul „Brigada cinstește inițiativa 

topitorului“.

Foto: N. STELORIAN

Tineret, mîndria țârii 
Hai la muncă-nsuflețită 
Hai, putere-a primăverii 
Să-nălțăm necontenit 
Viața nouă, lumea nouă 
Luminată de Partid.De treci pe aici, Ml -’o clipă...!“

pe care au săpat următoarele cu
vinte : „De treci pe aici, oprește-te 
o clipă ! Aici au căzut la datorie 
pentru tine și pentru noi toți în 
luptă cu fasciștii, 29 de eroi parti
zani“. în jur au sădit 29 de brazi, 
flori roșii și un gard viu din ar
buști. E un parc al eroilor pe 
care tinerii îl îngrijesc cu multă 
dragoste și venerafie. Aici, utemiș
tii cei mai buni, desemnați în a- 
dunările generale U.T.M., în fieca
re an de siua eliberării patriei or
ganizează serviciul de gardă.

Nu de mult, noi am analizat te
meinic felul în care se desfășoară 
inițiativa de la Vladimiri în re
giunea noastră și am ajuns la con
cluzia că pot fi mobilizați și mai 
mulți tineri la îngrijire« și pa
tronarea monumentelor istorice. 
Alături de tineri, noi, activiștii or
ganizației U.T.M. vom participa in
tens la identificarea locurilor isto
rice care evocă lupta partidului, a 
U. T. C.-uIui și partizanilor din 
ilegalitate, a locurilor de lup
tă ale armatelor romîno-sovietice 
care au stropit cu sînge fiecare pal
mă de pămînt a regiunii noastre, 
eliberînd-o de sub jugul fascist. 
Pe fiecare cotă ori loc de bătălie 
unde au căzut eroic ostași romîni 
și sovietici, ori partizani, noi vom 
înălța cîte un monument de beton 
cu o placă de bronz pe care se 
va eterniza evenimentul petrecut 
acolo.

Pentru a face acest lucru vom 
cere sprijinul oamenilor mai în 
vîrstă — care au luat parte la ast
fel de evenimente — organelor care 
M ocupă de aceste probleme.

Toate aceste acțiuni de îngrijire 
a monumentelor istorice i-au ajutat 
pe tineri să cunoască mai bine lup
ta comună dusă de oamenii munoii 
romîni, maghiari, ucraineni, de-a 
lungul veacurilor împotriva exploa
tării, pentni libertate și o viață 
mai bună, lupta dusă sub condu
cerea partidului pentru desființarea 
definitivă a exploatării. Cunoaș
terea acestui trecut de luptă, a ci
mentat și mai mult frăția dintre 
tinerii romîni, maghiari și ucrai
neni în munca entuziastă pe care 
o desfășoară, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, pentru apli
carea în viață a politicii Partidu
lui de construire a socialismului 
în patria noastră.

oprește-te
(Urmare din pag. l-a)

și clădiri. în semn de prețuire a 
luptei curajoase a uteciștilor, as 
tăzi utemiștii, în zilele de sărbă
toare ale clasei muncitoare, înalță 
pe aceleași locuri steagurile roșii 
biruitoare.

Acestea sînt doar cîteva din nu
meroasele monumente patronate 
de tineri.

Ori unde te poartă pasul 
pe cuprinsul regiunii noastre, vei 
întâlni monumente legate de trecu
tul de luptă al poporului nostru 
pe care tinerii le patronează ți le 
îngrijesc.

La Moisei, în raionul Vișeu, ti
nerii patronează monumentul 
ridicat în amintirea a 29 de 
partizani, care în anul de răs
cruce 1944, au căzut eroic în lup
tele cu fasciștii. Pe aceste culmi 
maramureșene, fasciștii voiau să 
se întărească pentru a opune rezis
tență trupelor sovietice. Maramu
reșenii nu i-au lăsat însă. La în
demnul comuniștilor, sate întregi 
au pornit cu arma în mînă la 
luptă, hotărîți să scuture jugul fas
cist cu cîteva săptămîni mai de
vreme. Pe aceste meleaguri s-au 
încins lupte crîncene. Partizanii 
romîni, ucraineni, unguri au luptat 
laolaltă eroic. Fasciștii nu au putut 
să rămînă pe loc pentru a-și înde
plini odioasele planuri. în schimb 
au prefăcut în cenușă toate casele 
Moiseului, iar cei 29 de partizani 
pe care i-au prins, au fost schin- 
giuiți în mod barbar, iar după a- 
ceea executați. Sub îndrumarea or
ganizației de partid și cu sprijinul 
sfatului popular comunal, tinerii 
au înălțat la poalele munților un 
uriaș monument cioplit din piatră,

Alături de ținta
șl vîratnici da la F'abrleaMuncitorii tineri șl vîrstnici de la Fabrica 

de articole de tablă din Codlea așteaptă de 
fiecare dată cu viu interes spectacolele pre
zentate de brigada artistică de agitație. Acest 
interes vădește întreaga prețuire de care se 
bucură brigada în rîndul muncitorilor. Ope
rativă, receptivă la tot ce e nou, interesant 
și instructiv în jurul ei, brigada aduce de fie
care dată pe scenă întâmplări și ; fapte 
cu un bogat conținut politic, educativ, aspecte 
semnificative din viața si preocupările de zi 
cu zi ale muncitorilor tineri și vîrstnici de 
aici. ■ ,

Unul din programele brigăzii intitulat „file 
de calendar“ are ca temă centrală felul cum 
participă fiecare muncitor, tehnician și inginer 
tînăr sau vîrstnic, la lupta pentru reducerea 
rebuturilor și îmbunătățirea calității produse
lor. Popularizînd succesele obținute în pro
ducție de muncitori, metodele înaintate folo
site de aceștia, brigada prinde în ghimpii sa
tirei și lipsurile existente, criticîndu-le, creînd 
în felul acesta în rîndul spectatorilor o pu
ternică opinie împotriva acelora care mai 
fac greutăți bunului mers aii producției. 
Astfel, în programul amintit, prim cuplete 
și versuri satirice, brigada a criticat fap
tul că de la începutul acestui an ca
binetul tehnic și cercul A.S.I.T. din între
prindere și-au încetat activitatea. Din aceas
tă pricină multe metode înaintate de muncă 
nu au fost aplicate, iar zeci de propuneri de 
inovații și raționalizări și-au așteptat timp 
îndelungat rezolvarea. Iar dacă astăzi cabi
netul tehnic și cercul A.S.I.T. și-au îmbună
tățit simțitor activitatea, un merit însemnat 
revine și brigăzii artistice de agitație.

La Codlea, există însă și brigăzi artistice 
de agitație care din păcate nu reușesc să 
seziseze faptele cele mai esențiale din viața 
colectivului în care muncesc, nu popularizea
ză succesele obținute în producție de mun 
citori, nu reușesc să creeze o opinie 
de masă împotriva rămășițelor trecutului. Un 
exemplu elocvent în această direcție ni-l oferă 
programul brigăzii artistice de agitație de la 
întreprinderea „Colorom“.

în loc să reflecte în programul său viața 
nouă a muncitorilor din întreprindere, preo- 
cunările acestui harnic colectiv de muncitori.' 
inpneri și tehnicieni pentru creșterea produc
tivității mtHKii și reducerea prețului de cost,

pentru îmbunătățirea calității produselor și 
realizarea a cît mai multe economii, brigada 
a prezentat un program rupt de viață, cu 
teme minore, superficial. Așa spre exemplu 
membrii brigăzii s-au străduit să demonstreze 
în cadrul unei scenete cum a încercat un 
individ descompus moralicește să sustragă din 

întreprindere un costum de haine de protec
ție. Cine avea nevoie și cui servea această 
scenetă în care se descrie cu lux de amănunte 
mecanismul furtului ? Dar mai mult. Din 
acest fapt brigada nu a tras nici un fel 
de concluzii care să cheme spectatorul, să-l 
mobilizeze la ».vigilență permanentă împotriva 
tuturor celor ce încearcă să se atingă de 
bunul obștesc. In programul brigăzii acesta 
nu este singurul exemplu de orientare gre-

Lipsuri în activitatea 
brigăzilor artistice 

de agitație 
din raionul Codlea

șită. Pornind de la ideea combaterii unor ve
deri și atitudini mic burgheze, înapoiate, 
despre muncă și viață, manifestate la unii 
oameni din întreprindere, membrii brigăzii, 
în loc să prezinte aceste fapte în adevărata 
lor lumină, capabilă să trezească un senti
ment de repulsie în rîndul spectatorilor, au 
debitat în fața publicului glume răsuflate, cu
vinte și fraze lipsite de orice sens, care de 
multe ori lezau bunul simț.

In legătură cu activitatea brigăzilor artis
tice de agitație din Codlea trebuie semnalat 
și un alt neajuns: unele fapte importante
din viață își pierd din valoarea lor educa
tivă, din puterea lor de convingere pentru că 
sînt prezentate într-o formă artistică necores- 
punzătoare. Așa s-au petrecut lucrurile spre 
exemplu cu 
zii artistice 
„Țesătura“
din întreprindere printre care se numără și 
A. Stan, aveau o atitudine necuviincioasă' în 
relațiile cu tițierele muncitoare, fapt pentru 
care A. Stah, a fost criticat în mai multe șe-

unele părți din programul brigă- 
de agitație de la întreprinderea 
Codlea’ Unii, ajutori de meșteri

dințe. Gu toate acestea, »emne vizibile de În
dreptarea atitudinii sale nu s-au observat. 
Brigada și-a propus pe bună dreptate să bi- 
ciuiască o asemenea atitudine înapoiată. Dar 
cum a prezentat pe scenă acest caz? Negă- 
siad nimic mai interesant, mai atractiv mem
brii brigăzii au organizat la rîndul lor... o 
ședință de analiză în care se repetau aceleași 
critici spuse cu prilejul ședințelor anterioare. 
Bineînțeles că „ghimpii“ unei asemenea satire 
sînt prea bonți pentru a mai trezi la realitate 
pe cei criticați, pentru a-1 ajuta pe spec
tator să tragă concluziile cuvenite.

Aceeași greșeală o comite și brigada artis
tică de agitație de la întreprinderea Măgu- 
ra-Codlei care prezintă uneori fapte noi de 
viață în forme artistice vechi, după sistemul 
„Pentru fruntași cîntăm melodia preferată, 
pentru codași Marinică“.

Toate acestea s-au putut petrece pentru că 
între comitetele U.T.M. și cele sindicale nu 
există o strînsă colaborare în vederea îndru
mării și orientării activității brigăzilor artis
tice de agitație. Cu toate că brigăzile artis
tice sînt formate aproape exclusiv din tineri, 
unele comitete U.T.M. sînt complet dezintere
sate dacă activitatea acestora răspunde sau 
nu principalelor probleme pe care le ridică 
viața și munca tinerilor din întreprinderea 
respectivă. De aceea e necesar ca biroul (Co
mitetului orășenesc U.T.M. Sodlea să dea mai 
multă atenție modului în care organizațiile 
U.T.M. se ocupă de aceste probleme.

Trebuie spus însă că o vină importantă 
pentru slabul conținut al activității unor bri
găzi o are și casa raională de cultură. ®u 
toate că majoritatea textelor de brigadă au 
fost văzute și de tovarășii din conducerea 
casei de cultură, ei nu au dat ajutorul nece
sar pentru îmbunătățirea lor.

Numai dacă brigăzile artistice de agitație 
vor fi ajutate să-și alcătuiască programe strîns 
legate de viața și preocupările colectivului de 
muncă respectiv, numai dacă aceste progra
melor fi prezentate în fața spectatorilor la 
un înalt nivel artistic, ele își voj; putea atinge 
pe deplin scopul pentru care au fost creaie 
de a contribui la educarea comunistă, patrio
tică a oamenilor muncii, la mobilizarea lor 
activă pentru înfăptuirea politicii partidului 
nostru de construire a socialismului.

I. ANDREI

H

Am tăiat în noapte vad, 
Drumu-n loc si nu ni-l țină 
Și din apele ce cad 
Țesem pinza de lumină.

m

Țării scumpe, ti ds si, 
ti schimbăm, prin muncă, firea.
Ceas de ceas vom împlini 
Socialismul, fericirea !

Seri cultural-educative
închinate zilei de 23 August

De curînd, Comitetul orășenesc 
U.T.M.-Bacău, a luat inițiativa de 
a organiza în cîteva organizații de 
bază seri culturale-model, închina
te cunoașterii mai profunde de 
către tineri a luptei duse de clasa 
muncitoare sub conducerea parti
dului pentrn crearea regimului 
democrat popular, a realizărilor 
înfăptuite în anii regimului nos
tru democrat-popular.

Astfel, la Fabrica „Steaua Ro
șie“, timp de mai multe ceasuri 
tinerii au avut ca invitați, comu
niști și muncitori vîrstnici din fa
brică. Tovarășul Bucur Ioan, se
cretarul comitetului de partid al 
întreprinderii, le-a vorbit despre 
condițiile grele de lucru, mizeria și 
nenumăratele lipsuri în care trăiau 
muncitorii fabricii în regimul de 
crnntă exploatare burghezo-moșie- 
resc. Ascultîndu-1 cu deosebită a- 
tenție pe secretarul de partid, 
mulți tineri fi-an dat seama eă tot 
oe există în jurul lor nu a fost 
așa dintotdeauna. Cu fiecare nouă 
realizare în fabrica lor socialistă, 
în oraș, eu fiecare lucru menit să 
îmbogățească continuu condițiile 
lor de muncă și de viață, trecutul 
se șterge. In seara aceea, ei au 
înțeles însă o dată mai mult ca 
acest trecut nu poate, nu trebuie 
să fie uitat, Pentru viața lor fe
ricită de azi și-au dat viața fiii 
cei mai buni ai clasei muncitoare, 
care condusă de partid a sfărîmat 
cătușele exploatării.

O seară asemănătoare au orga
nizat și tinerii de Ia Fabrica „Pro-

letarul" la care au participat și 
alte organizații U.T.M. din oraș. 
Comitetul U.T.M. a invitat in mij
locul tinerilor pe comunistul Pru- 
teanu Ghcorghe, care le-a vorbit 
despre însemnătatea actului de la 
23 August în istoria patriei noas
tre, precum și despre realizările 
obținute sub conducerea partidului 
în opera de construire a socialis
mului.

Mărețului eveniment al eliberă
rii patriei i-au dedicat o seară 
cultural-educativă și utemiștii șco
lii profesionale de meserii. Glodu
rile înaripate ale poeților M. Be- 
niuc, M. Banuș, Cicerone Theodo- 
rescu etc., care cîntă partidul, 
viața nouă a oamenilor muncii din 
patria neastra, prefacerile adinei 
ale anilor noștri, an pătruns adine 
prin intermediul recitatorilor, 
inima tinerilor elevi-muncitori 
aici.

Acestea sînt doar primele
țiuni cultural-educative organizate 
în întîmpinarea măreței sărbători 
a eliberării patriei noastre. Comi
tetul nostru orășenesc va extinde 
organizarea acestor seri eultural- 
educative 
U.T.M. 
mind 
U.T.M., 
eii lor,
bogate în conținut educativ.

M. MOLESCU
secretar

al Comitetului orășenesc U.T.M. 
Bacău

în 
de

«e-

în toate organizațiile 
din oraș, inițiind fi îndru- 
comitetele organizațiilor 
spre îmbogățirea temati- 
cn noi forme interesante,

Biblioteca sătească din Sîntana, raionul 6riș, are o bogată activitate. Tînăra bibliotecară Barna 
Elena muncește cu multă pasiune pentru răspîndirea cărții în rîndul tineretului.

Foto: S. VIOREL
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ȘCOALA Șl PRODUCȚIA
Preocuparea învățătorilor și pro

fesorilor pentru a educa elevii In 
spiritul dragostei pontru muncă, 
pentru a lega’tot mai'strîns învă
țămîntul de viață, de practică, a 
stat în cpntrul dezbaterifior purta
te la consfătuirile cadrelor didac
tice din orașul și raionul Bacău.

Atît referatele prezentate cît și 
intervențiile majorității învățători
lor și profesorilor pariicipanți la 
discuții au scos în evidență impor
tantele progrese înregistrate de co
lectivele didactice ale școlilor prin- 
tr-o colaborare strînsă cu organi
zațiile U.T.M. pe linia educării ti
nerei generații în spiritul dragostei 
de muncă, a dorinței înflăcărate 
de a contribui prin activitatea lor 
In uzine, fabrici, pe șantierele de 
construcții sau pe ogoare la con
struirea socialis
mului în patria 
noastră.

La Școala me
die nr. 1 din 
Bacău, de pildă, 

elevii cunosc în
deaproape, din 
cursul acestui an procesul de 
producție iar mulți dintre ei au 
putut chiar să-și aducă contribu
ția la mutica desfășurată în 
întreprinderi ca „Metalurgica“, 
„Muncitorul liber“, „Steaua Ro
șie“, din orașul Bacău, șantierul 
Hidrocentralei de la Bicaz, între
prinderile din Piatra Neamț etc.

- Rezultate rodnice pe această li
nie a obținut și Școala medie nr. 
2 din Bacău.

@u multă atenție a fost ascultat 
la consfătuirile cadrelor didactice 
din orașul și raionul Bacău, cu
vîntul pedagogilor din școlile pro- 

. fesionale și tehnice. Din cele ară
tate de tov. G1 audia Ocenaș, di
rectoarea Școlii de meserii, și de to
varășul Petre Drăgulănescu, di
rectorul Școlii profesionale de con
strucții, profesorii și învățătorii 
partidpanți la consfătuirea cadre
lor didactice din orașul Bacău s-au 
convins mai profund că îrrvățămîn- 
tul profesional și tehnic din țara 
noastră pregătește astăzi nu nu
mai muncitori bine calificați, ci și 
cu un înalt orizont tehnic și știin
țific, cu o conștiință înaintată și 
temeinice cunoștințe ideologice, 
politice, culturale.

Datorită acestor calități actualii 
absolvenți ai școlilor de meserii 
sînt deosebit de solicitați de toate 
fabricile și uzinele din regiunea 
Bacău. Cît privește elevii Școlii 
profesionale de construcții din 
Bacău, care desfășoară acum prac
tica de vară pe șantierele de con
strucții din Piatra Neamț, Roman 
și Bacău, zilele acestea îi găsesc 
în plin avînt al întrecerii în cin
stea celei de a XV-a aniversări a 
eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist. Ei s-au încadrat pe 
deplin și ati devenit elemente pre
țioase ale brigăzilor 
conduse de 
socTafiste.

Dezbaterile conferinței cadrelor 
didactice din raionul Bacău au re
levat cu deosebită tărie importan
tul progres înregistrat pe linia le
gării învățămîntului de la sate de 
practică, prin antrenarea directă a 
elevilor la muncile productive pe 
ogoare. Numeroase școli cum sînt 
de pildă școlile de 7 ani din co
munele Dărmănești, Glodeni, Fa- 
raoani sau Mărgineni au efectuat 
lucrări practice pe loturile școlare 
după principiile agrotehnice înain
tate.

însemnatele succese înregistrate 
în activitatea de educare a elevilor 
în spiritul dragostei pentru muncă 
s-au concretizat, așa cum au sub
liniat mulți dintre participanții la 
consfătuirile din orașul și raionul 
Bacău, în orientarea absolvenților

Consfătuirea anuală a cadrelor didactice 
din orașul și raionul Bacău

fruntașii
și echipelor' 
întrecerilor

școlilor de 7 ani și ai școlilor me
dii, către învățămîntul profesional 
și tehnic, către munca direct pro
ductivă. De asemenea, dezvoltarea 
unei atitudini jusite a tinerilor din 
școli față de activitatea productivă 
s-a vădit în prețioasele inițiative 
de 'muncă izvorîte din masa ute- 
miștilor și pionierilor cum sînt, de 
pildă, inițiativa unor școli din ora
șul Bacău de a desfășura practica 
de vară în producție timp de o 
lună în toc ae două săptămlni și 
chemarea Școlii de 7 am din Glo
deni către toți elevii din regiune 
sub lozinca „Fiecare școală să 
strîngă fier vechi pentru un trac
tor nou".

Subliniind aceste succese refe
ratele și cuvîntul participanților 
la consfătuirile cadrelor didactice 
din orașul și raionul Bacău nu au 
trecut cu vederea lipsurile care 
mai dăinuie în activitatea desfă
șurată în unele școli pe tărîm e- 
duca tiv.

Astfel au fost aduse critici unor 
cadre didactice, printre care și 
cele de la Școala pedagogică din 
Bacău, care nu sprijină activitatea 
obștească patriotică a elevilor, 
nu o folosesc ca un mijloc eficace 
de educare comunistă a elevilpr, 
nu acordă suficient ajutor activi
tății cultural-educative, politice a 
organizațiilor U.T.M.

Au fost criticate, de asemenea, 
cu tărie, unele cadre didactice care 
nu au înțeles că rolul lor de edu
catori cere în primul rînd să fie 
în fruntea acțiunilor de muncă 
patriotică a elevilor, să contribuie 
cu toate mijloacele la legarea în
vățămîntului de practică, de via
ță. Nu este întîmplător, au arătat 
participanții la consfătuiri,-că pro
fesori de felul Ecaterinei Nicoies- 
cu de la Școala de 7 ani din Dă- 
mlenești, Ion Turcu de la Școala 
de 7 ani din Valea Seacă, Sau Pa
vel Cușa.n de la școala din Pa- 
rincea, care nu au înțeles să lege

cunoștințele predate de practica 
construcției socialismului, prezin
tă lecții la un nivel ideologic 
scăzut, cu serioase confuzii științi
fice, dăunătoare muncii de educare 
comunistă a elevilor.

Apreciind importanța creării 
școlilor agricole și înțelegînd rolul 
lor ca centre de pregătire a unor 
cadre calificate pentru agricul
tură, participanții la consfă
tuirea cadrelor didactice din 
raionul Bacău au arătat ne
cesitatea îndrumării mai atente a 
acestor școli pentru ridicarea pe 
o treaptă mai înaltă a învățămîn- 
tului agricol de masă. Ei au cerut 
secției de învățămînt și cultură a 
sfatului popular raional să asigu
re pentru anul școlar 1959—1960 
un profil propriu precis fiecărei 

școli agricole, 
să îndrume con
ducerile acestor 
școli către crea
rea unei legături 
permanente cu 
unitățile agricole 
socialiste din lo

calitatea respectivă și să îmbună
tățească baza științifică de preda
re a cunoștințelor și formare a 
deprinderilor în aceste școli, în 
așa fel îneît ele să poată desfășu
ra o activitate instructivă și edu
cativă la nivelul menirii lor. Par- 
ticipanții la consfătuire au cerut 
totodată ca Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii să îmbunătățeas
că activitatea de editare a unor 
manuale cu un bogat conținut ști 
infific și educativ pentru toate dis
ciplinele predate în școlile agri
cole și să asigure îndrumarea și 
controlul mai competent al aces
tor școli pe viitor.

Participanții la consfătuire s-au 
angajat, ca în colaborare cu 
organizațiile U.T.M., sub conduce
rea organizațiilor de partid, să 
acorde o atenție sporită legării 
învățămîntului de viață, de prac
tică, să îmbunătățească neconte
nit munca de educație comunistă 
a elevilor.

M HERIVAN

INFORMAȚIE
La Casa prietenie1' romîno-sovie

tice A.R.L.U.S. a avut loc vineri 
seară deschiderea cicluliM de con
ferințe cu tema „15 ani de rodnică 
colaborare romîno-sovietică“.

A conferențiat acad. prof. Pe
tre Constantinescu-lași, vicepre
ședinte al A.R.L.U.S.-ului.

ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Mongole

Tovarășului Sodnomin Avarzed

ULAN BATOR

L. ■

Brigada de muncă patriotică a elevilor Școlii medii nr. 34 „6. A. Rosetti“ din Capitală lucrează cu 
entuziasm la construcția noului local al școlii lor, care va fi dat în folosință în toamna acestui an.

Foto: N. STELORIAN

Primirea lui Sofocles Venizelos 
la Consiliul

Vineri dimineața, Sofocles Veni
zelos, deputat, președinte al Parti
dului liberal din Grecia, însoțit de 
Leonidas Spais, general de armată 
în rezervă, președintele Ligii de 
prietenie greco-romîne, și de Ia.nis 
Velidis, ziarist, directorul ziarului 
„Makedonia“ din Salonic, oaspeți 
ai țării noastre, au fost primiți la

de Miniștri
Consiliul de Miniștri de acad. Ata
nase Joja, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul lnvă- 
țămîntului și Culturii.

A fost de față Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Finalele campionatelor 
republicane de box

(Agerpres)

Prînzul oferit de acad. Atanase Joja

Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a Revoluției Populare Mon
gole, vă rog să primiți, stimate tovarășe ministru, sincerele mei« 
felicitări.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă exprima convingerea că 
prietenia dintre popoarele romîn și mongol se va dezvolta necontenit 
spre binele țărilor noastre și al apărării cauzei păcii.

AVRAM BUNACIU 
ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare RomîneVizitele delegației parlamentare indiene
Delegația parlamentară din Re

publica India in frunte cu Anont- 
hasayanum Ayyangar, președintele 
Camerei Populare a Republicii In
dia, care se află in fura noastră 
la invitația Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne a făcut 
vineri o vizită in regiunea 
Ploești. Oaspeții au fost însoțiți de 
deputății C. Paraschivescu Bălă- 
ceanu, membru al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale fi Gabriela 
Bernachi. împreună cu oaspeții au 
fost C. Siva Rao, secretar al Am
basadei Republicii India in R. P. 
Romină și Mircea Gherman, con
silier al Ambasadei R. P. Romîn» 
in Republica India.

Deputății indieni au făcut prima 
vizită la Rafinăria nr. 1 Ploești- 
Aci oaspeții au fost întimpinați de 
Nicolae lonescu, adjunct ol Mi
nistrului Industriei Petrolului și 
Chimiei, Panait Chircu, vicepreșe
dinte al Sfatului popular al re
giunii Ploești, de membrii colecti
vului de conducere a rafinăriei și 
de o delegație de muncitori.

Parlamentarii indieni au vizitat 
instalațiile rafinăriei, interesîndu-se 
de procesul de prelucrare a țițeiu
lui. Semnînd in cartea de onoare, 
conducătorul delegației a urat noi 
succese în munca petroliștilor de 
la această rafinărie.

Membrii delegației parlamentau» 
indiene au făcut apoi o vizită la 
Uzinele de utilaj petrolifer „1 
Mai'*. Directorul general al uzine
lor, Nicolae Popa, i-a însoțit p» 
oaspeți dîndu-le explicații asupra 
diferitelor utilaje petrolifere car» 
se produc in această uzină, in sec
ția de cazangerie, unde muncitorii 
lucrează unele instalații pentru ra
finăria care va fi exportată în Irv- 
dia, parlamentarii indieni t-au 
oprit îndelung, interesîndu-se da 
tehnologia de fabricație ți modul 
de funcționare a acestor instalații. 
Cu acest prilej le-a fost prezentată 
o instalație completă de fora) 
4 Ld.

Parlamentarii indieni au mere 
apoi în schela petroliferi Boldești 
unde au vizitat sonde in extracția. 
Aci ei s-au întâlnit cu un inginer 
petrolist indian car» « venit în 
țara noastră să studieze experiența 
petroliștilor noștri.

Continuindu-și vizita în regiunea 
Ploești membrii delegației parla
mentare din Republica India au vil 
zitat după-omiazi stațiunea de <M 
dihnă Sinaia, muzeul Castelul Pe- 
leș și hotelul turistic d» ia Cota 
1400.

(Agerpres)

Ä» ..

Paralel cU lucrările de recoltare 
a culturilor de pătoase, la G.A.S.- 
Roșia, regiunea București, se face 
și Jnsămințatitl suprafețelor ce au 

fost recoltate ca masă verde.

Foto : AGERPRES

Diaconescu, ministrul Justiției, Al. 
Lăzăreanu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al Institutului 
romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, D. Diaconescu, pre
ședintele Sfatului Popular al Ca
pitalei. Dionisie lonescu, șeful Ce
remonialului de Stat, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, ziariști.

★
în cursul zilei 

Sofocles Venizelos 
care-1 însoțesc au

Acad. Atanase Joja, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, ministrul Invă- 
țămîntului și Culturii, a oferit vi
neri un prînz în cinstea d-lui So- 
foclas Venizelos, deputat, pre
ședinte al Partidului Liberal din i 
Grecia, și a persoanelor care îl în
soțesc în vizita pe care o face în i 
țara noastră — dl. Leonidas Spa- : 
is, general de armată în rezervă, ' 
președintele Ligii de prietenie gre
co-romîne, și di. lanis Velidis, di
rectorul ziarului „Makedonla“ din , 
Salonic. __

Au luat parte acad. P. Constan- natul Poligrafic „Casa Scînteii". 
tinescu-Iași, membru al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, Gh.

de vineri dl. 
și persoanele 
vizitat Combi-

(Agerpres)

Un deceniu de ia înființarea A.S.I.T

Evenimentul sportiv central al 
săptămînii viitoare îl constituie fi
nalele campionatelor republicane 
de box. La capătul a trei reuniuni, 
care vor avea loc miercuri, joi și 
sîmbătă pe stadionul Republicii, 
amatorii de sport vor cunoaște pe 
cei 10 noi campioni ai țării. Prima 
reuniune a finalelor care va avea 
loc miercuri de la ora 19,30, are 
următorul program: cat. muscă : 
Torna Ilie (Voința) — Puiu Nico
lae (C.S.M. Reșița); L. Ambruș 
(Dinamo)—M. Dobrescu (C.CJK.) ; 
cat. pană : A. Farcaș (Dinamo)— 
C. Gheorghiu (Dinamo); I. Bocea- 
nu (C.F.R.-l.C.I.) — E Cismaș 
(C.C.A.); cat. ușoară: O. Mără- 
cineanu (Dinamo Craiova) — Fr. 
Pazmany (Dinamo București); C. 
Gherasim (Voința) —C. Dumi
trescu (Dinamo) f cat. mijlopie 
mică : M. Balaș (Dinamo) — N. 
Ștoenescu (Orașul Stalin) ; Gh. 
Buzatu (Dinamo Craiova) —Șer- 
bu Neacșu (C.C.A.) ; cat. semi
grea : O. Cioloca (C.S.M. Reșița) 
— P. Zaharia (C.F.R. Orașul Sta
lin) ; I. Ferenczi (Dinamo Craio
va) — Ghețu Velicu (Dinamo Bucu
rești).

(Ag»rpr»z)

Cu ocazia împlinirii a 
la înființarea Asociației 
a Inginerilor și Tehnicienilor din 
R.P.R., filialele A.S.I.T. din întrea
ga țară organizează în aceste zile 
adunări festive. Adunările consti
tuie un prilej de trecere în revistă 
a realizărilor obținute de membrii 
A.S.I.T. în cei 10 ani de activitate 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor trasate de partid și guvern.

Prin variate forme de manifes
tare, A.S.I.T. a organizat activita
tea științifică a cadrelor tehnice 
din institute și întreprinderi pe ca
lea promovării tehnicii noi și a 
introducerii ei în procesul de pro
ducție, în opera măreață de indus
trializare socialistă a țării.

Cadrele tehnice, prin activitatea 
tor și-au dovedit înaltul patriotism 
și atașamentul pentru cauza cons-

10 ani de 
Științifice

Campionatul mondial 
universitar de șah

și acela al inițiativei

truirii socialismului în țara noas
tră. Unul din numeroasele exem
ple ce se pot da în această pri
vință este
pornite la filiala A.S.I.T. Orașul 
Stalin, ca fiecare membru A.S.I.T. 
să realizeze economii personale la 
locul de muncă de 15.000—20.000 
lei, inițiativă care a fost îmbrățișa
tă și tradusă în practică de aproxi
mativ 40.000 ingineri și tehnicieni 
membri A.S.I.T. din numeroase re
giuni ale țării.

In cadrul adunărilor se îrnnî- 
neaeă celor mai valoroși activiști 
A.S.I.T., insigne și diplome jubi
liare.

Echipa studenților romîni conti
nuă să se comporte remarcabil în 
campionatul mondial universitar 
de șah de la Budapesta. în runda 
a 8-a șahiștii romîni au realizat 
scorul de 2’/2—'/2 puncte (1 par
tidă întreruptă) în meciul cu Fran
ța, iar în runda a 9-a au învins 
cu 3*/2—‘/s echipa Angliei.

(Agerpres)

Fele de aceeași vîrstă — Patria, 
București,. Grădina 13 Septembrie, 
Libertății, T. Vîadlmirescu ; Casa 
liniștită — Republica, înfrățirea 
între popoare, Alex. Sahiia ; Esca
drila ..Liliacul" — Miagheru. I. C. 
Frimn ; Săgeata albastră — V., 
Alecsandri, Victoria,* 8 Martie, 

< Volga, 1 Mai (grădină) ; Comoara 
căpitanului MnniesLumina ; Fa
voritul 19 Central. Unirea; 
Idiotul — 13 Septembrie; Melba
— Maxim Gorki ; Fata țn negru
— Tineretului, Arta, 16 Februarie ; 
Program de filme documentare și 
de desene animate — Timpuri. Noi. 
Alex. Popov; Taina lui Zemskov
— Grivlța. N. Băjcescu, Clubul 
C.F.R. „Grivița Roșie“ ; Porte des 
Lilas — Gh. Doja. Grădina Di- 
namo, 1 Mai (sală) : Oleko Dun- 
dici — Cultural ; Marinarul îndră
gostit — 8 Mai ; Umbrela sflntului 
Petru — Vasile
Nagasaki — C. 
rea — Flacăra, 
Ivan Brovkin se 
(sală). Moșilor (grădină), Munca ; 
Fala din Kiev (seria a IJ-ia) — 23 
August ; D-ale carnavalului — 
Popular ; Richard al IlI-lea — 
Donca Simo ; Alarmă la graniță 
— Ilie Pintilie. Clubul „Bolestaw 
Bierut" ; Moralitatea d-nel Dulska 
— M. Emlnescu ; Giuseppe Verdi 
— G. Coșbuc ; Clntăreful mexican 
— Olga Banele, 30 Decembrie; 
Frunze roșii — Q. Baoovla, B. De- 
lavrancee ; Pălăria lui Analol — 
Drumul Serțl,

Roeîtă ; 
David :

Aurel
însoară

Taifun la 
Vrăjitoa- 
Vlaicu ;

— Miorița

Unul grup de tineri munci
tori de la Șantierul Naval din 
Galați.

Ministerul învățămîntului și 
Culturii ne comunică că va 
ține seama de propunerea 
voastră de a se organiză pe 
lingă Institutul Politehnic din 
Galați cursuri serale și fără 
frecvență.

Profilul și rețeaua institu
țiilor de învățămînt superior 
la care se organizează cursuri 
serale și fără frecvență vor fi 
publicate în presă.

Marioara Oprea — Tulcea, 
Ion Borș — Craiova.

în revistele „Tineretul Lu
mii“ și „Veav Nou" puteți găsi 
adrese ale tinerilor sovietici 
cu care puteți purta corespon
dență.

Unele adrese indică chiar și 
temele preferate pentru cores
pondență ca filatelia, numis
matica, arheologia, pictura etc.

După stabilirea legăturilor 
puteți conveni asupra subiec
telor prefera-te.

cu privire la obiectele de exa
men, datele ținerii examene
lor, vîrsta care se cere și cele
lalte condiții.

rea desenului cu amănunte 
care nu contribuie la reliefarea 
ideii de bază a caricaturii.

în 
nu 
de 
a-

Valeria Anghelescu — Med
gidia, Barbu Marin—Hîrșova, 
Maria Arcan — Galați.

Pentru a cunoaște rețeaua 
de școli de diverse specialități 
consultați „îndrumătorul pen
tru admiterea în învățămîntul 
profesional și teoretic“ pe anul 
școlar 1959/1960.

îndrumătorul, care se gă
sește de vînzare în librării, a- 
rată care sînt condițiile de ad
mitere în școlile profesionale, 
școlile tehnice și școlile tehnice 
de maiștri. Aici sînt indicații

Carmen Vasilescu—Bacău.
Este greșită părerea că 

primele zile de viață puilor 
trebuie să li se dea nimic 
mîncare, afirmîndu-se că
ceastă dietă activează resorb
ția gălbenușului rămas în 
corpul puilor după ecloziune. 
Experiențele mai recente au do
vedit ca hrănirea timpurie a 
puilor are un efect favorabil. 
In afară de aceasta, hrana tre
buie pusă cît mai curînd la 
dispoziția puilor deoarece nu 
toți eclozionează în același 
timp, ceea ce face ca primii 
pui ieșiți din ou să fie deza
vantajați în cadrul unei diete.

în hrănirea puilor se reco
mandă ca în primele zile să se 
folosească numai amestecuri 
uscate de uruieli mărunte și 
abia încapînd din ziua a patra 
să se introducă în rație și a- 
mestecuri umede.

Este bine să cereți sprijinul 
unui tehnician zootehnist pen
tru a vă face cîteva expuneri 
despre modul în care se hrănesc 
și se cresc păsările.

îon Irimescu — Graiova ; 
Articolul dumitale privind acti
vitatea cercului naturaliștilor 
se reîeră numai la tematica bo
gată a acestui cerc, nu însă și 
la efectul educativ pe care l-au 
exercitat lecțiile asupra tineri
lor cursanți. lată de ce îți re
comandăm să 
completîndu-1 
care să scoată concret în evi
dență cum i-au ajutat pe tineri 
lecțiile predate la cercul natu
raliștilor să înțeleagă în mod 
științific, materialist, diferitele 
procese ale naturii.

refaci articolul 
cu noi date

Matei Vlăsceanu — Urzkeni 
Dacă ai absolvit școala inferi
oară de agricultură cu durata 
de 3 ani ai dreptul să te în
scrii în clasa a VlII-a școlii 
medii de cultură generală se
ral sau fără frecvență.

Ion Amariei — Hunedoara 
Caricaturile trimise dovedesc 
talent. Se impune însă mai 
multă exigență asupra finisării, 
în special în redarea mișcării 
la oameni. De asemenea îți re
comandăm să-ți orientezi aten
ția spre o severă selecționare a 
detaFilor semnificative pentru 
a evita pe viitor supraîncarce

Pavel Alexandru—București;
Aveți perfectă dreptate: „Copiii 
sînt factori care contribuie la 
întărirea unei familii și aduc 
satisfacții morale deosebite pă
rinților. Este o datorie de onoa
re a părinților de a munci cu 
pasiune ca copiii lor să devină 
oameni adevărați, harnici con
structori ai socialismului...*

Hotărîrea de a înfia un copil 
orfan pe care ai lua.t-o împreu
nă cu soția dumitale este 
dabilă. Adresa solicitată 
următoarea : Casa de copii 
București — Str. Micitirin 
— telefon 17-06 65.

lau
este 
nr. 1 
nr. 7

Consfătuire cu directorii 
și personalul științific al muzeelor 

de istorie din țara noastră
In continuare, referatul a analU 

zat modul de ilustrare a epocii ac
tuale în cîteva din secțiile de is
torie contemporană organizate ia 
muzeele din țară. S-a relevat în
deosebi că dintre toate muzeele 
care prezintă actualitatea, muzeul 
de istorie a orașului București, 
muzeul regional din Ploești și 
unele muzee din regiunea Cluj au 
reușit să ilustreze în măsură mai 
cuprinzătoare evenimentele istoric« 
privind eliberarea țării și trans
formările revoluționare care au 
avut loc sub conducerea partidu
lui în anii construirii socialismul 
lui.

Dezvoltarea în anii puterii popul 
lare a rețelei de muzee — în pre
zent în număr de peste 200 — și 
creșterea numărului de vizitatori; 
care a atins anul trecut cifra de 
peste 3.800.000, s-a arătat prin
tre altele în referat, impune ca
drelor științifice ale muzeelor ri- , 
dicarea continuă a conținutului 
muzeelor. In întîmpinarea celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării 
patriei, numeroase muzee de isto
rie din țară și-au propus organi
zarea de acțiuni menite să ridice 
pe o treaptă superioară munca 
muzeografică. Astfel, de pildă, mu
zeul regional din Bacău și-a pro
pus ca în cinstea zilei de 23 Au
gust să organizeze o expoziție 
care să reflecte marile realizări 
din această regiune j muzeele re
gionale din Pitești și Graiova s-au 
angajat să organizeze tot In a- 
cest an secții de istorie contem
porană ; în regiunea Galați toate 
muzeele fac studii și cercetări în 
vederea organizării unor expoziții 
temporare sau secții de istorie con
temporană. In afară de muzeele 
de istorie, și unele muzee de știin
țe naturale și de etnografie se 
preocupă de prezentarea transfor
mărilor actuale din țara noastră. 
Muzeele de științele naturii din 
Focșani și Ploești au organizat 
deja secții privind acțiunea omu
lui de transformare a naturii. Sînt 
în curs de organizare asemenea 
secții la Galați și Timișoara. Din
tre acțiunile muzeelor de etnogra
fie și artă populară în cinstea zilei 
de 23 August se pot menționa ex
poziția „Activitatea muzeului de 
etnografie din Cluj în anii puterii 
populare* și expoziția „Valorifica
rea creației populare în anii regi
mului democrat-popular" care ur
mează să fie deschisă de muzeul 
de artă populară din București. In 
același timp muzeul literaturii ro
mîne 
vifld 
timii

In 
lizat
muzeele de istorie 
rea contactului cu 
pentru atragerea 
calificată a acestora.

Referatul a fost urmat de ample 
discuții.

Cu prilejul consfătuirii, partici
panții au făcut un rodnic schimb 
de experiență, vizitind muzeul de 
istorie a P.M.R., muzeul de isto
rie a orașului București, muzeul 
Doftana, secțiile „Regiunea Ploești 
pe drumul construirii socialismu
lui" și „Lupta revoluționară a 
proletariatului din regiunea Plo
ești" din cadrul muzeului regional 
din Ploești.

Intre 7 și 9 iulie s-au desfășu
rat în Capitală lucrările consfă
tuirii organizate de Ministerul În
vățămîntului și Culturii cu direc
torii și personalul științific al mu
zeelor de istorie din țara noastră 
privind prezentarea în cadrul a- 
cestor muzee a perioadei construi
rii socialismului.

In referatul prezentat s-a sub
liniat deosebita însemnătate pe 
care o are, în procesul de educa
ție a maselor, în mobilizarea a- 
cestora la opera de construire a 
socialismului, problema reflectării 
în cadrul muzeelor de istorie a 
realizărilor regimului democrat- 
popular, a perspectivelor de dez
voltare a țării noastre. în regiu
nile Timișoara, Craiova, Constan
ța, Galați etc. au fost organizate 
de către muzee sau sfaturi popu
lare expoziții temporare pe teme 
de actualitate, mai ales cu carac
ter economic. In alte regiuni, or
ganele locale au îndrumat mu
zeele către organizarea unor sec
ții permanente care să oglindeas
că pe plan istoric, prefacerile cele 
mai semnificative din regiunile 
respective. Asemenea secții s-au 
creat în cadrul a 8 muzee raio
nale din regiunea Cluj, la muzeul 
de istorie a orașului București, |a 
muzeele regionale din Orașul Sta
lin și Ploești și la muzeele din 
Rădăuți și Focșani.

prilejul
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ale baletului

Solii artei 
noastre 

la Festival
(Urmare din pag. l-a) 

de coregrafie, în „Moartea lebedei1* 
de Sains Seans, aducînd gingășie,, 
grație și finețe, oferă _ 
prietenilor noștri de peste ho
tare să cunoască și cîteva din 
talentele tinere 
romînesc. Tenorul Cornel Fînă- 
țeanu solist al Operei din Cluj, 
recent menționat la Concursul 
internațional Ilaydn — Viena, 
clarinetistul Nicolae Băluță sau 
tinerii Petre Marinescu și Nicolae. 
Miltai care execută la țambal o 
sîrbă de concert, întregesc imagi
nea acestui bogat mănunchi de ta
lente reprezentative pentru noua 
generație.

De aici se desprinde cu limpe
zime o idee — faptul că an de an, 
mereu, fără încetare, din adincu- 
rile poporului se desprind ridicîn- 
du se cei înzestrați, faptul că ti
nerii aceștia cu har găsesc, în con
dițiile create de partid, lot ceea ce 
le trebuie pentru ca arta lor să 
cunoască adevăratele culmi ale 
perfecțiunii-

Bogatul program artistic al de
legației noastre ne dă certitudinea 
că tineretul nostru va fi reprezen
tat la Viena așa cum se cuvine. 
Ambasadorii demni de încredere, 
cîntecul și dansul romînesc, vor fi, 
hotărît, la înălțime. Ansamblul U- 
niunii Tineretului Muncitor a pre
gătit, dealtfel, în programul său, 
și alte lucrări: o suită din cînte- 
cele tineretului lumii, un dans 
austriac — omagiu adus țării care 
găzduiește Festivalul... Pe funda
lul acestora, însă, „La casa cu 
trestioară“, „Hora staccalo“. „Cio- 
cirlia“ sau „Perinița" se vor evi
denția cu atît mai mult, întregind 
armonios buchetul multicolor al 
tinereții sosită de pe toate meri
dianele ți paralelei» pămintului.

MZUITAH
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• fiàeœdere voi

Çl
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organizează o expoziție pri- 
dezvoltarea literaturii in ul- 
15 ani.
cadrul referatului s-au ana- 
și acțiunile desfășurate de 

pentru stringe- 
masele largi 

și îndrumarea

(Agerpres)



Marea sărbătoare
a poporului mongol
Poporul mongol sărbătorește as

tăzi 38 ani de la revoluția popu
lară mongolă. Această zi marchea
ză cel mai însemnat eveniment din 
istoria Mongoliei. La chemarea 
partidului popular-revoluționar, în 
fruntea căruia se aflau Suhe-Bator 
și Cioibalsan, poporul mongol a 
început răscoala armată pentru a 
sfărima jugul feudalilor reacțio
nari, a nimici bandele gardiștilor 
albi și a-i alunga pe imperialiștii 
japonezi. Răscoala armată condusă 
de partid s-a soldat cu o victorie 
strălucită. In anul 1921, primul 
guvern popular a preluat întreaga 
putere de stat.

In această luptă de eliberare na
țională, poporul mongol nu a fost 
singur ; el a primit un sprijin pre
țios din partea popoarelor sovie
tice. Victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie a constituit 
pentru poporul mongol semnalul 
luptei împotriva asupririi feudale. 
Guvernul sovietic a declarat încă 
în anul 1919 că recunoaște dreptul 
Mongoliei {a independență și că 
nici un imperialist străin nu are 
dreptul să se amestece în treburile 
interne ale Mongoliei.

in anii puterii populare, poporul 
mongol a obținut succese însemna
te în construirea vieții noi, socia
liste. Bucurîndu-se de un ajutor 
multilateral din partea Uniunii So
vietice și a celorlalte țări socialis
te, harnicul popor mongol a trans
format țara sa înapoiată, intr-un 
timp scurt, într-un stat cu o eco
nomie înfloritoare. Drept mărturie 
sînt marile realizări obținute de 
poporul mongol, sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Popular 
Revoluționar Mongol în domeniul 
cooperativizării și dezvoltării agri
culturii. industrializării și in ridi
carea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Producția globală a industriei 
crește an de an, ajungind ca în 17 
ani să crească de peste cinci ori. 
Potrivit proiectului planului de 
dezvoltare a economiei naționale 
a Republicii Populare Mongole pe 
anii 1961—1965, producția gioì lă 
a întregii industrii va spori de 2,4 
ari în comparație cu anul 1957. 
După calculele preliminarii, partea 
industriei in producția globală a 
economiei naționale va fi in anul 
1965 de circa 50 la sută.

in ultimii ani, Republica Popu
lară Mongolă a desfășurat o largă 
activitate și in domeniul coopera
tivizării și dezvoltării agriculturii, 
in prezent în Republica Populară 
Mongolă a fost terminat de fapt 
procesul de întovărășire a gospo
dăriilor de arați (țărani) în uniuni 
agricole, In Republica Populară 
Mongolă există astăzi peste 400 de 
arteluri agricole în care s-au unit 
aproape toate gospodăriile araților. 
Pentru a da o și mai rapidă dez
voltare agriculturii, la chemarea 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, in țară s-a dezvoltat o 
puternică mișcare de masă în ve
derea valorificării pământurilor în- 
țelenite, in anul 1960 numai supra
fața însămînțată cu grîu va fi de 
2(2 ori mai mare decît întreaga su
prafață însămînțată în anul 1957, 
iar recolta globală de cereale va 
spori de trei ori în comparație cu 
anul 1957. Bogăția de bază a țării, 
creșterea vitelor, a luat în anii pu
terii populare o dezvoltare nernai- 
înlilnită. Faptul că țăranii mongoli 
sînt mari maeștri în creșterea vi
telor a trecut de mult granițele 
țării. Republica Populară Mongo
lă deține, în ceea ce privește nu-

MOSCOVA. — Lutnd cuvîntul ta 
dejunul de vineri de la Kremlin, 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie I 
a invitat pe K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și pe N. S. 
Hrușciov. președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., să vizi
teze Etiopia Ia o dată care le con
vine. N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care a rostit în timpul dejunului 
o caldă cuvîntare de salut, a mul
țumit împăratului pentru invitația 
de a veni în Etiopia într-o vizită 
oficială de răspuns și a declarat 
că guvernul sovietic primește a- 
ceastă invitație

MOSCOVA. — Consiliul de Mi. 
niștrl al U.R.S.S. a adoptat o ho- 
tărîre cu privire la avantajele a. 
cordate studenților de la institu
țiile de învățămînt superior serale 
și fără frecvență și elevilor de la 
instituțiile de învățămînt mediu 
special serale Șl fără frecvență.

încă în urmă cu un an 
Bonn-ul a început să se răz
boiască cu Festivalul. Semna
lul l-a dat ziarul catolic 
„Allgemeine Sonntagszeitumg" 
care, în lipsa unor cucernice 
preocupări, a dezlănțuit un po
top de calomnii ia adresa marii 
întîlniri a tineretului lumii. 
Băieții în sutană al lui Ade
nauer au furnizat prologul. în 
scenă au urmat profesioniștii 
provocărilor dirijați de la 
Frankfurt pe Main de faimoasa 
agentură de spionaj intitulată 
fățarnic „Salvați libertatea". 
Pentru provocatorii destinați 
torpilării Festivalului (denu
miți cu un cinism rar întîlnit 
„turiști") s-au deschis larg pun
gile visteriei Bonn-ului. Trei 
milioane de dolari au fost în
ghițite pînă acum de pregăti
rile dușmanilor Festivalului.

Probabil, undeva la Bonn s-a 
făcut un bilanț al acțiunilor 
desfășurate cu scopul de a sub
mina Festivalul. Precis că au
torii bilanțului nu s-au decla
rat mulțumiți cu rezultatele pe 
care le-au obținut. Dovadă : 
chiar din primele zile ale or
ganizării pregătirilor pentru 
Festival in R.F. Germană, peste 
1.000 tineri și conducători de 
organizații de tineret din cele 
mai diverse și-au anunțat 

murul de vite pe cap de locuitor, 
primul loc în lume.

Sub conducerea Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, poporul 
mongol a făcut un salt uriaș îna
inte în dezvoltarea economică fi 
culturală a firii, iar socialismul 
a repurtat victoria in domeniul re
lațiilor de producție. Republica 
Populară Mongolă, cu ajutorul pre
țios al Uniunii Sovietice ți al ce
lorlalte țări Socialiste, merge cu 
succes pe drumul construirii socia
lismului.

Prietenia dintre popoarele român 
și mongol se întărește și se dez
voltă neîncetat in cadrul luptei 
comune pentru construirea socia
lismului și apărarea păcii. Ele iși 
aduc astfel contribuția la întărirea 
unității indestructibile a puterni
cului lagăr socialist în frunte 
Uniunea Sovietică.

Tineretul român, alături de 
tregul nostru popor, se bucură 
toată inima de marile realizări 
ținute de poporul mongol, 
conducerea Partidului Popular Re
voluționar Mongol, pe drumul fău
ririi celor mai înalte idealuri ale 
omenirii — socialismul și comunis
mul. Cu prilejul marii sărbători 
de astăzi, transmitem poporului 
mongol un fierbinte salut, urindu-i 
noi și noi succese în construirea 
socialismului și apărarea păcii.
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Tov. Al. Bîrlădeanu la Berna
BERNA 10 (Agerpres). —
La 9 iulie a sosit la Berna în- 

tr-o vizită neoficială tovarășul Al. 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne. In aceeași zi 
tovarășul Al. Bîrlădeanu a avut

BRUXELLES 10 (Agerpres). — 
In cursul dimineții de 9 iulie 

a.c. tov. Gh. Gaston Marin, Pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării din R. P. Romînă, a 
vizitat fabrica de azot aparținind 
societății belgiene de azot, unde a 
fost primit de conducerea societă
ții.

In după-amiaza aceleiași zile, 
tov. Gh. Gaston Marin, însoțit de 
tov. Pavel Babuci, ministrul R. P. 
Romîne în Belgia, a făcut o vizită

Conferința de presă 
a lui Herter

WASHINGTON 10 (Agerpres). 
— TASS transmite: In cadrul 
conferinței sale de presă din 9 iu
lie, secretarul de Stat al S.U..A 
Herter, a răspuns la numeroasele în
trebări puse de corespondenți în 
legătură cu perspectivele realizării 
unui acord în cadrul tratativelor 
de la Geneva ale miniștrilor Afa
cerilor Externe, care vor fi reluate 
la 13 iulie și în legătură cu con
ferința la nivel înalt.

Herter a declarat că, după păre
rea sa, eixistă „o oarecare posibi
litate“ de realizare a unui acord 
în problema Berlinului la Conferin
ța de la Geneva. El a adăugat 
însă imediat că „nu a apreciat ni-

GENEVA. — Vineri a avut loc 
sub președinția reprezentantului 
Uniunii Sovietice cea de-a 109-a 
ședință a Conferinței celor trei pu
teri în problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară.

Conferința a ascultat raportul 
grupului tehnic de lucru în legă
tură cu detectarea și identificarea 
exploziilor nucleare la altitudine, 
pe care delegațiile îl vor trimite 
spre examinare guvernelor lor. Re- 
zultatele lucrărilor grupului de 
experți au confirmat din nou punc
tul de vedere al guvernului sovie
tic că mijloacele științifice și teh
nice de care dispun statele permit 
pe deplin instituirea unui control 
sigur asupra încetării experiențelor 
nucleare de toate genurile.

ACCRA. — Ministerul Afacerilor 
Externe al Ghanel a declarat la 
9 Iulie că a hotărît să recunoască 
de fado guvernul provizoriu al 
Algeriei.

participarea la Festival. După 
cum se relata în revista 
„Festival" ce apare la Viena, 
numărul tinerilor vest-germani 
ce ar fi dornici să ia parte la 
sărbătoarea mondială a tinerei 
generații este apreciat — de 
către forurile ce pregătesc pre
zența tineretului din Germa
nia occi'entală la Festival — 
a, reprezenta 15.000—20.000

In Germania occidentală

Participarea la Festival...
delict judiciar

persoane. Importante organiza
ții, personalități ca proi. Klara 
Maria Fassb'nder, Helmut 
Ródi, prof. Ernst Róttger, Ernst 
Rowohlt și alții și-au exprimat 
public sprijinul pentru ideea 
Festivalului. Confederația Ti
neretului German care grupea
ză peste 100 organizații și aso
ciații de tineret din vestul șl 
estul Germaniei a chemat în
tregul tineret german să fie

de 
u- 
cu 
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In 
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CHICAGO 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 9 iulie, Frol 
Kozlov, prim vicepreședinte al 
Consiliului do Miniștri al U.R.S.S. 
a avut o convorbire în clădirea 
municipalității orășenești din Chi
cago cu R. Daley, primarul ora
șului Chicago.

in aceeași zi Frol Kozlov și cei
lalți oaspeți sovietici au vizitat cî- 
teva ferme din apropierea orașului 
Chicago. In timpul acestei vizite, 
Frol Kozlov a fost întîmplnat 
James Golderman proprietarul 
nel mari ferme. El a salutat 
căldură pe oaspeții sovietci, 
i-a invitat să-i viziteze ferma, 
timpul vizitării fermei în j 
oaspetelui sovietic s-a adunat un 
mare grup da fermieri, muncitori 
agricoli și membri ai familiilor 
lcr. Unii dintre ei au făcut 
drum lung pentru a-1 saluta 
oaspetele sovietic. Frol Kozlov 
avut o convorbire prietenească 
ei, le-a răspuns la numeroase 
trebări cu privire la viața colhoz
nicilor sovietici, la mașinile folo
site în agricultura U.R.S.S.

Seara, președintele societății, 
„Beli and Howell Company“, Per- 
cy, a oferit un dineu în cinstea lui 
Frol Kozlov la care a participat 
Strattom, guvernatorul statului 
Illinois precum și reprezentanți ai 
opiniei publice și ai cercurilor de 
afaceri din acest stat. Dineul s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească.

un 
pe 
a 

cu 
bl

o întrevedere cu șeful Departa
mentului Politic al Consiliului Fe
deral elvețian (ministrul Afaceri
lor Externe) — dl Max Petit- 
pierre.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

conducerii Federației metalurgice 
din Belgia.

In seara zilei de 9 iulie, preșe
dintele Consiliului de administra
ție al Federației metalurgice din 
Belgia a organizat o recepție în 
cinstea tov. Gh. Gaston Marin.

La recepție au participat oficia
lități din viața economică și 
mercială a Belgiei, precum și 
prezentanți a numeroase firme 
merciale.

co
rt
eo-

ciodată cu optimism posibilitatea 
succesului tratativelor“. In ceea 
ce privește conferința la nivel 
înalt, potrivit declarației secretaru
lui de stat, președintele Eisenho
wer s-a exprimat destul de clar în 
legătură cu acaasta spunînd că 
dacă miniștrii nu vor putea obține 
„un progres care să justifica con
vocarea unei astfel de conferințe“, 
S.U.A. nu vor participa la această 
conferință.

Herter a declarat, de asemenea 
că președintele S.U.A. „va fi bucu
ros să participe" la conterința la 
nivel înalt, dacă în timpul apropia
telor tratative de la Geneva „se 
vor crea condiții de natură să jus
tifice conferința la nivel înalt“. 
Secretarul de stat al S.U.A. a re
fuzat, însă, să precizeze care este, 
în mod concret, progresul necesar, 
după părerea sa, pentru convoca
rea conferinței șefilor de guverne.

Cind a fost întrebat dacă consi
deră că în cursul tratativelor de 
la Geneva, Statele Unite își vor 
putea schimba poziția în problema 
Berlinului, Herter a declarat că 
nu s-a vorbit niciodată despre o 
asemenea posibilitate. Sper, a a- 
dăugat Herter, că vom relua tra
tativele pe baza propunerilor a- 
mericane.

întrebat dacă vizitele făcute în 
S.U..A de A. 1. Mikoian și F. R. 
Kozlov, prim-vlcepreședinți ai Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. au 
contribuit la îmbunătățirea înțele
gerii reciproce și a slăbirii încor
dării în relațiile dintre Statele U- 
nita și Uniunea Sovietică, Herter 
a răspuns că, după părerea sa, 
aceste vizite au fost pe deplin 
utile.

Herter a răspuns negativ la în
trebarea dacă consideră inevitabil 
„un război nuclear limitat“.

prezent la Viena. Provocările 
Bonn-ului deci nu și-au atins 
ținta...

Milioanele de dolari cheltuite 
nu pot fi justificate. Provoca
torii n-au reușit pînă în pre
zent decît să se demaște atît 
pe ei, cit și intențiile celor ce-i 
dirijează. Pe semne că undeva 
în Germania occidentală s-au 
adunat cei ce manevrează îm

potriva Festivalului — de la 
scribul ziarului catolic pină la 
omul lui Goebbels—Taubert. 
Ei au hotărît să arunce în bă
tălie toate mijloacele ce le stau 
la indemină. O hotărîre ce le 
dovedește slăbiciunea. Dar o 
hotărîre ce ascunde perfide 
uneltiri.

Urmările au putut fi înregis
trate fără întirziere. Fostul 
hitlerist Schroder — ce pentru 
trecutul său a fost suit pină 
în fotoliul de min'stru al aface-

REDACJIA șl ADMINISTRATA; București, Piața „Sdnteii". Tel. 17.60.10. Tiparul; Combinatul Puligralic „Casa Scìnteli*. 4 SIAS 3452 62.

te Manolis Glezos escortat de polițiști

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare ale ambasadorului 

R. P. R.
PRAGA 10. — Corespondentul 

Agerpres transmite: La 10 iulie, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Romîne în R. 
Cehoslovacă, Mihail Hașeganu, 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare președintelui Republicii Ceho
slovace, Antoniri"*Novotny.

La solemnitate au fost de față: 
Vaclav David, ministrul Afaceri
lor Externe al R. Cehoslovace, 
L. Novak, șeful Cancelariei Preșe
dintelui Republicii, M. Holub, di
rector adjunct în Atinisterul Afa
cerilor Externe. Au fost prezenți 
membri ai Ambasadei R. P. Ro
mîne.

Cu acest prilej tovarășii Mihail 
Hașeganu și Antonin Novotny au 
rostit cuvîntări.

In cuvîntarea sa, M. Hașeganu 
a subliniat că poporul romîn urmă
rește cu deosebită bucurie realiză
rile poporului cehoslovac, care 
dezvoltînd rapid și multilateral e- 
conomia și cultura, știința și teh
nica patriei sale, pășește pe calea 
desăvirșirii construcției socialiste. 
Intre popoarele romîn și ceho
slovac, a subliniat ambasadorul 
R. P. Romîne. au existat întotdea
una legături trainice de prietenie, 
care s-au sudat și mai puternic în 
lupta comună împotriva cotropi
torilor hitleriști. Instaurarea pu
terii populare în țările noastre și 
trecerea la construirea socialismu
lui au dat acestor legături un con
ținut nou, au pus la temelia lor 
ajutorul reciproc tovărășesc în 
spiritul internaționalismului prole
tar.

Constatăm cu satisfacție că se 
înfăptuiesc cu succes hotărîrile 
luate cu prilejul vizitei delegației 
de partid și guvernamentale a R.P. 
Romîne în Republica Cehoslovacă, 
în scopul lărgirii colaborării eco
nomice, al intensificării schimbului 
de experiență tehnico-științifkă și 
al extinderii relațiilor culturale ro- 
mî no-cehoslovace.

In strînsă unitate frățească cu 
celelalte țări ale lagărului socialist, 
a declarat Al. Hașeganu, Romînia 
și Cehoslovacia depun eforturi 
neobosite pentru a contribui la 
orearea unui climat de conviețuire 
pașnică între toate statele. Iniția
tivele R. P. Romîne pentru reali
zarea unei largi colaborări între 
țările balcanice, acțiunile R. Ceho
slovace îndreptate spre destinderea 
încordării în centrul Europei, con
stituie o ilustrare vie a politicii de

rilor interne în guvernul Ade- 
nauer — a emis circulara 
1IA 1—21404—64/59. Circulara 
aceasta a fost trimisă tuturor 
funcționarilor instituțiilor pu
blice dm Germania occidentală. 
Ea interzice în mod categoric 
oricărui funcționar al unei in
stituții publice din R.F. 
mană de a lua parte la 
tival.

Ger- 
Fes-

insu-Circulara părea totuși 
ficientă. Autoritățile bavareze 
au primit misiunea penibilă de 
a transforma — printr-o meta
morfoză de o absurditate fără 
precedent — participarea la 
Festival într-un... delict, pasi
bil de sancțiune judiciară. Cum 
este posibil ? O dispoziție a 
autorităților bavareze specifică: 
„Participarea tineretului |a 
Festivalul Mondial, precum și 
agitația în favoarea lui sau 
orice altă formă a sprijinirii

la Praga
pace și colaborare internațională 
promovată de statele noastre.

In cuvtntul său de răspuns, pre
ședintele R. Cehoslovace, Antonin 
Novotny, l-a asigurat pe ambasa
dorul R. P. Romîne că poporul 
cehoslovac acordă o înaltă prețui
re prieteniei sale cu poporul frate 
romîn, de care este legat prin 
apartenența la puternicul lagăr so
cialist. Poporul cehoslovac, a spus 
Antonin Novotny, nu va uita nicio
dată eroismul soldaților sovietici 
și romîni, care au căzut în timpul 
“•.liberării Cehoslovaciei, în luptele 
împotriva inamicului comun.

El urmărește cu multă atenție și 
cu viu interes eforturile poporului 
romîn, care, sub înțeleaptă condu
cere a Partidului Aluncitoresc Ro
mîn, îndeplinește cu succes cea 
mai importantă sarcină a sa : con
struirea socialismului. Referindu-se 
la vizita făcută în R. Cehoslovacă 
în luna octombrie a anului trecut 
de delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Romîne, în frunte 
cu tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, președintele R. Ceho
slovace a subliniat că rezultatele 
acestei vizite au contribuit și vor 
contribui și pe viitor la întărirea 
intr-o măsură și mai mare a prie
teniei existente dintre cele două 
țări. Ele reprezintă în același timp 
un aport important la întărirea la
gărului socialist în fruntea căruia 
se află Uniunea Sovietică. Poporul 
Cehoslovaciei, a declarat A. No
votny, urmărește cu atenție iniția
tiva pașnică pe care au luat-o în 
Balcani poporul Romîniei și gu
vernul său și o sprijină necondi
ționat. Poporul cehoslovac este în 
întregime de acord cu propunerile 
guvernului romîn privitoare la con
vocarea unei conferințe a statelor 
balcanice, care va avea ca scop 
înțelegerea între toate statele din 
această parte a lumii, dezvoltarea 
colaborării lor și întărirea păcii. 
Totodată, noi sprijinim pe deplin 
propunerile președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Sovie
tice, tovarășul N. S. Hrușciov, re
feritoare la crearea unei zone 
denuclearizate în Balcani și în Me- 
diterana.

După primirea scrisorilor de a- 
creditare, președintele Republicii 
Cehoslovace, Antonin Novotny, s-a 
întreținut cordial cu ambasadorul 
R. P. Romîne, M. Hașeganu.

lui corespund In mod obiectiv 
scopurilor comunismului mon
dial". Deci, orice tînăr care 
dorește să participe la Festi
val sau care popularizează 
ideile de pace și prietenie ale 
Festivalului desfășoară o... „ac
tivitate comunistă". Cum în 
Germania occidentală activita
tea comunistă este sancționată 
cu ani grei de închisoare, e 
ușor de înțeles cum pentru 
simpla participare la Festival 
un tînăr vest-german se poate 
aștepta oricînd la azvîrllrea 
lui in temniță.

O asemenea măsură este e- 
chivalentă cu recunoașterea 
unul eșec. Domnii de la Bonn 
n-au reușit să înăbușe intere
sul tinerilor vest-germani față 
de Festival și n-au reușit să 
schimbe hotărîrea a sute din 
acești tineri de a fi prezenți 
la marea întîlnire de la Viena.

Ucenicii Gestapo-ului de la 
Bonn trebuie să știe că nu 
există nici un fel de temniță 
în lume pentru ideile păcii și 
prieteniei tineretului și că ori 
cite milioane de dolari ar chel
tui nu vor reuși să împiedice 
cunoașterea reciprocă a tine
rilor. prietenia lor sinceră, 
lupta lor în numele idealului 
păcii.

EUGENIU OBREA

Opinia publicâ greaca cere 
abrogarea legii fasciste nr. 375.

ATENA 10 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la felul in care este pri
vit în Grecia procesul intentat lui 
Manolis Glezos, corespondentul din 
Atena al agenției France Presse 
scrie intr-o relatare din 9 iulie : 
,Jn legătură cu procesul lui Mano
lis Glezos început joi la Tribuna
lul Militar din Atena, se afirmă că 
acuzația de spionaj de care este 
învinuit nu urmărește altceva decît 
să aducă in fața unui tribunal militar 
pe un membru al Comitetului de 
conducere al partidului EJJ.A., să 
dovedească că există o înțelegere 
între acest partid și partidul co
munist și de asemenea să decreteze 
dizolvarea partidului E.D.A., care 
cu cele 79 de mandate de care 
dispune este principalul partid de 
opoziție in parlament“.

„Atenția este reținută de aseme
nea — scrie mai departe corespon
dentul — și de atitudinea adopta
tă de opoziția de centru și de 
dreapta. Fără a se pronunța anti
cipat asupra nevinovăției acuzați
lor, opoziția cere ca aceștia să fie 
deferiți tribunalelor civile ; ea 
cere de asemenea abolirea legii ex
cepționale nr. 375 din 1936“.

Corespondentul subliniază că 
partidele de opoziție și personalită
țile politice din Grecia protestează 
împotriva aplicării acestei legi, 
adoptată în perioada dictaturii lui 
Metaxas. „După părerea lor, scrie 
agenția France Presse referindu-se 
la toți cei care se pronunță împo
triva acestei legi, legea 375 ar fi 
de asemenea in contradicție cu 
unele articole ale constituției și ale 
codului penal care preconizează 
că nu sînt de resortul tribunalelor 
militare decît delictele comise îm-

în apărarea lui
Manolis Glezos
Aljșcarea pantru apărarea mare

lui patriot grec Manolis Glezos, al 
cărui proces se desfășoară în mo
mentul de față, potrivit unei legi 
antidemocratice în Tribunalul Mi
litar de la Atena, cuprinde cercuri 
tot mai largi ale opiniei publice 
din lumea întreagă.
. In Anglia, 20 de deputați labu

riști au semnat o telegramă adre
sată primului ministru grec Kara- 
manlis în care cer cu toată hotărî
rea transferarea procesului lui 
Glezos în fața unui tribunal civil. 
Printre semnatarii acestei telegra
me figurează Barbara Castle, R. 
Sorensen, Frank Allaun. Telegra
me de acest fel au trimjs de ase
menea un grup de lideri sindicali 
britanici, Hewlett Johnson, deca
nul de Canterbury, dramaturgul 
John Osborne, un grup de juriști 
britanici — care arată că con
sideră nejustificat judecarea lui 
Glezos de către un tribunal 
militar. La 9 iulie, Comite
tul britanic pentru salvarea lui 
Glezos a organizat o demonstra
ție în fața clădirii ambasadei gre
cești din Londra.

Ziarul „Avânți" informează că 
la Roma un grup de 89 de depu
tați socialiști și cinci membri ai 
„Mișcării unite de inițiativă socia
listă“ au adresat primului ministru 
și ministrului de Externe o inter
pelare în care-1 întreabă ce măsuri 
a adoptat guvernul italian pentru 
a aduce la cunoștința guvernului 
grec neliniștea cu care urmărește 
poporul italian procesul intentat 
lui Glezos. O interpelare similară 
a fost adresată primului ministru 
de un grup de senatori socialiști.

La Stockholm, Uniunea studen
ților suedezi „Klarte" a trimis 
ambasadei grecești din capitala 
Suediei un apel în care cere trans
ferarea procesului lui Glezos în 
fața unui tribunal civil. La Oslo, 
ziarul „Dagbladet“, organul Par
tidului liberal norvegian a publicat 
un editorial în care subliniază 
că persecutarea lui Manolis Glezos 
a stîrnit proteste în lumea întrea
gă, și cere judecarea sa de către njj Uzinelor electrotehnice „Grigo- 
un tribunal civil. re Preoteasa“ din Capitală, care

(Agerpres) s-au întrunit vineri la prinz într-o

Libertate iul 
Millions Glezos !

Înscenarea judiciară 
Atenade la

ATBNA 10 (Agerpres). — Pro
cesul înscenai! eroului poporului 
grec Manolis Glezos și celorlalți 
patrioți continuă în fața Tribuna
lului Militar din Atena. Cu toate 
că apărarea a prezentat o serie de 
argumente privitoare la faptul că 
legea 375, pe baza căreia sînt ju
decați paurioții greci acuzați de 
„spionaj“, contravine constituției 
din 1952 și totodată această lege 
a căzut în desuetudine o dată cu 
intrarea. în vigoare a noului cod 
penal, Tribunalul ALlitar a hotărît 
— după trei ore de deliberare — 
să continue judecarea procesului.

In ședința din dimineața zilei 
de 10 iulie, Tribunalul Militar a în
ceput audierea martorilor acuzării. 
Primul martor audiat a fost ofițe
rul de poliție Papaspiropulos. El a 
fost audiat în instanță, deoarece 
Tribunalul Militar a refuzat să țină 
seama de obiecțiile apărării care 
i-au contestat acestuia 
martor, fiindcă a fost 
anchetatori.

Anunțînd primirea 
grame din străinătate 
cere să nu se comită acțiuni arbi
trare împotriva lui Glezos, și a 
celorlalți acuzați, președintele tri
bunalului s-a pronunțat împotriva 
mișcării în apărarea lui Glezos. 
susținînd că această mișcare ar 
constitui „un amestec în treburile 
justiției din Grecia“. Avocații apă
rării au protestat Împotriva afirma
țiilor calomnioase ale președintelui 
Tribunalului Militar la adresa lui 

calitatea de 
unul dintre

unor tele- 
tn care se

potriva forțelor armate, celelalte 
crime și delicte fiind de competen
ța tribunalelor civile'.

★
ATENA 10 (Agerpres). — fn 

ziarul „Avghi“ au apărut zilele a- 
cestea numeroase declarații semna
te de lideri ai diferitelor partide 
de opoziție și de diferite persona
lități din viața publică a Greciei 
care se pronunță împotriva legii 
nr. 375. Astfel de declarații au 
semnat St. Stefanopoulos, liderul 
Partidului populist social, Th. Knp- 
salis, fost ministru, lider al Par
tidului progresist, Alamanis, lide
rul Partidului democrat al po
porului muncitor, Papagheorghiu, 
președintele Colegiului avooaților 
din Atena, deputății Mavros, Atha- 
nasiadis-Novas, Mițotakis.

La Atena ziaristul llias Bredi- 
mas ,membru al parlamentului 
grec, a invitat la locuința sa un 
mare număr de ziariști adresîndu-le 
apelul de a contribui la mobiliza
rea tuturor ziariștilor din țară în 
lupta pentru eliberarea lui Ma
nolis Glezos.

Manolis Glezos: „Acuzația 
împotriva noastră se bazează 

pe neadevăr“
ATENA 10 (Agerpres). — Con

sider că procesul împotriva noastră 
este strîns legat de planurile înar
mării atomice. In timpul procesu
lui eu mă voi referi pe larg la a- 
cest lucru, a declarat Manolis Gle
zos, în sala tribunalului, corespon
dentului special al agenției A.D.N.

Sînt foarte bucuros că s-a des
fășurat o mișcare puternică pentru 

a spus el. Este 
rind nu despre

eliberarea noastră, 
vorba în primul

TELEGRAMĂ
Către

Asociația Națională a Scriitorilor Greci
Atena

Domnului Președinte Stratis MyriviUs
Scriitorii din Republica Populară Romînă își unesc glasul lor la 

protestul care a ridicat milioane de oameni cinstiți de pretutindeni 
împotriva acuzării lui Glezos și cer eliberarea lui.

Patriot înflăcărat și luptător activ pentru pace, pentru viața 
fericită a oamenilor, împotriva fascismului și a războiului, Glezos 
este un exemplu demn de urmat, un fiu glorios al poporului grec, 
care a dat atîtea strălucite figuri de eroi, de-a lungul timpurilor. 
Un om ca Glezos nu este și nu poate fi un trădător.

Ne _ adresăm scriitorilor patrioți greci, chemîndu-i să protesteze 
împotriva judecării și condamnării lui Glezos, pentru respingerea 

adus și pentru eliberarea lui neîn-calomnioasei acuzații care i s-a 
tîrziată.

In numele vieții, în numele demnității de oameni ți de scriitori, 
salvați-1 pe Manolis Glezos.

CONDUCEREA UNIUNII SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA POPULARA ROMINA

Adunări in întreaga tară
7 (Urmare din pag. l-a)

Colectivul artistic al Filarmoni
cii de stat „Moldova" din Iași, în
trunit în cursul zilei de vineri în 
cadrul unei adunări șt-a manifes
tat indignarea față de hotărîrea 
autorităților grecești de a trimite 
în fața Tribunalului Militar de la 
Atena pe eroul național Manolis 
Glezos.

Tov. George Vlntilă, directorul 
filarmonicii, în cuvîntul său a ex
primat îngrijorarea cu care inte
lectualitatea din țara noastră, ală
turi de întregul nostru popor, ur
mărește desfășurarea înscenării de 
la Tribunalul Militar din Atena.

In încheiere, adunarea a cerut 
încetarea procesului și punerea în 
libertate a eroului național al 
Greciei, Manolis Glezos.

★
Viață și libertate eroului poporu

lui grec Manolis Glezos 1 Aceasta 
a fost cererea unanimă exprimată 
de muncitorii, inginerii și tehnicie- 

Manolis Glezos și a mișcării mon
diale pentru apararea lui. Absur
ditatea poziției adoptată de preșe
dintele Tribunalului Militar reiese 
din faptul că printre numeroasele 
organizații care s-au ridicat în a- 
pararea lui Glezos se numără și 
Liga internațională de luptă pen
tru drepturile omului, care are în 
rindurile sale oameni de convin
geri politice diferite. De pildă, prin
tre personalitățile franceze din a- 
cest comitet figurează Jean Paul 
Sartre, Louis Aragon, Marcel Paul, 
Jean Cassou, Paul Boncour, Char
les Laurent, Louis Martin Chauf- 
fier, André Philip, Henri Thores, 
Daniel Mayer etc.

Luind cuvîntul, Manolis Glezos 
a protestat împotriva acțiunilor 
președintelui și a declarat că în 
timpul procesului își va expune 
părerea în legătură cu felul In care 
a fost tratat în instanță. Preșe
dintele Tribunalului Militar a între
rupt în mod grosolan intervențiile 
avocaților și ale lui Manolis Gle
zos.

Apoi, tribunalul a trecut la in
terogarea a patru martori ai acu
zării, dintre care trei sînt polițiști. 
In loc să aducă donrezi, martorul 
Papaspiropulos a dezvoltat „teoria 
spionajului comunismului mon
dial“. Cind acest „martor al acu
zării“ făcea depoziții încurcate, 
președintele Tribunalului Militar 
s-a grăbit să-l ajute.

Audierea martorilor continuă.
De la începerea procesului însce

nat patrioților greci, mișcarea în 
apărarea luj Manolis Glezos ia 
proporții.

Potrivit relatărilor ziarului ,,Av- 
ghi“, numărul martorilor care vor 
depune în apărarea lui Manolis 
Glezos a crescut la 94. Incercind 
să limiteze prezența opiniei publi
ce la proces, autoritățile grecești 
au redus cu o treime numărul 
locurilor, și așa destul de puține, 
rezervate în sala tribunalului re
prezentanților opiniei publice din 
alte țări, sosiți la proces, și cores
pondenților presei locale și străi
ne. Cunoscutul jurist britanic Har
vey Moore, consilier al Coroanei, 
a declarat : „Acest proces ar fi 
trebuit să se desfășoare pe Aoropo- 
le la umbra drapelului grec care a 
Înlocuit drapelul cu crucea îneîr- 
ligată smuls în mod curajos de 
Glezos în timpul ocupației ger
mane“.

Mesajul președintelui Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 

,K. E. Voroșilov, adresat regelui 
Greciei, Paul I. în care se exprimă 
neliniștea profundă a opiniei pu
blice din Uniunea Sovietică pen
tru soarta eroului național al Gre
ciei, Manolis Glezos, a cărui via
ță și libertate slut în primejdie, a 
produs o deosebită impresie asu
pra opiniei publice din Grecia. 
Ziarul burghez „Kathimerini“ a 
publicat la 10 iulie textul integral 
al acestui mesaj pe prima pagină.

mine, ci despre «libertate, democra
ție și pace. Acuzația împotriva 
noastră se bazează pe neadevăr. 
Ea este falsă. De aceea toți care 
ne apără se pronunță pentru drep
tate și împotriva represiunilor. îmi 
exprim marea mea mulțumire tutu
ror oamenilor din R.D, Germană 
și din întreaga lume pentru mani
festările lor pline de abnegație în 
apărarea cauzei noastre mărețe.

adunare în care și-au manifestat 
îngrijorarea pentru soarta lui Ma
nolis Glezos, care este judecat dei 
Tribunalul Militar d.n Atena.

Luînd cuvîntul, ing. Vaslie 
Schonberger, directorul uzinelor 
a spus printre altele : „Este o ab
surditate să fie acuzat de spionaj 
și judecat în baza unei legi fas
ciste, dîrzul luptător împotriva 
hitlerismului, continuator al mari
lor tradiții de luptă pentru liberta
te și democrație a poporului grec, 
Alanolis Glezos. Eroul poporului 
grec, a arătat vorbitorul, trebuie 
să trăiască".

Tn apărarea vieții lui Manolis 
Glezos au mai luat cuvîntul mun
citorii Ion Stănescu, Dumitru 
Dincă, Petre Popescu. inginerii 
Doina Sichitiu, Gheorghe Andrei 
și Valeriu Popescu, care au cerut 
încetarea procesului înscenat lui 
Alanolis Glezos și ccilorlalți pa
trioți greci.

Partlcipanți; la adunare au a- 
doptat în unanimitate o moțiune 
către guvernul regal al Greciei 
prin care cer ca viața lui Manolis 
Glezos să fie salvată și să i se re
dea libertatea. (Agerpres)


