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Sub conducerea partidului, Acum.
spre noi și înseninate succese 15 ani...

Tinerii muncitori se angajează să obțină noi realizări 
prin sporirea producției și scăderea prețului de cost

1

tinerilor

Sîmbătă 18 iulie 1959

Rafinăria nr. 1 din orașul 
Ploești este una dintre cele moi 
mari rafinării ale industriei 
noastre petrolifere. Pentru a- 
nul 1959, colectivul rafinăriei 
noastre s-a angajat să dea pa
triei 3.500.000 lei economii. 
Iată că ne aflăm la jumătatea 
anului și colectivul nostru a 
realizat pînă in prezent 
1.761.000 lei față de 1350.000 
cit era angajamentul.

Hotărîrea Plenarei Comitetu
lui Central al P.M.R. din 
13—14 iulie a.c. cu privire 
la măsurile luate in ve
derea creșterii bunăstării ma
teriale a celor ce muncesc con
stituie o nouă dovadă a grijii 
ce o poartă partidul oamenilor 
muncii. Printre măsurile luate 
cu privire la majorarea salari
ilor tarifare ale tuturor catego
riilor de salariiați, este prevă
zută și creșterea salariilor tari
fare ale maiștrilor cu un pro
cent de 20 la sută. Eu, ca 
maistru, primeam pînă in pre
zent un salariu de 850 lei lu
nar. tncepind cu luna august, 
așa cum prevăd noile măsuri

luate de partid, talar iul 
te va ridica la 1.125 lei

Prima mea grijă de 
înainte este să mă ocup în pri
mul rînd de continua ridicare 
a calificării tinerilor cu care 
lucrez. De pregătirea lor pro
fesională depinde și felul cum 
vor ști să aplice în producție 
întregul complex de măsuri 
tehnice luate de conducerea 
rafinăriei pentru creșterea 
productivității muncii și reali
zarea de economii cit mai 
mari»

Ca maistru la instalația ti
neretului. D A 4, voi sprijini 
îndeplinirea angajamentelor spo
rite ale tinerilor in așa fel 
incit prin măsurile teh
nico-organizatorice ce le vom 
lua să reducem pierderile 
cu 200 tone, să asigurăm o 
valorificare mai mare și să rea
lizăm economii de 800 000 
peste plan pe trimestrul 
față de 560.000 lei 
s-a realizat in trimestrul
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ION VILCEANlî 
maistru distilator, rafinăria 

nr. 1 Ploești

Cuvîntul 
tinerilor lucrători 

din comerț
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Ora prînzuîuî pe șantierul construcțiilor de locuințe din Floreasca. Tinerii zidari din brigada condusă 

de comunistul Ion Doboș discută cu mult interes recenta Hotărîre a partidului privind îmbunătățirea 

nivelului de trai al oamenilor muncii. Ca răspuns la această hotărîre, membrii brigăzii s-au angajat 

să realizeze 1.000 m.c. zidărie înainte de termen.

Foto: VAL PIETREANU ;

în dimineața zilei de 16 iulie — In afară de aceasta — Inter- 
toți salariații magazinului central veni Lucia Aramă — brigada noa
de produse industriale al O.C.L. slră de bună deservire se strădu

iește să prezinte cît mai atrăgător 
mărfurile și să servească pe cum
părători așa cum trebuie.

Mi-au arătat apoi un caiet. '•
— Fiecare vînzâtor are în sec

torul lui un asemenea caiet pentru 
evidența cererilor consumatorilor 
— mi-au spus ele. în el noi notăm 
mărfurile solicitate mai mult și pe 
cele ce lipsesc uneori din magazin 
și sint cerute. Nu ne rezumăm 
însă numai la atît ci cerem cu 
insistență bazei de aprovizionare 
să livreze aceste mărfuri în can
titățile și cu sortimentele necesare.

De la cele două tinere am aflat 
apoi că pe lingă . activitatea rod
nică pe care o desfășoară în ma
gazin, în timpul liber în zilele pla
nificate ele lucrează în cadrul bri
găzii utemiste de muncă patriotică 
a întreprinderii pe șantierele de 
construcții din orașul Suceava. 
Este și acesta un aport la realiza
rea unor economii cît mai mari 
pentru înflorirea patriei noastre so
cialiste. Este o dovadă a recunoș
tinței pe care o manifestă utemis- 
tele de la acest magazin față de 
partidul nostru care creează oame
nilor muncii condiții din ce în ce 
mai bune de viață.
i N. SIMIONESCU

Suceava au venit la lucru cu mult 
înainte de program. în seara pre
cedentă ascultaseră cu toții la a- 
păratele de radio, sau la difuzoa
re Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.M.R. și erau nerăbdători să-și 
împărtășească bucuria, dorind fie
care să fie primul care să comu
nice celorlalți această veste de 
seamă.

Trecătorii matinali au privit cu 
mirare la ușile larg deschise ale 
magazinului la o oră nepotrivită și 
la forfota lucrătorilor din maga
zin. Cu toate că seara, după în
chidere, se făcuse obișnuita cură
țenie, se așezaseră lucrurile fru
mos tn rafturi, acum fiecare căuta 
să mai facă ceva ca totul să fie 
pus la punct.

Cumpărătorii, deși obițnuiți cu 
comportarea corectă a membrilor 
brigăzilor de bună deservire, sim
țeau parcă ceva deosebit In maga
zin : bucuria nestăptnită a vînză- 
torilor. La magazie utemistele Lu
cia Aramă și Saveta Ionescu aju
tau la descărcarea și aranjarea 
unui nou stoc de mărfuri sosite de 
la baza de aprovizionare.

— Atenție la manevrarea lor — 
îți spuneau ele.

Și In timp ce aranjau mărfu
rile sosite am ascultat părerile lor 
In legătură cu această importantă 
hotărire:

— Și soțul meu e .muncitor. Se 
bucură ți el de prevederile Hotă- 
ririi partidului. Știi,, ara făcut o 
socoteală. Veniturile noastre luna
re vor crește cu peste 200 lei, 

- - ----- —t să-mi cumpăr
necesare tn gos

podărie. M-am gindit ca din a- 
cest venit în plus să economisesc 
lunar o parte. In felul acesta am 
posibilitatea să dispun de o sumă 

ai mare de bani cu care să-mi 
.mpăr lucruri mai însemnate — 

spune Saveta Ionescu.
Ața cum se arată în Hotărîrea 

C.C. al P.M.R., incepînd eu data 
de 15 august se va efectua o redu
cere a prețurilor de vînzare la 
peste 2.600 sortimente de produse 
industriale și alimentare. La redu
cerea continuă a prețurilor trebuie 
sa contribuim și noi. Așa cum se 
arată în raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej este ne
cesar ca fiecare dintre noi, lucră
torii din comerț, să luptăm pentru 
reducerea simțitoare a cheltuielilor 
de circulație, pentru realizarea de 
economii la cheltuielile de încăr- 
cări-descărcări, de. transport și de
pozitare, pentru reducerea cheltu
ielilor de regie.

Căutînd am găsit citeva căi 
de a face economii — spune in 
continuare Saveta Ionescu. 
Manipulăm cu grijă mărfurile, ast
fel Incit să nu se strice ambala
jul și să poată folosi din nou. 
Sringem hîrtiile pe care le pre

dăm la D.C.A., economisim cu
rent electric. Vrem ca în felul 
acesta să contribuim și noi la rea
lizarea economiilor.

hani cu care pot să-mi 
multe lucruri i

O zi pe lână lucrăm
din economii

Am fosl adine emoționată cind 
am citit documentele plenarei _C.C. 
al P.M.R. in urma acestor măsuri 
luate de partid, eu, luna viitoare, 
voi primi aproape 850 lei, fața de 
740 lei cit primesc in prezent. 
Deci cu peste 100 de lei mai mult. 
La fel vor primi și colegele mele 
de muncă Istvan Varga și Otilia 
Bonya.

M-am gindit atunci cind am citit 
aceste documente cită înțelepciune 
dovedește partidul nostru cind ne 
cheamă să ridicăm necontenit pro
ducția și productivitatea muncii, sa 
facem cit mai multe economii. Nu
mai așa se pot crea condiții trai
nice pentru ridicarea permanenta 
a bunăstării oamenilor muncii. Ca 
să avem mai mult, să trăim din 
ce in ce mai bine, trebuie să pro
ducem mai mult, mai ieftin.

In raportul la ședința plenară a 
C.C. al P.M.R. tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a subliniat prin
tre altele că in ce privește redu
cerea prețului de . cost, trebuie

dată mare atenție reducerii consu
murilor specifice de materii prime. 
La noi materia prima are o mare 
pondere în prețul de cost al pro
duselor. Iată de ce reducerea con
tinua a consumurilor specifice de 
materii prime — piele și tălpii, are 
o deosebită importanță în activi
tatea noastră. Se pune întrebarea : 
oare pînă in prezent am dat noi 
toți, întregul colectiv al brigăzii, 
tot ce puteam da ? De sigur ca 
nu. încă nu toți tinerii din brigada 
noastră lucrează la nivelul frunta
șilor. Istvăn Varga economisește 
de exemplu lunar 8.600—8.800 dm 
patrați piele pentru fețe. Sint însă 
alți tineri care economisesc mai 
puțin iar alții nu realizează eco
nomii. Iată deci că în această di
recție va trebui ză ne îndreptăm 
in primnl rînd atenția, să facem 
din fiecare tinăr nn bnn gospodar 
al materiilor prime. Pentru aeeaa-

ta vom cere ajutorul comuniștilor 
din secție, al muncitorilor virst- 
nici, cu mai multă experiență in 
producție. De asemenea, vom or
ganiza mai bine munca la fiecare 
loc de producție pentru a putea 
folosi din plin cele 480 minute, 
pentru a descoperi și folosi toate 
posibilitățile de realizarea de eco
nomii. Consultindu-ma cu toți 
membri brigăzii am ajuns la con
cluzia că putem să economisim 
pină la sfirșitul anului aproxima
tiv 50.000 dm patrați piele, ceea 
ce înseamnă o economie de aproa
pe 25.000 lei. Din economiile rea
lizate 
astfel
scoate

intreaga brigadă ra munci 
o zi pe lună fără a mai 
material din magazie.

OLGA HULUBAN 
responsabila brigăzii « doua, 

secția croit Uzinele Janoș Herbak*
Cluj

tn fața monumentului care stră
juiește parcul din centrul orașu
lui Moreni, s-au adunat nume
roși tineri. Sint muncitori și e- 
levi, de la Uzina mecanică și 
școala profesională care patro
nează acest monument ridicat în 
memoria celor căzuți in lupta cu 
hitleriștii pentru eliberarea ora
șului.

De multe ori au venit ei în a- 
cest parc. Uneori au curățat mo
numentul, altă dată au amenajat 
aleile și au plantat flori, flori 
multe, roșii. Astăzi însă au o în- 
tilnire cu Ion Gheorghiță, direc
torul școlii profesionale, unul din 
participanții la luptele pentru 
eliberarea orașului.

Ion Gheorghiță a fost punctu
al ca întotdeauna. Tinerii s-au 
strîns roată în jurul lui nerăbdă
tori. Acesta se gîndi puțin, vrind 
parcă să-și împrospăteze aminti
rile, cu toate că de cile ori vine 
in acest parc trăiește aevea fap
tele de acum 15 ani...

„Pe atunci eram și eu un flă
căiandru ca și voi, își începu el 
povestirea. Fasciștii, fugăriți de 
armatele sovietice, pătrunseseră 
în oraș. La chemarea Partidului 
Comunist, zeci și sute de oameni 
ai muncii, printre care numeroși 
tineri s-au încadrat în detașa
mentele patriotice pentru a lupta 
împotriva cotropitorilor, 
riștii ocupaseră cele mai 
poziții din oraș.

De acolo țineau orașul 
continuu foc de artilerie, tn ace
le zile tinerii in frunte cu uteciștii 
primiseră din partea partidului 
sarcini grele. Pe lîngă participa
rea lor la luptele ce se dădeau 
peste, tot ei trebuiau să procure 
hrană pentru copiii și femeii» 
din adăposturi și să asigure apro
vizionarea cu muniție a gărzilor 
muncitorești înarmate și a deta
șamentelor de ostași romini care 
participau la această luptă.

Trei detașamente au primit or
din să scoată din poziție fasciștii 
care nu renunțau incă la luptă. 
Dintr-un asemenea detașament fă
ceam parte și eu. Mulți eram ti
neri, neincercați in luptă cu duș
manul. Comuniștii însă ne insu
flau încrederea in victoria a- 
propiată, ne îndemnau să nu 
dăm un pas înapoi. Lupta a fost 
grea. Din deal dușmanii ocheau 
direct. Am mers insă înainte. 
Mulți de-ai noștri au căzut în 
luptă, dar pe fasciști tot i-am 
scos din cuiburile lor.

A doua zi am zărit pe șosea un 
grup de călăreți apropiindu-se. 
Erau cercetași din armata sovie
tică eliberatoare. Am ieșit in în- 
timpinarea lor. l-am strîns la 
piept ca pe niște frați ai noștri. 
Copiii s-au cățărat pe crupa cai
lor iar oamenii din oraș le-au 
umplut brațele cu flori..."

In jurul povestitorului s-au 
strîns și alți tineri de la alte în
treprinderi și instituții din oraș. 
Ascultînd cel» povestite de ion 
Gheorghiță fiecare se gindea la 
cei care au luptat și au 
pentru ca ei să poată învăța 
munci în condițiile minunata 
care le-a creat regimul nostru 
democrația populară.

Hitle- 
bune

într-un

căzut 
fi

GH. NEAGU

In serviciul de proiectări al uzinelor de vagoane „Gheorghi Dimi
trov“ din Arad.

Foto: S. N1CULESCU

- --- - - - - je pintilie"
comuna Roma, raionul Botoșani urmărind felul cum se dezvoltă 

culturile de porumb.
Foto: AGERPRES

Colectiviștii Vasile Burlac și Dan Maria de U G.A.C 
din < • . - . • - -j -

Toate forțele

pentru strîngerea

la timp a recoltei

Munca
în întovărășire și-a arătat 

încă odată roadele
In această perioadă, cind pe o- 

goarele patriei noastre se desfă
șoară din plin acțiunea de recolta
re a păioaselor, țăranii muncitori 
din întovărășirea „30 Decembrie", 
din comuna Șelaru, raionul Găiești 
dau bătălia pentru a recolta la 
timp și fără pierderi griul de pe 
ogoarele lor unite. Zilele trecute, 
înainte de a sosi combina la locul 
fixat pentru a secera și treiera 
griul, la arie se strinsese un mare 
număr de țărani întovărășiți. Veni
seră aici pentru a întimpina cum 
se cuvine brigada a IlI-a de tineret 
de la S.M.T. Greci, condusă de 
Constantinescu Marin și de ulemis- 
tul combiner lorga Vasile. Ime
diat cum au sosit, tinerii s-au și 
apucat de lucru. Numai intr-o sin
gură zi, cu o singură combină, ei 
au recoltat și treierat o suprafață 
de peste 8 hectare griu, obținin- 
du-se o producție medie de 1.700 
kg. la hectar. Deși se apropiase 
sfirșitul zilei de muncă, țaranii în
tovărășiți nu plecaseră încă acasă 
Adunați in jurul mașinii uriașe, 
care revărsa in valuri boabele 
aurii de griu, priveau cu satisfac
ție rodul îmbelșugat al muncii lor 
colective. Acum, mai mult ca ori- 
cind, ei își dădeau seama de roa
dele bune ale muncii in comun, 
de foloasele aplicării învățăminte
lor științei agrotehnice, al lucrării

la un loc a pămîntului cu mașinii* 
S.M.T.-ului. Folosirea seminței ia- 
rovizare, semănatul in benzi, pii- 
vitul și celelalte lucrări agro
tehnice executate pe ogoare 
de țăranii întovărășiți sub în
drumarea agronomului Buiunoiu 
Niculae, au făcut ca toate recoltele 
lor să fie mult superioare față de 
cele pe care le obțineau înainte, 
muncind individual. In prezent, 
țăranii întovărășiți dau bătălia în 
vederea stringerli recoltei de pe 
ultimele hectare cultivate cu ce
reale.

ION PALAS I 
corespondent

De ce au fost „uitate" 
ariile tineretului?

Cum se pregătesc viitorii studenti
ai politehnicii bucureștene

Cursurile de pregătire care se 
desfășoară în principalele institute 
de învățămînt superior din Capita
lă, constituie o veritabilă preuni- 
versitate ; învață aici muncitori, 
elevi din clasa a Xl-a, dintre care 
vor fi recrutați viitori bursieri ai 
sfaturilor populare și ai întreprin
derilor.

Centrul de pregătire nr. 1 care 
funcționează la Institutul politeh
nic din București, a reunit la 
cursurile de pregătire pe viitorii 
candidați la inginerie. Un pro
gram de studiu menit să recapitu
leze întreaga materie a școlii me
dii la fizică și la matematici, am
plificată prin cerințele impuse 
unor candidați la politehnică, stă 
la baza muncii profesorilor care 
conduc cursurile. Profesorii au 
accentuat mereu latura aplicării în 
practică a cunoștințelor teoretice 
de fizică și matematici. Îmbinarea 
lecțiilor și seminariilor de dumi
nică dimineață cu consultațiile in
dividuale și lecțiile suplimentare în 
timpul săptămînii, au urmărit în
lăturarea unor diferențieri între 
nivelul de pregătire al cursanților.

Și cursurile de pregătire nu au 
întîrziat a da rezultate. Pregăti-

rea perseverentă și studiul indivi
dual aprofundat i-a ajutat — în 
special pe candidați! proveniți din 
cimpul muncii— ca după o între
rupere a studiilor de cițiva ani, 
nu numai să readucă în memorie 
cunoștințele căpătate în școală, ci 
să-și însușească o manieră serioa
să și sigură în rezolvarea diferi
telor probleme. Candidații-munci- 
tori au fost aceia care au mani
festat un interes constant, o dis
ciplină exemplară, o muncă sus
ținută și au obținut excelente re
zultate în pregătirea pentru exa
menele de admitere.

Munca colectivului de profesori 
este numai un aspect al activității 
cursurilor de pregătire de la cen
trul nr. 1. De o deosebită impor
tanță și de un real folos este ac
tivitatea desfășurată de comi
sia de îndrumare din cadrul rec
toratului și comitetului U.T.M. al 
Institutului politehnic, sub con
ducerea comitetului de partid al 
institutului. Comisia a sprijinit 
îmbunătățirea calității cursurilor, 
pentru desfășurarea unei informări 
politica și a unor discuții de orien
tare profesională pentru viitorii 
studenți. Prezența membrilor a-

cestui comitet la cursurile profe
sionale din invățămîntul mediu a 
permis sugerarea unor soluții care 
să apropie nivelul, modul de in
terpretare și de studiu al feno
menelor de cerințele politehnicii.

De asemenea, colectivul a urmă
rit adaptarea cursanților la speci
ficul diferitelor facultăți. Intîlniri- 
le cu studenții-muncitori din anii 
mai mari ai politehnicii au fost 
deosebit de fructuoase. Studenții 
Ruxandra Bărăgan, Marin Blum 
au vorbit în cadrul întilnirilor or
ganizate despre profilul _ diferite
lor specialități inginerești. De alt
fel, această activitate de cunoaște
re a diferitelor facultăți s-a com
pletat prin vizitele la laboratoarele 
institutului, întîlniri cu cadrele di
dactice din politehnică. Munca po
litică de educație în rindul viitori
lor studenți a ocupat și la aceste 
cursuri locul cuvenit.

Activitatea desfășurată pînă 
acum la cursurile de pregătire (au 
trecut deja șase luni de muncă) 
permite anumite observații de or- 
d.n general, care pot ajuta la co
rectarea unor neajunsuri. De o 
deosebită importanță pentru buna 
desfășurare și eficacitate a cursu-

rilor, întocmirea situațiilor despre 
studiile cursanților, a fost privită 
cu o oarecare ușurință de unele 
secții de învățămînt 
turilor populare și a 
tere unor greutăți în 
rarca cursurilor, greutăți care au 
persistat citeva luni (secția de în- 
vățămint a sfatului popular raio
nal Lenln a trimis situa
țiile cursanților recomandați la 
mai bine de două luni după data 
începerii cursurilor). Abia după 
aceea s-a putut stabili precis îm
părțirea pe grupe după nivelul de 
pregătire diferențiat al candidați- 
lor.

Pe lîngă selecționarea atentă a 
celor ce au solicitat să frecvente
ze cursurile de pregătire, se im
punea un control susținut din 
partea întreprinderilor și școlilor, 
a organizațiilor U.T.Al. asupra 
activității și frecvenței cursanților. 
Colectivul relativ mic de profe
sori nu are practic posibilitatea 
unui control amănunțit față de nu
mărul foarte mare de cursanți

ale sfa
da! naș- 
desfâșu-

MARIANA CELAC

(Continuare în pag. 3-a)

Nu cu mult timp înainte de în
ceperea campaniei de recoltare, 
comitetul raional U.T.M. Beclean, 
regiunea Cluj, s-a angajat să or
ganizeze în raion pînă la 10 iulie 
zece arii ale tineretului, la care 
tinerii să-și aducă o contribuție 
sporită pentru terminarea grabni
că a treierîșului.

Din păcate, angajamentul a ră
mas numai pe hirtie. Dacă mergi' 
prin raion, prin gospodăriile agri
cole colective din satele Uriu, Chi- 
ralești, Lechința și altele, tinerii 
ridică nedumeriți 
auzit pînă acum de așa ceva. A- 
ceasta Înseamnă 
ional U.T.M. a privit cu lipsă de 
răspundere propriul său angaja
ment. In prezent, In raion campa
nia de recoltare este In toi. Sar
cina utemiștilor a tinerilor de la 
sate este de a lupta cu toate for-

(Continuare în pag. 3-a)
------O------,

din umeri. N-au

că comitetul ra

In 
de

secția de pasteurizare a laptelui 
la G.A.S. Bragadlru, regiunea 

București



Studiind trecutulViata cu 
a tineretului
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Concursuri gen ,,Drumeții veseli" cu tema: Program 
interesant 
și bogat 

în cinstea
marii sărbători

în multe organizații U.T.M. din 
regiunea noastră s-au încetățenit, 
ca forme ale muncii culturale, 
concursurile gen „Drumeții veseli“ 
organizate pc diferite teme poli
tice și de cultură generală. Prin 
caracterul lor vioi, tineresc, antre
nant, ele au devenit mult îndră
gite de tineri.

Comitetul raional U.T.M. Hîr- 
șova, de pildă, a dobîndit o bună 
experiență în această privință. în 
ultimul timp în organizațiile 
U.T.M- din acest raion s-au ținut 
multe asemenea concursuri care 
au popularizat larg în rîndul ti
nerilor realizările obținute de oa
menii muncii sub conducerea par
tidului în opera de construire a 
socialismului, i-au ajutat pe ti
neri să cunoască mai bine lupta 
eroică a partidului pentru zdrobi
rea jugului exploatării.

în consfătuirea avută la comi
tetul regional U.T.M. cu secretarii 
cu problemele de propagandă ai 
comitetelor raionale U.T.M. prin
tre alte măsuri am stabilit ca 
concursurile să fie organizate în 
cît mai multe organizații de bază. 
Pînă acum, în organizațiile U.T.M. 
din regiunea noastră s-au orga
nizat aproape 100 de concursuri 
pe tema cunoașterii actului revo
luționar de la 23 August, a înfăp
tuirilor revoluționare 
loc în cei 15 ani de 
populară.

Recent, organizația 
la I.C N.A. Mărculești 
un interesant concurs 
veseli“ care a stîrnit interesul nu 
numai în rîndul lucrătorilor ti
neri dar chiar și a celor mai în 
vîrstă. Tema acestui concurs a fost 
„Să cunoaștem noile construcții 
ridicate după 23 August în re
giunea și raionul nostru“. De ase
menea Comitetul orășenesc U.T.M, 
Cernavoda antrenînd organiza
țiile U.T-M. de la Fabrica meta
lurgică „9 Mai“ și de la Fabrica 
de ciment „Ideal“ a organizat la 
casa de cultură, pentru tinerii din 
oraș, un concurs cu tema „23 Au
gust în viața orașului nostru“. Con
cursul i-a purtat pe cele cîteva sute 
de tineri prezenți, pYin Cernavoda 
zilelor lui august 1944. Au fost e- 
vocate cu acest prilej faptele de vi
tejie ale unităților militare roihî- 
nești care au luptat aci pe Dunăre 
pentru zdrobirea hoardelor hitleris-

te ce încercau să se retragă pe apă. 
Un capitol interesant l-a consti
tuit apoi transformările mari care 
au avut loc în viața orașului în 
anii de democrație popula ă, cînd 
Cernavoda trecutului numită 
de localnici „regina prafului“, s-a 
transformat intr-un oraș modern 
și frumos.

Organizațiile U.T.M., populari
zând mărețul act revoluționar de 
la 23 August și-au stabilit ca temă 
de concurs în primul rind acele 
probleme care sînt strîns legate 
de munca lor, de viața nouă 
care o trăiesc, de 
mări care au avut 
întreprinderea în 
Așa, spre exemplu, în multe orga
nizații U.T.M. de la sate concursu
rile din ultima vreme au avut ca 
tentă transformările uriașe petrecu
te după 23 August în agricultura 
țării noastre. La G.A.C. din Corbul 
de Jos, de pildă, organizația U.T.M. 
a organizat de curînd un concurs 
care a avut ca temă dezvoltarea 
și modernizarea agriculturii dobro
gene în anii de după 23 August. 
La G.A.S. Baia, unul din ultimele 
concursuri a avut ca temă „23 Au
gust în viața țăranilor muncitori 
din satul nostru“.

Toate aceste concursuri au adus 
o contribuție deosebită în munca 
de educare a tineretului în spi
ritul dragostei fierbinți 
partid, față de 
cialistă.

Trebuie spus însă că mai sînt 
încă organizații U.T.M., în special 
la sate, care n-au organizat pînă 
acum astfel de concursuri tine
rești, educative, nu le-au încetățe
nit în activitatea lor culturală.

Or, practica a dovedit că tinerii 
îndrăgesc această formă educativă. 
Problema principală care se pune 
însă aici — și căreia noi trebuie 
să-i dăm și mai multă atenție — 
este problema conținutului acestor 
concursuri. Comitetele raionale și 
orășenești U.T.M. trebuie să ajute 
și mai mult organizațiile de bază 
U.T.M. în alegerea temelor, să le 
ajute la stabilirea unei bibliografii 
corespunzătoare temea alese. In 
multe organizații de bază U.T.M. 
în afară de bibliografia indicată 
pentru a-i ajuta pe tinerii partici
panți la concurs s-au organizat în- 
tîțniri cu activiști de partid și de 
stat, eu muncitori în vîrstă, vizite

Pe 
marile transfor- 
loc în satul sau 

care muncesc.

și excursii la locuri istorice. Expe
riența aceasta va trebui să o răs- 
pîndim și în celelalte organizații 
de bază U.T.M. în această perioadă 
rolul principal al concursurilor 

. constă în a antrena și mai mult ti- 
I nerctui la acțiuni dc cuțoașl«re a 
luptei eroice a poporului muncilor, 
sub conducerea partidului, pentru 
înfăptuirea actului revoluționar de 
la 23 August, a ajutorului dat de 
marea noastră prietenă Uniunea So
vietică pentru zdrobirea fasciștilor 
cotropitori, pentrn eliberarea pa
triei și construirea vieții lumi
noase, socialiste.

Oricntînd mai bine organizațiile 
U.T.M. în alegerea temelor, spri- 
jinindu-le mai mult în pregătirea 
și desfășurarea concursurilor, a- 
ceastă formă dc educație comu
nistă, vie, tinerească și eficace va 
contribui la cunoașterea mai bine 
de către tineret a uriașei însemnă
tăți pe care a avut-o în viața po
porului nostru actul revoluționar 
de

I

la 23 August 1944.

GHEORGHE 
secretar al 

regional U.T.M.

TRANDAFIR
Comitetului

Constanța

revoluționar de luptă
al minerilor

în valea Jiului întîln«?ti nenu
mărate mărturii de lupta revolu
ționara dusa de muncitorii mineri, 
sub conducerea partidului, pentru 
desființarea definitiva a exploatării, 
construirea vieții noastre noi, so
cialiste Cunoscute, toate aceste mw

an

Seri de-a rinrlul de la căminul 
cultural din satul Țigănești, regiu
nea Oradea, răzbat pină departe 
melodiile vioaie ale unor eintace 
tinerești. Brigada artistică de agi
tație a tinerilor din sat se pregă 
tește in cinstea celei de a XV-a a- 
niversări a eliberării patriei fi a 
Festivalului.

tn activitatea acestei brigăzi
fost atruși, datorită muncii organi
zației de bază U.T./ll., toți tinerii 
idealiști din sat.

Spre deosebire de programele 
prezentate pină acum, brigada a 
alcătuit de data aceasta un pro
gram care să oglindească marile 
transformări care au avut loc in 
satul lor in cei Io ani de la eli
berarea patriei noastre. Sini evi- 
denfiați țărani muncitori fruntași 
in îndeplinirea sarcinilor obștești, 
tineri care au muncit în cadrid 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică la înfrumusețarea salului 
ele.

Pină la marca sărbătoare, brign 
da și-a propus să se deplaseze cu 
acest program in cîteva sate și co 
mune din împrejurimi.

turit ale linul trecut glorios 
fac sa se dezvolte în sufle
tul tineretului respectul și dra
gostea pentru lupta partidu
lui nostru. Ele dau posibilitate ti
neretului să înțeleagă mai profund 
marile transformări care au avut 
loc în valea Jiului, ea și pe întreg 
cuprinsul patriei în anii regimului 
nostru demeerat-popuiar.

La Lupcni se afla monumentul 
și nțortnînlul eroilor mineri cazați 
in greva din 6 august 1929 Ule- 
miștîî ’și pionierii școlii medii 
mixte din localitate se ocupă cu 
multă dragoste de îngrijirea lor. 
Aici, ea și împrejurul monumentu
lui ridicat in curte* minăi cit și 
în fața celor doua plăci comemo
rative fixate pe zidul uzinei elec
trice unde a avpt loe masacrul, 
utemiștii și pionierii au răsădit 
flori pe care le îngrijesc în per
manența.

în timpul burgheziei, în valea 
Jiului au avut loc în multe rin’ 
duri catastrofe care au provo
cat moartea multor muncitori mi
neri. Cimitirul din Lupeni în care 
sînt îngropați aceștia, mormintele 
lor, sînt cu venerație îngrijite de 
pionierii Școlii de 7 ani nr. 1.

Toată această munca de îngriji
re a monumentelor a fost strîns 
împletită cu numeroase alte ac
țiuni inițiate de organizațiile

de partid, 
participanți 
au povestit

Tineri ca primăvara
Muzica: DUMITRU BUGH1C1 

Versuri : CONSTANTIN TEODORI
Tèmpo «te rn-trf

muncitori 
la greva 
tinerilor

un ecou

Refren

U.T.M, sub conducerea organiza
țiilor de partid, pentru a-i ajuta 
pe tineri ca sa cunoască și mai 
biné lupta revoluționara a munci
torilor mineri in frunte cu comu
niștii.

in acest scop, iu cadrul clubului 
minier din oraș au fost organizate 
o seama de acțiuni care au trezit 
un viu interes în rîndul tinerilor 
mineri. Dintre acestea
deosebit l-«u avnt serile tematice 
inchinate istoriei revoluționare a 
minei Lnpeni.

In cadrul acestor seri tematice, 
membri 
in vîrstă,

i»’........................
despre viața grea, de mizerie pe 
care o duceau minerii in anii de 
cumplita exploatare capitalista, 
despre luptele duse de aceștia, sub 
conducerea partidului, pentru o 
viața libera, lipsita de exploata
re. Aceste seri au foat armate de 
un simpozion în care Ii s-a vorbit 
pe larg tinerilor despre marile 
transformări care au avut loe în 
Valea Jiului în anii puterii popo
lare și care au făcut din vechea 
„Vale a plîngerii", o „Vale a feri
cirii“.

De mult interes s-a bncurat în 
rîndul tineretului seara muzicala 
pe tema : „Te cîntăm și te slăvim 
patria noastră" 1 cuprinzînd poe
zii și cîntece închinate Republicii 
noastre dragi.

Pentrn a stimula și mai mult in
teresul pentru cunoașterea de că
tre tineri a trecutului de lupta al 
muncitorilor Văii Jiului, comitetul 
orășenesc U.T.M. a inițiat un con
curs de verificare a cunoștințelor. 
In vederea acestui concurs, la în
demnul organizațiilor U.T.M., ti
nerii au discutat și cules nenumă
rate mărturii de la muncitorii 
mai in virstă, au studiat documen
tele existente, au discutat cu fa
miliile celor cazuți Ia masacrul 
organizat de burghezie la 6 august 
1929

Tinerii membri ai cerculni de 
arte plastice al clubului minier in
tre care minerul Schiau Marcel, 
fiii de mineri Costea Simion, Popa 
Maria, muncitorul tipograf Vivrei 
Vasile, zidarul Andruș Iosif etc., 
pregătesc un album inchinai me
moriei eroilor mineri din Lupeni, 
precum și o serie de linogravuri și 
picturi inspirate din greva mineri
lor din 1929, care vor constitui 
obiectul unei expoziții.

Dacă la Lupeni, orașul eroice
lor lupte din 1929, s-au obținut 
astfel de rezultate pe linia aplică
rii în viață a inițiativei tinerilor 
de la Vladimiri, nu se poate spu- 
ue ca acest lucru se intimplă și la 
Petroșani, Valean, Aninoasa, Petri- 
la, sau Lonea. în aceste localități, 
dintr-o slaba preocupare a comi
tetului raional U.T.M., inițiativa de 
ta Vladimiri e puțin cunoscută și 
ca atare puțin aplicată. în fiecare 
din aceste localități sînt nenumă
rate mărturii ale luptelor din tre
cut duse de muncitorii mineri, de 
care poate să se in'grijeasca tine
retul. Și «ici toți sint dornici de 
a cunoaște cit mai multe despre 
viața și lupta minerilor, despre 
trecutul de luptă al acestui detașa
ment glorios al clasei muncitoare. 
Se cére insă mai multă preocupa
re din partea comitetelor U.T.M. 
pentru aplicarea in viață a pre
țioasei inițiative patriotice a tine
rilor din Vladimiri.

Cî fei fff til 

fff M Jet 9 

fré/ */ öf &

Aro M
Cu/oH iff

ßi ne-' ii fit ■'franti ar

Av er 
eir <4f 
r 4

î-l’ 11 ț > II
Bi-ne.i u f» i'i șe-di- »,

I ; j 11 h I
B/ ne-f si fir • pc fan ft ■ er Br- ne- ri R br> pe - er

dig» tij*J/ -ne-' sà rii • pt san. h

ce au avut 
democrație

GH. DAMIAN 
furan muncitor

față de 
patria noastră so-

U.T.M. de 
a organizat

„Drumeții

-

cămin avem o 
ce-i trebuie... 
remmy, servi

ț* j J J' ri Tr^
B’ nee si f'i * pe fan - t>

Cu tuia dru sdr» ca din po vețh S/ -snpodo ■ btm af fim p/»j I

Cu mmdra Jra> ca din po- veib Sà mpodo bim af Ii m p/a\

Cu mtndru sire1 C» d/n pe ees h Al țe

■ Ji Ji Ji- p-fy T m---
In/ -1 " ir ■■ Jr. » U •:-ft—
J Cu.mindru tire: c» din pe -eșN

ti. N-fi1 "ă '■ .■ b-- K-=

A/ ti X. pt», '

'ă.1..».1 ă1 p -fi. ft m .Jj. J.L1— L. ÿ-. -"T-ÿ—-.4
pl.- '

1

Tineri și veseli ca primăvara 
Noi toată (Ora
Prin muncă-o-nflorim.
Ca la Bicaz și la Hunedoara,
Cu brațul voinic, mereu

Refren :

construim.

De ce căminul cultural
stă închis?

A fost o vreme cînd căminul 
cultural din comuna Frumușeni, 
raionul Arad, avea o frumoasă și 
bogată activitate culturală.

Tinerii colectiviști veneau in nu
măr mare la cămin, și, petreceau 
seri ntinuhate, in colectivul de tea
tru, alții la dansuri, coruri, seri de 
film etc.

Aceasta se petrecea Insă acum 
două luni, pină la festivalul raio
nal al tineretului. Mulfi țărani 
muncitori, tine'i și vîrstnici, își 
amintesc de frumoasele succese ob
ținute de formațiile artistice care 
activau atunci în cadrul căminu
lui. Cu prilejul festivalului unele 
au obținut chiar premii

Activitatea cultural-artistică a 
încetat însă în comună odată cu 
închiderea festivalului. De atunci, 
la căminul cultural nu se mai or- 

. ganizează nimic in vederea petre
cerii timpului liber al tinerilor în 
mod plăcut și educativ. Sălile că
minului ca și biblioteca rămîn în
chise mai toate zilele din săptă- 
mină. De la secretarul comitetului 
.U.T.M., Iurcan Niculae, și de la 
alți tineri am aflat că atit Pe di
rectorul căminului, tovarășul I. 
Dragomirescu, cit și pe biblioteca
rul V. Clornea ii găsești cu greu 
la cămin. Adesea tinerii se adună 
în fața căminului. Dezamăgiți, 
constată că-i tot închis și-și caută 
alte preocupări.

— Ce-am putea Tace ? ne-a de
clarat unul din ei cu obidă in glas. 
Directorul nu e la cămin. Citeoda- 
tă îl mai înduplecăm pe îngrijito
rul căminului să ne dea voie să

jucăm șah. Doar în 
sală de șah cu tot 
au fost și jocuri de 
ciu de tenis de masă, dar acuma... 
sint prin sat, pe la cunoștințeie 
directorului căminului...

Tinerii din comuna Frumușeni ar 
dori să citească cărți, să asculte 
o conferință educativă, să practice 
sportul. Pentru desfășurarea unei 
bogate activități cultural-educative 
există in comună toate condițiile. 
Ele rămîn însă nefolosite de tineri 
datorită lipsei de preocupare a 
conducerii căminului cultural.

Pe lingă căminele culturale tre
buie să existe o intensă. și bogată 
activitate î 
nicidecum 
campanii: 
etc.

Comitetul ....... 
trebui să analizeze cu multă aten
ție această stare de lucruri. Ceea 
ce s-a cîștigdt in creșterea activi
tății cultural» in perioada de pre
gătire și desfășurare a festivalului 
raional, nu trebuie pierdut, ci dim
potrivă, dezvoltat, îmbogățit. Lu
crul acesta corespunde pe deplin 
dorinjei tinerilor din această co
muna. De aceea, comitetul raional 
U.T.M. împreună cu secțiunea de 
invățămînt și cultură a sfatului 
popular Arad, analizlnd felul cum 
se achită de obligațiile lor activiș
tii culturali ai acestui cămin, au 
datoria de a lua toate măsurile 
necesare unei înviorări imediate a 
activității culturalei

In mod permanent și 
numai cu ocazia unor 
festivaluri, concursuri

! raional U.T.M. Va

Seară culturală 
„In drum spre Festival“
Sala căminului cultural din do 

muila Mărculești era ,plină de Să 
teni și mu.nc$ori,ai QșA.S. .,1 Mai". 
Veniseră cu toții șă vadă progra
mul artistic pe care îl anunțaseră 
studenții Facultății de filologie din 
București, aflați aici la muncă pa
triotică.

Tema spectacolului a atras mai 
ales pe tinerii din sat. Pe scenă, 
reprezentanți din diferite țări ale 
lumii (interpretați de studènti și 
studente) aduceau un mesaj de 
pace prin cìntecele lor. S-au tritìi- 
nit în cîntece romtni și sovietici, 
greci țl italieni, mexicani și turci. 
Ideea solidarității tinerilor din lu
mea întreagă a fost puternic re
liefată.

Asemenea mianifestări culturale 
organizate dp studenti au strîns 
legăturile prietenești cu tinerii să
teni.
• Printre studenții oare au contri
buit la reușita spectacolului „în 
drum spre Festival" s-au remarcat 
MelWefemiu Iaș^r. Radula Folia, 
Ditta Lăcătuș, Aurel Simionescșu 
Gheorghe Bucur șl Me1u Lobdă.

D. NICOLAE
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*■ < '.'.■S''';

Jș y

« IHI ■■ 1
w i

...... j

Corul de 65 de persoane al Colțului Roșu de la G.A.C., comuna Dărtceu, raionul Vînju Mare, partici
pant ia cel de-al V-lea concurs al formațiilor de artiști amatori pe țară.

Foto: AL 1VANGIU

La cercul de arte plastice al Casei de cultură a tineretului „Tudor 
Vladimirescu“ din Capitală, tinerii pregătesc lucrări dedicate lui 23 

August.
Foto : N. STELORIAN

1. DUBEK
S. IRIMESCÜ

Bine-l să fii pe șantier,
Bine-i să fii brigadier 
Bine-i să fii pe șantier, 

brigadier, hei/

povești,Cu mîndru strai, ca din , 
Să-mpodobim al țării plai.
Cu rrtindru strai ca din povești 

al țării plai/

II

Cu

ne conducă partidul știe 
fapta-i vie 
sfatu-i părintesc.

Să
Cu
Cu_____  .
El totdeauna ne dă tărie
Spre culmi să urcăm In zbor vulturesc 

Refren :

III

Crească în inimi doar bucuria.
Doar vrednicia
Și al veseliei clnt.
Trainică fi» prietenia
Și pacea mereu, pe-ntregul pămlnt /

Refren:

400 de prieteni ai cărții
Despre o activitate în adevăratul înțe

les al cuvîntului în cadrul concursului 
„Iubiți cartea“ in uzina noastră, pu
tem vorbi abia de la începutul 
acestui *n. Este drept că de concurs s-a 
știut încă de la inițierea lui, dar pînă 
spre sfîrșitul anului trecut numărul pur
tătorilor insignei „Prieten al cărții“ nu 
trecea de cîteva zeci.

In ședința comitetului U.T.M. ținută 
la sfîrșital lunii decembrie a anului trecut, 
»-a făcut o temeinică analiza a felului 
cum se desfășoară concursul la noi S a 
constatat că, deși existau numeroși ti
neri cititori pasionați, care doreau să 
participe la concurs, să obțină insigna, 
aceștia nu fuseseră înscriși la concurs 
datorită lipsei de preocupare a comisiei 
concursului. Ca primă măsură se impunea 
reorganizarea acestei comisii, orientarea 
activității ei. Și lucrul acesta s-a făcut. 
Convinși de faptul că numai printr-o 
permanentă muncă de popularizare a 
concursului putem ține trează atenția 
tinerilor, noi am organizat o vie agitație 
vizuală prin panouri, afișe, lozinci mo
bilizatoare, cu ajutorul carora am făcut 
larg cunoscute condițiile de participare, 
regulamentul concursului. Un viu interes 
au stîrnit panourile purtînd titlul „Ce 
trebuie să citim pentru concursul „Iubiți 
cartea“. De asemenea am folosit 
pentru popularizare gazeta de perete și 
stația de amplificare. Aici au fost pre
zentate de cei mai buni tineri cititori, 
participanți la concurs, scurte recenzii, 
lecturi din cărțile indicate în concurs.

Preocupîndu-se de larga răspîndire a 
concursului, birourile organizațiilor 
U.T.M. de secție au dezbătut în adunările 
generale felul în care se desfașoara con
cursul, stabilind o seama de masuri con
crete menite să duca Ia antrenarea fie
cărui utemist.

Aceste măsuri au 
noastra astazi să nu 
nu cunoască scopul 
țiile de participare, majoritatea manifes- 
tîndu-și dorința să devină purtători ai 
insignei „Prieten al cărții“. Numai de la 
începutul anului, din cei 600 utemiști, 
cît numără organizația noastră, 400 sînt 
înscriși la concurs, iar pe pieptul a peste

facut ca în uzina 
existe tînăr care să 
concursului, condi-

250 tineri strălucește insigna „Prieten 
al cărții“.

Sub conducerea organizațiilor 
partid, birourile organizațiilor de secții 
nr. 7, 9, 10 au reușit să antreneze la

de

și urmărirea 
a fondului de

nr. 7, 9, 10 au
concurs masa largă a tinerilpr, astfel ca 
în aceste trei organizații toți utemiștii 
sînt purtători ai insignei „Prieten al 
cărții“.

Aceste rezultate s-au datorat și unei 
intense munci pe care comisia a desfă
șurat-o în scopul ajutorării tinerilor 
participanți pentiu înțelegerea mesajului 
social-politic al cărților din bibliografia 
indicată. Una din formele de populari
zare a cărții, folosită de noi, este re-zare a cărții, folosită de noi, este

nentă a constituit-o 
judicioasa distribuiri __
din concurs. Pe lingă biblioteca uzinei 
există biblioteci volante în secții, de care 
răspund cei mai buni cititori, purtători 
ai insignei „Prieten al cărții“. Astfel, 
tineri ea Ion Amznică din organizația 
U.T.M. nr. 3, Nina Danieluc din organi
zația U.T.M. nr. 9 și mttlți alții se pre
ocupă ca jiarticipanți la concurs să aibă 
la timp cărțile prevăzute în bibliografie.

Trebuie să spunem că în munca noa
stră acordăm multă atenție și examinării. 
Discuțiilor finale noi căutăm să le im
primăm un puternic caracter educativ, 
ajutîndu-i pe tineri cu acest prilej să-și

unei 
cărți

Din 
de

experiența Comitetului U. T. M. 
la uzinele „Grigore Preoteasa“ 

în organizarea concursului 
Cartea“„Iubiți

cenzia urmată 
preocupat ca 
ziilor sa ia parte un număr din ce în ce 
mai mare de tineri. In același timp, 
cartea în discuție am anunțat-o cu mult 
înainte pentiu ca tinerii să se poată pre
găti să participe activ la discuție.

De multe ori Ia cărțile puse in discu
ție am organizat lecturi in grup a unor 
fragmente. Astfel am procedat la cărți 
ca: „Sarcinile uniunilor tineretului“ de 
V, I. Lenin, „Tinara Gardă“ de A. Fadeev, 
„Mitrea Cocor“ de M. Sadoveanu, „Des
culț" de Zaharia Stancu, „Pamînt des
țelenit“ de M. Șolohov etc. Cu acest 
prilej tinerii au discutat despre subiectul 
lor, despre eroii cărților, scoțind în evi
dență învățămintele care se desprind din 
ele.

De asemenea, cu prilejul „Joilor tine
retului“ am organizat prezentarea vieții 
și activității unor scriitori ale căror opere 
sînt indicate în bibliografia obligatorie și 
Ia alegere. Expunerile făcute au fost ur
mate de lectura unor fragmente din text.

In activitatea noastră o grijă perma-

de discuții. Noi ne-am 
la alcătuirea recen-

fixeze mai bine cunoștințele, să învețe 
să extragă esențialul din cele citite. Noi 
căutăm de fiecare data, punind întrebări 
clar formulate, corespunzătoare gradu
lui de pregătire al tinărulni, să-l ajntam 
să lege intr-un mod firesc cete invațatc 
din cărțile citite, de viața de fiecare zi 
pe care o trăiesc. Voi incerca să dau un 
singur exemplu. La una din discuțiile 
finale, in legătură cu lucrarea lui V. I. 
Lenin „Sarcinile uniunilor tineretului“ 
ne-am oprit de pildă asupra sarcinii de 
a învăță permanent. Concurentului i-am 
cerut să se refere și la felul cum se 
aplică in viața colectivului nostru această 
sarcina, să faca legătura între sarcina pe 
care Lenin a pus-o in fața tineretului 
de a învăța in permanență și po
sibilitățile create de partid și guvern 
tineretului nostru pentru a învăța. Tinerii 
s-au referit în discuție și la recenta hotă- 
rîre a partidului și guvernului in legă
tură cu îmbunătățirea învățămîntului 
seral și fără frecvență de cultură gene
rala și superior, la felul in care tinerii din 
colectivul nostru au înțeles să o aplice

în viață, cam au participat și șl-sa în
sușit cele predate Iă cursurile de îuva- 
țămînt politic U.T.M., cum se pregătesc 
să învețe la cursurile serale și fără frec
vență pe care le urmează și in general 
cum se preocupă pentru ridicarea conti
nuă a nivelului lor politic și cultural.

Desigur, noi mai aven* încă multe de 
făcut pentru îmbunătățirea organizării 
și desfășurării concursului „iubiți car
tea". Mai sînt unele acțiuni pe eare noi 
le-am dus pînă la jumătate* dramului. 
De exemplu :■ birourile U.T.M. au 
organizat vizionări în colectiv de 
filme și spectacole realizate pe mar
ginea operelor literare ea de pildă, 
„Pavel Corceaghin“, „Pe Donul liniștit“, 
„Citadela sfărâmată“, „O scrisoare pier
dută“, „Bijuterii de familie“, „ David 
Coopperfield“ ete. Noi n-am folosit acest 
prilej pentru a organiza discuții cu par
ticipant» la coneurs pe marginea acestor 
opere înainte și după vizionarea spects 
cotelor pentru a vedea cum i-au ajuta 
să aprofundeze lectura. Nrt ne-am în
grijit să~ organizăm seri literare la care 
să invităm scriitori tineri și vîrstnici să 
ne vorbească despre creațiile lor, despre 
probleme privind realismul socialist.

In perioada care ne mai desparte da 
23 August noi vom acorda o atenția 
sporită popularizării cărților închi
nate acestui eveniment, mărețelor zile 
pe care le trăim. Vom cauta să 
organizam in cadrul concursului „Iubiți 
cartea" mai multe acțiuni cultural-edu
cative a căror teme să fie axate pe cu
noașterea profundă a realizărilor înfăpo 
tuite sub conducerea partidului în opera 
de construire a socialismului.

Sub permanenta îndrumare a organi
zației de partid, ținînd o strînsă legătură 
cu comitetul U.T.M., comisia noastră 
este hotărî ta să muncească în așa fel 
îneît sa nu rămînă tînăr din uzină în 
afara concursului pentru tineret „Iubiți,1 
cartea".

DOINA BOBOG
membră în comitetul V.TM., 

președinta comisiei concursului 
„Iubiți cartea“ din uzinele 

„Grigore Preoteasa“ București



Răspundem tinerilor cititori pe marginea Regulamentului cu 
privire la organizarea și funcționarea învățămîntului seral și 
fără frecvență de cultură generală și superior ce se aplică înce
pînd cu anul școlar 1959—1960.

Șarla ton — Orașul Stalin.
Pentru înscrierea în clasa a 
VlII-a a școlii medii serale și 
fără frecvență de cultură gene
rală al nevoie de următoarele 
acle : Certificatul de naștere 
tip R.P.R. în original și copie, 
actele de studii originale (cer
tificat de absolvire a școlii pro
fesionale de ucenici, dovada 
de stagiu în producție de cel 
puțin un an împlinit la1 1 sep
tembrie 
scrisă a 
nare.

IN VENEZU
ELA pregătirile 
pentru Festival 
s-au bucurat de 
un puternic spri
jin din partea a 
numeroase or
ganizații de ti
neret cum ar fi 
Federația cen
trelor univer
sitare, Tineretul 
acțiunii demo
cratice, Tinere
tul comunist, 
Federația stu
denților din șco
lile secundare. 
Asociația ziariș
tilor, Sindicatul 
radio și televi
ziune, gruparea 
literară „Sar- 
dio", teatrul u- 
niversitar etc. 
Cultura Vene- 
zuelei va fi re
prezentată de 
un cor compus 
din 20 de per
soane, o grupă 
de dansuri fol
clorice și de 
teatrul studen
țesc. Reprezen
tanții tineretu
lui din Venezu
ela vor aduce la 
Festival mesajul 
de luptă al u- 
nui tineret ce 
dorește fierbinte 
pacea

tre R.P. Romînă și Republica In
dia, se va specializa în țara 
noastră în problemele proiectării, 
construirii și exploatării instala
țiilor rafinăriei de petrol pe care 
țara noastră o livrează Republicii
India.

Tu dă-te cu totul nădejdii, și 
luptă 

Și cîntă prin noapte de fulge
re ruptă, 

Cătindu-fi limanul“.

Neculuță a înțeles profund că 
numai prin luptă dîrză, eroică, 
proletariatul poate cuceri o viață 
de dreptate și libertate, de ade
vărată fericire, poate făuri lumea 
socialistă. De aceea, în poezia 
„Unei proletare“, el îndeamnă t

„Nu uita că numa-n lupta ce-a 
cuprins o lume-ntreagă 

Vei gusta, luplind eroic, mire 
gîierea pe pămintl“

Cu excepția unor momente cînd 
s-a lăsat influențat de un anumit 
decepționism, momente determina
te de limitele epocii sale, versu
rile lui D. Th. Neculuță an avut 
uu rol mobilizator în lupta 
noastre muncitoare, fiindcă 
versuri izvorîte din inima 
proletar, adresate inimilor 
tarilor.

Clasa muncitoare din țara noas
tră, pentru a cărei biruință a tru
dit și a luptat poetul, îi acordă o 
înaltă și caldă cinstire. Neculuță 
a fost ales membru post-morlem al 
Academiei R.P.R. Opera sa 
biu-ură de o largă prețuire și răs
pândire în masele citito'ilor, apă- 
rînd, în ultimii ani, în cîteva i 
ții de mare tiraj.

Prin opera sa, legată organic 
viața și lupta proletariatului, 
Th. Neculuță este un înaintaș 
seamă al scriitorilor noștri de 
tăzi, creatori ai unei literaturi noi, 
închinată mărețelor idealuri ale 
construirii socialismului.

a. c., recomandarea 
comisiei de sel’ecțio-

Andone — Soveja- 
Facultatea de științe 

este cea mai apropia-

Octav 
Paneitt. 
naturale 
tă de disciplina pe care o pre
dai în clasele V-VII.

Regulamentul prevede că a- 
cele cadre didactice care p»e- 
daa în clasele V-VII în mediul 
sătesc și Hu au pregătire co
respunzătoare, vor putea urma 
învățămîntul superior fără frec
vență cu specialitatea pe care 
b profesează dacă funcționea
ză în învățămînt de cel puțin 
B ani în specialitatea facultății 
la care se înscriu.

Toate forțele 
pentru strîngerea 
la timp a recoltei

(Urmare din pag. l-a) 

țele lor pentru ca recolta sățele lor pentru ca recolta să fie 
atrînsă la timp și fără pierderi, 
pentru a reduce la minimum de
calajul dintre seceriș și treieriș. 
Gînd are deci comitetul raional 
U.T.M. de gînd să treacă la organi
zarea acestor arii ale tineretului ? 
El trebuie să treacă de urgență la 
ajutorarea organizațiilor U.T.M. 
pentru a organiza aceste arii ale 
(tineretului, să formeze echipe de 
tineret la treieriș, echipe de pază, 
Bă se îngrijească ca aici sa se 
desfășoare o intensă muncă politi
că și de agitație specifică pentru 
jariile tineretului: citirea în colec
tiv a ziarelor, programe ale bri
găzilor artistice de agitație, biblio
teci votante, panouri cu rezultate
le obținute în producție de către 
sectorul socialist-cooperatist, pen
tru popularizarea fruntașilor în ob
ținerea de recolte bogate, a celor 
care s-au evidențiat în munca de 
recoltare.

e. DIACONO

Zîua recoltează, 
noaptea ară

greu poți schimba cîteva 
cu tinerii mecanizatori de

f

Cu
Vorbe — -------- -
la G.A.S. Puchenii Mari. Toți sînt 
In plină activitate. Aceasta pentru 
că fiecare oră de timp frumos este 
foarte prețioasă. E firesc să fie 
așa. Grâul nu mai, așteaptă nici 
o amânare. O zi întârziere poate 
gă însemne mari pierderi din re- 
fcoltă. Așa gîndesc și băieții din 
brigada de tineret condusă _ de 
candidatul de partid Mann Ristea 
de la G.A..S Puchenii Mari. în 
întrecerea pentru terminarea la 
timp a recoltării păioaselor, briga
da lui Marin Ristea e de pe acum 
)sea mai bună din întreaga gos
podărie

Folosind din plin cele 2 combi
ne pe care le are brigada, tinerii 
tractoriști au recoltat în întregime 
cele 36 ha. cu orz de pe care au 
obținut o producție de aproape 10 
Vagoane, iar de pe 37 ha cu grîu 
recoltate au obținut o producție 
de 88.000 Kg., ceea ce înseamnă 
la hectar o producție de 2.400 Kg. 
grîu. Recoltarea restului da grîu

Nevăzut... necunoscut — Patria, 
București : Fatima, — Republica, 
Central ; Simfonia dragostei — V. 
Alecsa-ndri ; Ani înflăcărați — Ma- 
gheru. Elena Pavel ; Escadrila 
„Liliacul“ — I. C. Frimu, Miorița 
(sală). Moșilor (grădină), N. Băl- 
cescu ; Fete de aceeași vîrstă — 
Lumina, Grădina 13 SeDtembrie, 
înfrățirea Intre popoaFe. Olg,a Ba.n- 
cic ; lvan Brovkin se însoară — 
Victoria, Aurel Vlafcu : Favoritul 
13 — T. Vladimirescu ; Minăstirea 
din Parma — 13 Septembrie ; Su
fletul mării — Maxim Gorki. Don- 
<Sa Stao. G. Coșbuc ; Casa liniș
tită — Gh. Doja, 1 Mai ; Săgeata 
albastră — Arta. 16 Februarie; 
Program de filme documentare și

r/z rn d/r-./.^r. Z

Ursache Vasile — Dărmă- 
nești-Bacăn Anexa nr. 2 și 3 
din Regulamentul cu* 1 * * * privire1 la- 
organizarea și funcționarea1 în- 
vățămîntului seral și fără frec
vență, de cultură generală și 
superior indică școlile de grad 
mediu a căror clase pot fi e- 
chivalate prin examene de dife
rente cu clase ale școlii medii 
de cultură generală. întrucât 
dumneata ai absolvit școala 
tehnică de maiștri și nu școala 
medie tehnică prevăzută prin 
Legea de reformă a învățămân
tului din anul 1948 nu te înca
drezi în dispozițiile anexa 2 
și 3 a Regulamentului. Este ne
cesar să te înscrii în clasa a 
VUI-a a școlii medii;

Liviu Nădăban-Curtici — A- 
rad, Maria Petrescu-Cfuj. Pro 
movarea studenților dintr-un an 
de studiu în altul se va face la 
sfîrșftxri fiecărui an școlar. In
tr-un an universitar studenții 
de la învățămîntul superior se
ral și fără frecvență pot pro
mova un singur an de studiu.

Studenților bolnavi T.B.C. și 
celor spitalizați mai mult de 
60 de zile pe an, în caz de 
nepromovare a examenului, co 

e pe sfârșite. Pînă acum tractoriș
tii din această brigadă au econo
misit peste 1.000 litri motorină cu 
care se mai pot lucra aproape 60 
de hantri în plus.

Munca brigăzii este bine orga
nizată. In timp ce Gheorghe Ior- 
dăchescu și Martin Cramer lucrea
ză cu combinele la recoltatul pă- 
ioaselor, Radu Gheorghe și încă 
doi tractoriști efectuează strânsul 
paielor și arăturile pentru însă
mânțat masa verde de siloz. Chiar 
și noaptea, timp dfe 4—5 ore, toate 
tractoarele sânt scoase la arat. 
Timpul este folosit cât mai mult, 
mașinile la fel. Pînă după miezul 
nopții, pe miriștile gospodăriei, 
tractoarele spintecă întunericul cu 
farurile lor, răscolesc adânc pă
mântul c-are va mai trebui să ro
dească încă odată anul acesta.

N. PUIU

Laboranta Batner Eugenia, de la 
Filatura de in și cinepă din Fălti- 
ceni, executind proba de determi
nare a numărului metric la fire.

Foto: AGERPRES

de desene animate — Timpuri Noi, 
Alex. Popov; Frttme roșii — Ti
neretului, C. David ,• Fata în ne
gru — 8 Martie. Munca, B. Dela 
vtiancea ; Risete In paradis — Gri- 
vița : Porte des Lilas — Vasile 
Roaită, Grădina Dinamo, Alex. 
Sahia Libertății ; Articolul 420 — 
Cultural ; Un nou număr de atrac
ție — 8 Mai; Alarmă la graniță
— Unirea ; Vrăjitoarea — Volga, 
Ilie Plntilîe; Taina lui Zetnsllov
— Flacăra ; Cintărețul mexican — 
23 August ; Născuți In furtună — 
Popular ; Grădinarul spaniol — 
M Eminescu; Umbrela sfîntului 
Petru — G. Bacovia ; Melba — 
Drumul Serii ; Tosca — 30 Decern- 

REZUiTAÏt

locviilor, lucrărilor practice, 
proiectelor anului de studiu res
pectiv, li se aplică prevederile 
stabilite pentru cursurile de zi. 

învățămîntul superior seral 
și fără frecventă nu se poate 
întrerupe. Tn mod excepțional 
și pentru cazuri bine motivate, 
pe bază de dovezi prezentate 
de studenți și de întreprinderea 
sau instituția unde aceștia lu
crează, se pot aproba de către 
rectorul instituției de învăță
mînt superior, întreruperi pînă 
la 2 ani, iar pentru cazuri gra
ve de boală pînă la 3 ani și 
numai o singură dată în cursul 
școlarizării.

Olga Lisița — Ploești, Elena 
Apetrei-Buhuși. Dispozițiile Re
gulamentului cu privire la or
ganizarea și funcționarea învă
țământului seral și fără frec
vență, de cultură generală și 
superior privitoare la acorda
rea concediului de studii intră 
în vigoare începând cu anul 
școlar 1959—1960, Absolvind 
examenul de maturitate în 
cursul acestui' an de învăță- 
mînt, vă încadrați în prevede
rile H.C.M.-ului 1009.

Constantin Vasile — Zalău ; 
Aneta Firu — Craiova. Urmînd 
clasa a Vâl-a elementară vă 
bucurați de următoarele înles
niri de studiu : veți fi progra
mați în schimburi de producție 
care să vă permită frecventa
rea zilnică a cursurilor și a 
orelor de consultații precum și 
pregătirea pentru lecții. In zi
lele de școală veți avea dreptul 
să nu fiți folosiți la munci su
plimentare. Elevii care urmează 
cursurile serale și fără frec
vență ale școlii elementare nu 
beneficiază de concediu de stu
dii plătit.

Elisabeta Vîntu — Constanța s 
In anul școlar 1959—1960 fiind 
în clasa a X-a a școlii medii la 
cursurile fără frecvență, con
form Regulamentului cu privi
re la organizarea și funcționa
rea zilnică a cursurilor și a 
orelor de consultații, precum și 
pregătirea pentru lecții, în zi
lele de școală veți avea dreptul 
să nu fiți folosită la munci su
plimentare. Elevilor eare urmea
ză cursurile serale și fără 
frecvență, de cultură generală 
și superior întreprinderea le va 
acorda un concediu plătit de 
30 de zile lucrătoare pe an, în 
afara concediului de odihnă cu 
condiția 
știincios 
siona*le 
nizația pentru concediul 
studii va fi egală cu salariul 
mediu primit în ultimele 3 luni.

se achite con-să
de sarcinile profe- 

și școlare. Indem - 
de

100 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI

<D. ^öh. QteeuLuță țiMtul wuuteUM
Dumitru Th. Neculuță, de la a 

cărui naștere se împlinesc o sută 
de ani, se înscrie în istoria litera
turii române ca primul poet ridicat 
iiin rândurile. clasei muncitoare. 
Opera sa, creată eu deosebire în 
ultimul deceniu al veacului trecut, 
<le o autentică valoare artistică, 
este expresia năzuințelor de 
luptă ale proletariatului romîn din 
acea epocă. Este o operă străbătu
tă tle suflu revoluționar, aducând 
imagini de un adine dramatism și 
de profundă forță emoționantă din 
viața de suferință și luptă a po
porului n wtru, de pe vremurile 
întunecate ale orânduirii burghe- 
zo-moșierești, lansând totodată în
flăcărate chemări pentru făurirea 
unei lumi noi. de adevărată drep
tate și libertate pentru cei mulți 
asupriți. D. Th. Neculuță a putut 
crea o astfel de operă deoarece el 
însuși, poetul, a fost un proletar, 
un om asuprit, destinul și lupta sa 
confundându-se cu însuși destinul 
și lupta clasei noastre muncitoare 
de la sfârșitul veacului trecut. 
D. Th. Neculuță s-a născut în 
1859. la Tîrgul Frumos, în familia 
împovărată de nevoi a unor oa
meni săraci. Poetul a cunoscut 
amarul trecutelor vremuri încă din 
fragedă vîrstă. La 10 ani, el a 
luat drumul pribegiei. Era stăpâ
nit de o nestinsă sete de cunoaște
re. voia să învețe, iubea literatura 
și muzica, cărora dorea să li se 
dedice cu pasiune. Drumul său 
spre lumină, spre splendorile artei, 
era însă barat de îngrozitoarele și 
inumanele condiții de viață pe care 
orînduirea cea crudă și nedreaptă 
din trecut le impunea tuturor ce
lor care se ridicau din sinul ma
selor muncitoare. Și astfel, tânărul

Solemnitatea înmînării 
unor decorații

Ducan, Vasile Rado, Augustin la- 
cob și Ordinul Muncii slase IIl-a 
tovarășilor: Vlrgil Busuioc, Isac 
Hafner, Corneliu lordăchescu, Wi- 
liam Deutsch. Ion Mocanu. Ar
min Weingert, Gheorghe Gheor
ghe, Nicolae Laszlo, Lucian Po- 
povici. Avram Marcu, Gheorghe 
Filip, Marin Ștefan, Grigore Tă- 
nașe, Dumitru Calciu, Matache 
Foflrcă. Ludovic Till, Simion Ere- 
mia, Iosif Kuiec, Ion Chesholu, 
Constantin Vâsiliu, Ștefan Preda. 
Alexandru Pârvănescu, Napoleon 
Mateon, Constantin Andrei, Toma 
Pătrașcu, Dumitru Neagu, Vasile 
Vișan, Petre Voiasciuc, Spiridon 
Pîrvănescu, Constantin Boiangiu, 
Dumitru Corabu, Mihai Traico- 
viei, Dumitru Mureșanu, Vlăduț 
Preotul.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a felicitat călduros pe cei deco
rați urîndu-le noi succese în acti
vitatea. viitoare.

In numele celor decorați tova
rășii Vasile Posteucă și 
Bodnăraș au mulțumit 
înaltele distincții primite.

Vineri 1a amiază la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a avut 
loc solemnitatea ânm.ânării unor 
decorații.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Filip Geltz. 
membru al Prezid'ulul Marii A- 
dunări Naționale,. Mihai Suder, 
ministrul Construcțiilor, Industriei 
Materialelor de Construcții și In
dustriei. Lemnului și alții.

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
50 de ani, pentru activitatea rod
nică. în mișcarea muncitorească 
tovarășului Manole Bodnăraș i s-a 
înmânat Ordinul Muncii clasa l-a.

Pentru merite deosebite în rea
lizarea lucrăr.lor de construcții 
pentru locuit în orașul București 
și la casele de odihnă de la Eforie 
tovarășului Vasile Posteucă i-a 
fost înmînat Ordinul „Steaua Re
publicii Populare Române“ clasa 
Il-a. De asemenea s-a conferit Or
dinul Muncii clasa H-a tovarăși
lor Mircea Solomon, Cezar Lăză- 
rescu, Gavrilă Dunăreanu, Samoll

Sofocles Venizelos 
părăsit Capitala 

a părăsit Ca- 
în patrie, dl. 
deputat, pre-

a
Vineri dimineața 

pitala, ânapoindu-se 
Sofocles Vemzelos, 
ședințe al Partidului Liberal din 
Grecia, fost ministru al Greciei, 
care, însoțit de d-nii Leonidas 
Spais, general de armată. în re
zervă, președintele Ligii de priete
nie greco-romîne, fost ministru, și 
lanis Velidis, ziarist, directorul

Cum se pregătesc 
viitorii studenți ai politehnicii 

bucureștene
(Urmare din pag. l-a)

(sînt 1050 candidați 1). Unele în
treprinderi, fie prin delegați spe
cial desemnați, fie prin cîte un 
responsabil din rîndul cursanților 
înșiși, au urmărit îndeaproape nu 
numai frecvența ci și munca depu
să de muncitorii care frecventează 
cursurile de pregătire. Din aceas
tă categorie fac parte întreprinde
rile I.R.E.B., Filatura romînă de 
bumbac, Ascensorul, Fabrica de 
zahăr Chitila. Dar sînt întreprin
deri care nu au acordat nici o 
atenție muncii celor pe care i-au 
recomandat pentru politehnică. Și 
nu întâmplător tocmai aici se în
registrează cel mai mare număr
____________  de absențe. Așa 

~~ se face, că un
număr de candi
dați propuși de 
Uzinele „Tim
puri Noi“ nici 
nu s-au prezen
tat la cursuri. 
Lipsa de control 
a permis absen
țele repetate ale 
lui Voicu Gheor
ghe de la „Mao 
Țze-dun“, ale lui 
Stoiehici Emil și 
Duma Aurel de 
la întreprinderea 
„Grigore Preo
teasa“ sau ale 
unor cursanți 
proveniți de la 

i întreprinderea 
țPrototip.

Organizațiile 
U.T.M. din între
prinderi trebuiau 
să-și asume cu 
toată seriozitatea 
răspunderea pen
tru acei care se 
pregătesc să 
devină studenți, 
să-i determine 
pe aceștia să

pribeag mistuit de pasiunea litera
turii și a muzicii se văzu silit să 
îmbrățișeze în groaznicele condiții 
ale exploatării meseria de cismar, 
pentru a-și putea asigura trista și 
dureroasa sa existență. Dragostea 
de literatură nu-1 părăsi însă, 
arzind tot mai viu în sufletul său. 
Neculuță începu să învețe singur, 
în puținele ore libere ce-i mai ră- 
mîneau după truda istovitoare a 
unei zile, citea ou nesaț tot ce era 
literatură de valoare, îndeosebi 
clasicii noștri. Deși se zbatea în 
mari lipsuri și avea un trai plin de 
suferință, totuși ajunsese să-și for
meze o cultură temeinică, un ori
zont artistic larg, mînuind eu mult 
talent și iscusință meșteșugul poe
tic, maeștrii săi de la care învăța 
necontenit fiind mai ales Einines- 
cu și Coșbuc.

Poezia sa e izvorîtă din însuși 
dramatismul vieții omului munci
tor in capitalism plămădită în 
mijlocul proletarilor, impresionează 
puternic prin autenticitatea ei, 
prin profundul ei realism.

Poetul a fost mereu prezent în 
lupta proletariatului nostru din 
acea epocă nu numai prin versuri
le sale mobilizatoare, pline de 
combativitate revoluționară, ci și 
prin însăși activitatea sa politică 
de zi cu zi, fiind unul din cei mai 
apropiați tovarăși de luptă ai lui 
I. C. Frimu. Tot timpul vieții sale, 
Neculuță a fost credincios proleta
riatului, idealurilor lui mărețe de 
viitor. întreaga sa putere de mun
că și de luptă și-a dăruit-o năzuin
țelor spre o lume nouă. Măcinat 
însă de suferință și mizerie, de ti
căloșia orînduirii burgheze, s-a 
stins din viață prea devreme, la 17 
octombrie 1904, în vîrstă de 45 do 
ani. Poeziile sale au fost tipărite

Ma noie
pentru

Salonic,ziarului „Makedonia“ din 
a făcut o vizita de cîteva1 zile în 
țara noastră.

La plecare, oaspeții au fost con
duși pînă la punctul de frontieră 
Giurgiu, de Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

(Agerpres).

considere o sarcină din cele 
mai importante participarea la 
cursul de pregătire. Organiza
țiile U.T.M. din aceste întreprin
deri trebuiau sa stimuleze intere
sul întregului colectiv pentru cei 
care au fost recomandați să în
vețe, iar colectivul să fie acela 
care să ceară Cursanților să se 
pregătească serios, să nu compro
mită întreprinderea de unde au 
plecat. Trebuia pusă în discuția 
adunărilor generale U.T.M. situa
ția la învățătură a cursanților,. 
aceștia trebuiau ajutați și contro
lați continuu.

Acum ne mai desparte puțin 
timp de examenul dte admitere, 
pregătirea intră în faza finală, ho
tărâtoare, eforturile trebuie in
tensificate. Cu atît mai mult se 
impune acum ca organizațiile 
LF.T.M. din întreprinderi să-i con
troleze și să-i ajute pe cursanți să 
remedieze deficiențele semnalate. 
Cursanții trebuie ajutați să desfă
șoare o muncă perseverentă, con
tinuă, să nu se lase copleșiți de 
anumite greutăți pe care le întâm
pină în studiu, să nu-și irosească 
nici o clipă din timpul de învăță
tură. Cursurile de pregătire nu-și 
au eficacitatea dorită decât în mă
sura în care componenții săi — 
viitorii studenți ai politehnicii — 
studiază temeinic. Iată de ce, în 
momentul actual, întreprinderile, 
organizațiile U.T.M. și colectivul 
de îndrumare al cursului, trebuie 
să desfășoare în rîndul cursanților 
o intensă activitate pentru a-i 
determina pe aceștia să considere 
pregătirea pentru examenul de ad
mitere ca o sarcină din cele mai 
importante. Examenul va fi un 
concurs, iar la concurs vor reuși 
cei mai bine pregătiți. Cursanții au 
datoria să depună toate eforturile 
pentru a se prezenta cît mai bine 
pregătiți la concurs.

postum în volumul „Spre țărmul 
dreptății“, apărut în 1907, prin 
grija unor prieteni apropiați.

Poeziile lui Neculuță au un pro
fund caracter revoluționar. Ele 
dezvăluie starea de cruntă mizerie 
a maselor muncitoare din Romînia 
burghezo-moșiereaseă, acuză cu o 
nestăvilită ură proletară pe asu
pritori și exploatatori, ebemînd la 
făurirea unui viitor luminos, unei 
lumi libere și drepte. Poetul a 
putut da expresie în versurile sale 
năzuințelor de luptă ale proleta
riatului pentru că aceste năzuinți 
au fost și ale lui, pentru că și-a 
însușit în mod organic modul de 
a gândi al clasei muncitoare, al cla
sei din care ei însuși făcea parte. 
Neculuță mărturisea unui prieten : 
„M-atn născut revoluționar, simt 
în mine ura atîtor generații pro
letare izvorâtă din crimele și rău
tatea istorică a claselor supra
puse“.

Demascarea și acuzarea burghe
ziei și moșieri mii sînt făcute de 
Neculuță în numele urii acumula
te de atîtea generații proletare, în 
poezii ca : „Moment de revoltă“, 
„Martiri și călăi“ și mai ales „Cor 
de robi“ în care poetul spunea :

„Muncim bătuți și înjurați 
tn lanțul vrerii voastre

De mici copii ne ferecați, 
Cu munci de iad ne-m,povărați 
Și rîdeți voi cei ne-ndurați

De plingerile noastre !“

Poetul prezicea însă, în spirit re
voluționar dezlănțuirea mîniei ce
lor mulți, a urii lor nestinse îm
potriva asupritorilor.

,J)ar într-o zi, din văi, 
j din munți,

Din coloana 
participanților 

la Festival
R. P. BUL

GARIA — Ti
neretul bulgar 
s-a pregătit in
tens timp de cî
teva luni in ve
derea Festiva
lului de la Vie- 
na; La marea 
întâlnire a tine
retului lumii el 
va fi reprezen
tat de o delega
ție ce va face 
cunoseutăi viața 
nouă a tinerilor 
bulgari, precum 
și valorile cul
turii naționale. 
Pe scenele tea
trelor și in pie
țele publice din 
Viena, grupul 
cultural alcătuit 
d n 274 persoa
ne Va da nume
roase spectacole 
ce desigur vor 
fi primite cu in
teres de către 
locuitorii Vienei 
și de tinerii ve- 
niți din toate 
colțurile lumii. 
Spectatorii vor 
putea asculta 

corul academic 
„Gheorghi Di
mitrov“ . o or
chestră simfo
nică, vor putea 
asista la specta
colele date 
cele două 
sambluri 
dansuri
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Un grup de petroliști indieni a sosit 
în Capitală

37 de petroliști

Vineri du-pă-amiază a sosit în 
Capitală cu un avion special un 
grup format din 
indieni.

Acesta 
petroliști 
acordului

doilea grup de 
care, potrivit

esta al
indieni 
încheiat anul trecut th-

Din sate din orașe
Voinici, femei, bărbați cărunți 
Se vor scula și tari, și crunți 
Vor pune-n praf a voastre 

frunți 
Jivinilor trufașe !“

Neculuță a cunoscut întreg tra
gismul vieții maselor muncitoare 
din epoca în eare a trăit. în ver
surile sale a adus imagini zgu
duitoare și din viața țărănimii asu
prite, în poezii ea „SorțmTÎi“, „în 
amurg" și altele.

încrezător în destinul luminos 
al proletariatului, în dreptatea 
cauzei lui, Neculuță nu s-a lăsat 
copleșit de greutăți, chemând la 
luptă, cîntînd în versuri combati
ve idealul socialist al clasei mun
citoare.

în momentele grele ale luptei 
proletariatului nostru de la sfârși
tul veacului trecut, ca acel al tră
dării „generoșilor“, Neculuță a 
rămas ferm pe pozițiile de luptă 
ale proletariatului revoluționar, 
lansând înflăcărate îndemnuri de 
îmbărbătare, de încredere în bi
ruința celor ce muncesc, în victo
ria socialismului edificatoare în a- 
cest sens fiind poezia „Spre țăr
mul dreptății“ :

„Nu plinge ! Dă-ți suflet ! Cu 
fire voinică, 

Te-avintă-nainte pe valuri in 
spume, 

N-ai teamă de neagra furtună, 
frică, 
ridică

n-ai
Ori cite talazuri oceanul 

in calea ta, lume.

Răcrtească furtuna de furie 
suptă, 

Și geamă ca iadul din basme 
oceanul,

A

(Agerpres)

clasei 
sînt 

unui 
prole*-

se

edi-

de 
D. 
de
as.

TEODOR VIRGOLICI

Finalele campionatelor 
republicane de box
Pe stadionul Republicii cu în

cepere de la ora 19,30 amatorii 
de sport d.n Capitală vor avea 
prilejul să urmărească astă-seară 
ultima reuniune a finalelor cam
pionatelor republicane de box la 
sfârșitul căreia vor fi desemnați 
cei 10 deținători ai centurilor de 
campioni. Cu un interes deosebit 
sînt așteptate meciurile Puiu Ni- 
colaie (C.S.M. Reșița)—Mircea Do- 
brescu (C.C.A.), Torha Constan
tin (Dinamo) — Andrei Olt'eanu 
(Metalul) și D. Gheorghiti (Dina- 
mo)—Mihai Nicolait (Energia 
Cîmpina). In celelalte âinale se 
vor intîlrii : E. Cismaș (C.C.A.) 
—A. Farcaș (Dinamo), I. Miha- 
lic (Dinamo)—V. Czekeli (C.C.A.), 
C. Dmnitrescu (Dinamo)—Fr. 
Pazmany (D'naino), 1. Dragnea 
(Dinamo)—M. Stoian (Știința), 
M. Balăs (Dinamo) — Șerbu 
Neacști (C.C.A.), Ghețu Velictt 
(Dinamo)—P. Zaharia (Steagul 
Roșu Orașul Stalin) și V. Mariu- 
țan 
ința).

(Dinamo)—I Petrov (Vo-

Fotbal
continuarea turneului pe 
întreprinde în țara noastră

în 
care-l 
echipa reprezentativă de fotbal a 
orașului Bagdad a jucat joi la Ti
mișoara cu selecționata orașului. 
Fotbaliștii roniîni au repurtat vic
toria cu scorul de 5—2 (0—0).

★
La 19 Iulie își va începe turneul 

în țara noastră echipa sovietică 
de fotbal Skvo Rostov pe Don, 
care activează în prima categorie 
a campionatului unional. In pri
mul joc echipa Skvo va juca la 
Bacău cu Dinamo. In meciurile 
următoare echipa sovietică va în- 

iulie la Arad echipa 
26 iulie la Timișoara 
orașului.

SCURT

tîlni la 23 
U.T.A. și la 
selecționata

PE
tn cinstea celei de-a 15-a unt^ 

versări a eliberării patriei noastre, 
în regiunea Suceava se desfășoară 
competiția sportivă de masă Spar- 
tachiada colectiviștilor care cu
prinde concursuri de călărie, atle
tism, ciclism, fotbal și volei. La 
faza inter-raională au participat 
6000 de sportivi colectiviști din
tre care aproape 1000 au fost tine
re fete. Pentru finalele pe regiune 
s-au calificat echipa de Volei a Gos- 
podăriei colective din Stăuceni, e- 
chipa de fotbal a Gospodăriei co
lective din comuna Sulița (raionul 
Botoșani) și altele.

•k
După cum scrie ziarul ,JJaily 

News“, echipa reprezentativă femi
nină de baschet a S.U.A. nu va 
putea participa la campionatele 
mondiale care vor avea loc anul 
acesta la Moscova. Federația ame
ricană de baschet a refuzat să fi
nanțeze călătoria sportivilor ame- I 
ricani la Moscova, sub pretextul 
lipsei de fonduri.

I

—•—
Emisiune de mărci 

poștale în cinstea celui 
de-al Vll-lea Festival 
Mondial al Tineretului 

și Studenților
Azi 18 iulie a fost pusă în circu« 

lație emisiunea de mărci poștale 
în cinstea celui de-al Vll-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu* 
denților pentru Pace și Prietenie, 
care se desfășoară la Vlena între 
26 iulie — 4 august.

Emisiunea este alcătuită din 
două valori, eu un nominal total 
de 2,60 lei.

Prima marcă, de 1 leu, Prima marcă, de I leu, culoare 
albastru cobalt, reproduce afișul 

țară a

lei, ds

emisiuni ss

pentru popularizarea în 
Festivalului.

A doua marcă, de 1,60, 
culoare roșu vișiniu,. reprezintă <} 
țărancă la joc.

Machetele acestei 
datoresc pictorilor Oscar Adler șl 
Iosif Gova.

Mărcile au dimensiunea 30,5/42 
mm. și sînt tipărite la tiefdruck, pe 
hîrtie cretată, fără filigran, în coli 
a 100 bucăți dantelate.

In cursul desfășurării Festivalu
lui, corespondența poștală va fi 
obliterată cu o ștampilă specială 
reproducând insigna Festivalului.

I



Vizita delegației de partid si guvernamentale
a U.R.S.S. în R.P. Polonă

KATOWICE 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat la mitingul care a 
avut loc la Katowice a luat cuvîn
tul W. Gomulka, prim-secretar a) 
C.C. al P.M.U.P. care a spus prin
tre altele:

Prietenia frățească, ajutorul re
ciproc și unitatea ideologică a Po
loniei și Uniunii Sovietice au nu 
numai o uriașă importanță pentru 
cele două state ale noastre, ci sînt 
și un factor internațional de cea 
mai mare importanță.

W. Gomulka a subliniat că Po
lonia sprijină întrutotul propuneri
le Uniunii Sovietice, îndreptate 
spre lichidarea statutului de ocupa
ție în Berlinul occidental. Dorim 
să credem, a spus el, că judecata 
sănătoasă va predomina în 
politicienilor occidentali, că 
problemele litigioase vor fi 
vate pe calea tratativelor, 
lucru îl cer toate popoarele, 
tindeni și tot mai insistent.

Putem asigura pe prietenii no
ștri sovietici, a spus în încheiere 
W. Gomulka, că clasa muncitoare 
din Silezia și bazinul carbonifer 
Dombrowski, sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
va păși întotdeauna în primele 
rinduri ale maselor de oameni ai 
muncii din Polonia sub steagul 
internaționalismului proletar, va 
apăra cu vigilență măreața noastră 
realizare comună — prietenia fră- 
țească polono-sovietică și unitatea 
lagărului socialist.

în continuare a luat cuvîntul 
N. S. Hrușciov care a spus :

Poporul sovietic este cel mai 
credincios prieten și frate al 
vostru. Puteți fi convinși de acest 
lucru, tovarăși 1

rindul 
toate 

rezol- 
Acest 
pretu-

Nikita Hrușciov a subliniat că 
deși țările lagărului socialist se 
află deocamdată la etape diferite 
ale construcției socialiste și comu
niste, nu este departe timpul cind 
toate popoarele din țările socialis
mului. mai mult sau mai puțin 
simultan, vor începe trecerea la so
cietatea comunistă.

N. S. Hrușciov a arătat că tova
rășul Gomulka a vorbit bine in 
cuvîntarea sa de caracterul inalie
nabil al pămînturilor Republicii 
Populare Polone și a dat o ripostă 
cuvenită revanșarzilor germani în 
fruntea cărora se află acum can
celarul Adenauer. Sînt cu totul de 
acord, a subliniat Hrușciov, cu cele 
ce a spus în legătura cu aceasta 
tovarășul Gomulka.

Dacă Hitler urmărind înfăptuirea 
planurilor sale canibalice a dez
lănțuit cel de-al doilea război 
mondial pentru care omenirea a 
plătit cu viața a zeci de milioane 
de oameni, acum, cînd sînt create 
uriașe mijloace de distrugere, răz
boiul ar aduce cu adevărat con
secințe îngrozitoare pentru întreaga 
omenire. De aceea, popoarele lumii 
sînt hotărîte ferm să împiedice 
dezlănțuirea războiului. Iar rapor
tul de forțe pe arena mondială, a 
subliniat Hrușciov, este altul a- 
cum. Există puternicul lagăr al 
socialismului care dispune de tot 
ceea ce este necesar pentru a-i 
înfrîna pe ațîțătorii Ia război 
dezlănțuiți. Se poate spune d-lui 
Adenauer : dacă dv. domnule can
celar, veți încerca
țările socialiste, nu veți reuși nici 
măcar să ieșiți din 
vostru.

N. S. Hrușciov a arătat că for
țele oamenilor muncii din toate 
țările au crescut într-o măsură atit 
de mare incit există toate posibili
tățile pentru a însănătoși și mai 
mult situația internațională, pentru 
a consolida pacea în lumea întrea
gă.

ir
SZCZEC1N 17 (Agerpres). — 

La 17 iulie a sosit la Szczecin de
legația de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice în frunte 
cu N. S. Hrușcov, 
al C.C. al P.C.U.S. 
al Consiliului de 
U.R.S.S.

Locuitorii orașului 
cordială delegație;

și guvernamentale

prim-secretar 
și președinte 
Miniștri al

să atentați la
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7 (Agerpres). — 
: tn dorința de a

SZCZECIN 17 
TASS transmite : 
releva meritele personale ale lui 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.V.S. și președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Consiliul popular orășenesc din 
Szczecin în ședința sa extraordi
nari din 17 iulie a acordat lui 
N. S. Hrușciov titlul de cetățean 
de onoare al orașului Szczecin.

După încheierea sesiunii festive 
a Consiliului popular orășenesc a 
avut lac un miting la care au par
ticipat peste 150.000 de persoane.

Au luat apoi cuvîntul J. Cyran- 
kiewicz și N. S. Hrușciov.

La 17 iulie N. S. Hrușciov, 
membrii delegației de partid și 
guvernamentale a U.RS.S., precum 
și W. Gomulka și J. Cyrankiewicz 
au vizitat portul Szczecin.

Cuvîntarea rostita de N. S. Hrușciov la Szczecin
SZCZECIN 17 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Luînd cuvîntul la 17 iulie la 

mitingul care a avut loc în ora
șul Szczecin, N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S. și 
președinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a mulțumit pentru 
primirea prietenească și pentru 
înalta cinste ce i s-a făcut prin 
acordarea titlului de cetățean de 
onoare al Szczecin-ului.

N. S. Hrușciov a vorbit despre 
marile succuse ale poporului polo
nez in consiruirea socialismului.

In străvechiul dv. oraș, a spus 
în continuare N. S. Hrușciov, nu 
pot să nu-mi amintesc de aniver
sarea pentru care se pregătește 
poporul polonez, cea de-a 1000-a 
aniversare a statului polonez.

Iar astăzi, a spus șeful guver
nului sovietic, ne amintim și vor
bim de învățămintele trecutului 
pentru că există oameni care nu 
vor să țină seama de ele, există 
organizații, ziare, posturi de radio, 
a căror întreagă activitate urmă
rește ațițarea ideilor revanșarde, 
există oameni de stat la Bonn — 
și nu numai la Bonn — care pa
tronează această propagandă re
vanșardă, o inspiră, declară că nu 
recunosc frontierele de vest ale 
Poloniei și chiar cer în mod di • 
rect revizuirea lor. Este evident 
ca acești domni și-an pierdut corn" 
plect simțul realității. Ei visează 
să transforme din nou Wroclawul 
în Breslau, Gdanskul în Danzig, 
Szczecinul în Stettin. Dar să știe 
acești domni că Wroclawul, Gdan
skul sau Szczecinul sînt și vor ră- 
mine întotdeauna orașe poloneze.

N. S. Hrușciov a arătat în 
continuare că frontierele vestice 
ale țărilor socialiste se identifică 
cu frontiera dintre R.D. Germană 
și R.F. Germană.

Am declarat nu odată și 
declarăm că vom lupta pentru a- 
ceastă frontieră împotriva oricărui 
dușman care va încerca s-o vio-

și în regiunea Adriaticii, precum 
și în Europa Centrală, N. S. Hruș
ciov a subliniat că în cazul rea
lizării lor se va crea o largă 
zonă a păcii care va despărți for
țele armate ale N.A.T.O. de for
țele armate ale Tratatului de la 
Varșovia. Această zonă a păcii 
ar micșora considerabil pericolul 
unui conflict armat pe continentul 
european.

Pur și simplu nu pot să-mi ima
ginez, a spus N. S. Hrușciov, cum 
se poate ca oamenii care țin la 
independența țarilor lor, care do
resc o pace trainică, pentru po
poarele lor, să nu înțeleagă pro
punerile noastre deosebit de uma
nitare. Evident că în fond nu este 
vorba de lipsă de înțelegere, ci 
de dorința de a serv. anumite 
cercuri care sînt interesate în a- 
gravarea încordării internaționale. 
Numai așa se poate explica reac
ția negativă la propunerile deose
bit de pașnice și umanitare cu 
priv.re la crearea unei zone a 
păcii în regiunea Țărilor Scandi
navei

In ceea ce privește însă forțele 
agresive ale unor state, a spus 
în continuare N. 8. Hrușciov, po
ziția lor este lesne de înțeles. 
Este firesc ca lor să le conv nă 
să aibă baze militare inclusiv 
baze pentru arme rachetă în ță
rile scandinave. De ce? Pentrucă 
dacă în aceste țări vor exista a- 
scimenea baze, în caz de război 
aceste baze vor atrage contralovi- 
turile asupra lor, bombele atom ce 
și cu hidrogen vor cădea asupra 
acestor baze, asupra acestor state 
și aceasta înseamnă, spun des
chis conducătorii unor state, că 
asupra țărilor lor vor cădea mai

puține asemenea bombe. Pentru 
aceasta ei nu-și precupețesc mij
loacele, căutind să atragă de 
partea lof pe conducătorii nu prea 
pretențioși ai unor țări sau altora. 
Aceasta este logica monopol.știlor.

Cum pot fi însă respinse pro
punerile pașnice evidente pentru 
toată lumea cu privire la crearea 
unei zone a păcii, de către condu
cătorii danezi, norvegieni și al 
altor țări pe care aceasta le pri
vește, deși ei nu intră în această 
zonă — nu putem înțelege deloc.

Dar, a declarat N. S. Hrușciov, 
noi am spus întotdeauna și re
petăm, poporul fiecărei țări tre
buie să-șj rezolve singur aceste 
probleme. Noi n-am făcut decît 
să ne exprimăm părerea deoarece 
cons.derăm că crearea unei zone 
denuclearizate în regiunea Mării 
Baltice, ca si in alte regiuni din 
Europa și din lu-mei, ar fi utilă 
pentru toate popoarele, deoarece 
aceasta ar constitui o eliberare a 
acestor regiuni de stocurile de 
arme, de exterminare în masă.

Aceste zone ar putea fi extinse 
apoi pînă cînd întregul pămint 
va fi eliberat de îngrozitoarele 
mijloace de nimicire a oamenilor 
și a valorilor materiale.

Pacea este necesară tuturor po
poarelor, mari și mici, indiferent 
de orinduirea lor socială și de 
modul lor de viață, a spus in în
cheiere șeful guvernului sovietic. 
Nu ex stă nici un popor care să 
nu aibă de suferit dacă se va da 
frîu liber forțelor monstruoase ale 
războiului. Și nu axistă probleme 
internaționale care să nu poată fi 
rezolvate pe cale pașnică. O cer 
interesele vitale ale tuturor po
poarelor.

Conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor 

Externe
GENEVA 17 (Agerpres). — La 

17 iulie M. Couve de Murville 
ministru al Afacerilor Externe al 
Franței a organizat un dejun în 
cinstea miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai S.U.A., Marii Britanii și 
U.R.S.S.

La dejun au participat din par
tea U.R.S.S. A. A. Gromîko, V. 
Zorln, și A. Soldatov; din partea 
S.U.A. Chr. Herter, L. Merchant, 
F. Reinhardt; din panea An
gliei S. Lloyd, P. Reilly, P. Han- 
cock, d n partea Franței C. Lucet 
și J. Laloy.

★

GENEVA 17. — De la trimisul 
special Agerpres — C. Răducanu.

Majoritatea observatorilor de la 
Geneva sint de acord ca ședința 
de joi de la Palatul Națiunilor, 
deși nu a înregistrat nici un pro
gres esențial, a marcat totuși o 
discuție mai constructivă decît 
precedentele. Se notează în același 
timp „o tot mai izolată pledoarie 
negativă a domnului Grewe, a că
rui pretenție de a vorbi in numele 
delegațiilor occidentale s-a văzut 
dezmințită prin însuși conținutul 
declarațiilor acestora“ (,,La Voix 
Ouvriere“). De altfel la conferința 
de presă de joi seara a delegației 
vestgermane la care a participat 
personal dl. Grewe, el a fost silit 
sâ recunoască „diferențe de inter
pretare asupra situației conferin
ței, intre noi (delegația vestger- 
mană — n.r.) și o serie de decla
rații făcute de dl. Selwyn Lloyd.

Total trecute sub tăcere de mi
niștrii occidentali sau chiar criti
cate deschis de toți purtătorii de 
cuvînt, încercările vestgermane de 
a sabota discutarea situației din 
Berlinul Occidental confirmă, cum 
scrie ziarul „New York Herald 
tribune“. „bănuielile care circulă la 
Geneva că lipsa repetată a Ini von 
Brentano la ultimele partide de 
bridge ale miniștrilor occidentali, 
nu se explică prin lipsa sa de pa
siune pentru acest joc", ci de fapt 
„prin excluderea sa de la impor
tante dezbateri secrete“. Pe a- 
ceeași linie ziarul ,,Times" critică 
declarațiile făcute joi la Bonn de 
von Eckhardt.

In cercurile din preajma confe
rinței se scoate cu putere în evi
dență faptul că discuțiile desfășu
rate de la începutul acestei săptă- 
mînî au confirmat, cum arată 
„New York Herald Tribune“ că „a 
sosit timpul pentru negocieri con
crete asupra unui acord tranzito
riu privitor la Berlin“.

în cercurile ziaristice din Gene
va se atribuie importanță conti
nuării discuțiilor neoficiale intre 
miniștri, începute joi cu ocazia de
junului Gromîko—Selwyn Lloyd. 
„Este încurajator faptul că miniș
trii occidentali se întîlnesc cu dl. 
Gromîko vineri cu ocazia dejunu
lui pe care îl oferă Couve de Mur
ville“, scrie „New York Herald 
Tribune“. Ziarul „Gazette de Lau- 
saunne“ . scrie: „Masa verde a șe
dințelor de la Palatul Națiunilor 
cedează pentru moment locul unor 
întîlniri in jurul unei mese bine a- 
sortate“, întîlniri cărora participa
rea miniștrilor celor patru puteri, 
însoțiți de principalii lor colabora
tori, le subliniază caracterul de 
lucru. De altfel, o dovadă în plus 
a semnificației dejunului de astăzi 
o constituie și întîlnirea în cursul 
dimineții de vineri â celor trei mi
niștri occidentali care desigur, 
după cum observă ziarul „Journal 
de Geneve“ nu pare să fie desti
nată unor pregătiri gastronomice“.

Așa cum a subliniat nu odată 
Andrei Gromîko, delegația sovieti
că este favorabilă tuturor forme
lor de întîlniri neoficiale, dacă ele 
sînt menite să clarifice punctele 
de vederi și deschid calea spre un 
acord.

Sîmbătă, Gromîko, 11 va avea 
oaspete la dejun pe secretarul 

,stat american Christian Herter.
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Drepturile legitime 
ale R. P« Chineze 
la O.N.U. trebuie 

respectate !
NEW YORK 17 (Agerpres). - 

Reprezentantul permanent al in
diei pe lîngă Organizația Națiuni
lor Unite a predat secretaru.iii 
general al O.N.U. o scrisoare, în 
care propune ca pe ordinea de zi 
a celei de-a 14-a sesiuni a Adu
nării Generale să se includă 
„Problema reprezentării Chinei în 
Organizația Națiunilor Unite“. 
„Problema reprezentării Chinei în 
Organizația Națiunilor Unite“, se 
spune în scrisoare, trebuie să fie 
examinată nu numai din punctul 
de vedere al drepturilor legale ale 
poporului chinez și ale guvernu.ui 
său, ci și din punctul de vedere al 
eficacității Organizației însăși. Nu 
încape îndoială că numai guver
nul popular al Chinei este în sta
re să îndeplinească hotărîrile și 
recomandările Organizației Națiu
nilor Unite care se referă concret 
la chinezi sau care sînt adresate 
tuturor statelor membre.

Manolis Glezos demască 
judiciară de la Atenaînscenarea

ATENA 17 (Agerpres). —
In ședința din seara de 16 iulie 

a procesului intentat lui Glezos 
și celorlalți patrioți greci a luat 
cuvîntul Manolis Glezos. Măsurile 
luate de poliție pentru a împiedi; 
ca accesul reprezentanților opin:ei 
publice grecești în sală și pentru 
a crea dificultăți reprezentanților 
presei mondiale au dovedit deose
bita nervozitate a autorităților.. în
tr-o cuvîntare rostită cu o sigu
ranță și o simplitate care au pro
dus o impresie deosebită asupra 
asistenței, Manolis Glezos a res
pins acuzațiile false ce i-au fost 
aduse.

„Am mai spus și repet din nou 
în fața Tribunalului — a spus 
Glezos — că resping în întregime 
acuzația neîntemeiată de spionaj 
și condamn cu hotărîre încercările 
de a face o legătură între condu
cerea Partidului Uniunea Demo
crată de Stingă și activități de 
acest gen“.

In declarația sa, Glezos a ară
tat că în seara zilei de 16 august 
1958 — cînd, după cum se spune 
în actul de acuzare, el s-ar fi în- 
tîlnit cu Coliannis — el a fost la 
cinematograf împreună cu soția și 
copilul. A doua zi, cînd după cum 
afirmă provocatorii de la poliție, 
el și-ar fi continuat „consfătuirea 
secretă“ cu Coliannis, el se afla 
la odihnă împreună cu familia sa 
la Rafina un tîrgușor din apro
pierea Atenei. Glezos a respins 
toate acuzațiile aduse împotriva 
lui în legătură cu o pretinsă „ac
tivitate secretă“, arătînd că toate 
acțiunile sale au fost îndeplinite 
cu știința și consimțămîntul Parti
dului E.D.A.

Glezos a subliniat de asemenea 
că în timpul detențiunii sale el a 
fost menținut complet izolat la As- 
falia și apoi transferat într-o în
chisoare în insula Creta pentru a 
i se împiedica orice legături cu

Vizita în Anglia a delegației 
economice romine

LONDRA 17 (Agerpres). — De
legația economică romînă condusă 
de tovarășul Alexandru Bîrlădea- 
nu, v cepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R-P. Romîne. a 
avut vineri o scrie de întrevederi 
cu reprezentanți ai Federației in
dustriașilor britanici. După con
vorbiri. Federația a oferit un de
jun în cinstoa oaspeților romîni.

Agenția Reuter informează că 
la 20 iulie, tovarășul Cih. Gsston 
Marin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, președin-

fele
nucleară, va lua cunoștință "de 
realizările Centrului pentru cerce
tări atomice de la Harwell. Cei
lalți membri ai delegației vor 
pleca ia Harrogate în Yorkshire 
unde vor vizita fabrica de terilen 
a societății Imperial Chemical In
dustries.

Luni seara va avea loc la Lan
caster House o recepție oferită In 
cinstea delegației, 
Comerțului al

Comitetului pentru energia

lumea exterioară. Organizatorii 
procesului ce i-a fost intentat au 
căutat să-l priveze de drepturile 
prevăzute de lege de a-și organiza 
în mod normal apărarea. Timp de 
peste o lună el nu a putut primi 
scrisori și i s-a interzis de ase
menea citirea ziarelor. 1 s-au creat 
de asemenea diferite piedici în 
menținerea legăturii cu avocații. 
în timpul acesta el a fost menți
nut în închisoarea condamnați.or 
deși se afla în detențiune prelimi
nară procesului.

„Care sint acuzațiile pe care mi 
le aduceți — a întrebat patriotul 
grec. Că m-am întîlnit cu repre
zentantul aparatului ilegal al Par
tidului Comunist din Grecia ? A- 
ceastă întilnire nu a avut loc“.

Luînd în derîdere absurditatea 
denunțurilor agenturii polițienești, 
Glezos a spus în continuare că el 
este prea bine cunoscut de poliție 
și de autorități, pentru ca întîlni- 
rea iui să fi putut avea loc fără 
să fie observată. Eu am fost doar 
în permanență, urmărit, a spus el, 
oriunde mergeam : la redacția zia
rului „Avghi“, la sediul E.D.A., 
acasă...

Știam că sînt urmărit. Știu însă 
că organele de urmărire nu posedă 
nici un fapt care să mă compro
mită în calitate de om politic.

Glezos a subliniat că el a fost 
încă de mult urmărit de conducă
torii Asfaliei, care vedeau în el un 
om politic primejdios și un condu
cător al unui ziar democrat.

E posibil ca agenții Asfaliei să 
fi urmărit pe cineva în cartierul 
unde locuiește sora mea, a spus 
Glezos. Ulterior însă, ei au pus 
laolaltă toate rapoartele lor poli
țienești și au formulat acuzația 
împotriva mea.

„Cum puteam eu, a spus Glezos, 
să fixez o întilnire ilegală, acolo 
unde mă cunosc nu numai oame
nii, ci chiar fiecare casă și fiecare 
piatră

Glezos a amintit de asemenea 
de declarația pe care a făcut-o a 
doua zi după arestarea lui, min's- 
trul adjunct al Afacerilor Interne, 
Kalandzis, care i-a cerut să se 
dezică de E.D.A.

„lată adevăratul motiv al ares
tării mele, spune Glezos. Era ne
voie să se demonstreze în fața 
acelora care se tem de lupta plină 
de abnegație a E.D.A. pentru inte-

resele poporului, pentru viitorul 
lui, că partidul nostru ar sprijini 
„spioni“.

Cît de departe au mers în a- 
ceastă privință cercurile guvernan
te, subliniază Glezos, au arătat 
declarațiile unor oameni de stat 
cu cea mai mare răspundere care 
afirmă că faptul „spionajului“ 
chipurile, s-a stabilit.

„De ce se întîniplă toate aces
tea, pentru ce era nevoie de o 
acuzație falsă de spionaj? — a 
întrebat Glezos. In Grecia are loc 
o creștere vertiginoasă a forțelor 
de stingă, se întărește mișcarea 
democratică. Dușmanii noștri spun 
pe față: „Nu putem să vă îngă
duim să vă consolidați influența 
în rîndul maselor".

„De ce una din principalele lo
vituri se îndreaptă împotriva mea? 
Organizatorii acuzației false de 
spionaj știu că eu sint de neclintit 
în slujirea poporului. Eu aud bă
tăile inimii poporului. De aceea 
era nevoie să fiu înlăturat“.

Glezos a apărat nu numai parti
dul al cărui membru este. El și-a 
ridicat glasul împotriva calomnii
lor lansate la adresa partidului 
clasei muncitoare din Grecia — 
Partidul Comunist — și a reprer 
zentanților lui.

„Nu cred, a declarat el în fața 
tribunalului, că Partidul Comunist 
din Grecia este un partid de 
„spionaj". El duce o luptă politică. 
Ați avut nevoie de această acuza
ție împotriva Partidului Comunist 
pentru ca și E.D.A. să fie judecat 
ca un partid de spionaj. Se inten
ționează 'a arestarea mea să fie 
folosită în scopuri politice — nu 
numai cu scopul de a mă distruge 
pe mine personal, ci și de a da 
o lovitură Partidului E.D.A. Par
tidul însă nu poate fi distrus“.

In încheierea cuvintării sale, 
Glezos a lansat un avertisment 
la adresa celor care pun la cale 
atentate împotriva democraților, 
subliniind că nici un fel de forțe 
nu sînt în stare să impiedice dez
voltarea mișcării democrate din 
țară. Mulți doresc acum o norma
lizare a situației politice interne în 
Grecia. Glezos își exprimă credin
ța că țara va fi independentă și 
își va aduce contribuția cuvenită 
la întărirea cauzei păcii, care este 
o năzuință a poporului.

de Ministerul 
Angliei.

Mișcarea grevistă din 
se intensifică

S.U.A

★

— Tn 
iulie a
Atena, 
Mano- 
Gheor-

t

dușman care va încerca 
leze.

Caracterizînd situația 
țională, N. S. Hrușciov a 
problema centrală care 

ținerea și întărirea păcii.
Sîntem însă convinși, a relevat 

N. S. Hrușciov, că situația nu evo
luează în favoarea amatorilor de 
noi aventuri militare. Puterea și 
coeziunea lagărului socialist, do
rința de pace a maselor populare 
din toate țările, slăbirea lagărului 
imperialismului — toate acestea 
creează condiții în care poate fi 
preîntîmplnat un nou război și 
poate fi asigurată pacea. Po
poarele țărilor socialiste urmăresc 
cu vigilență uneltirile dușmanilor 
păcii și sînt gata să zădărnicească 
orice planuri ale reacțiunii im
perialiste.

Amintind propunerile cu privire 
la crea'ea unor zone în care să 
nu existe arme atomice și rachete 
în regiunea Mării Baltice și a 
Peninsulei Scandinave, în Balcani

interna- 
arătat că 

r______ preocupă
acum întreaga omenire este men-

-------- .

Goya interzis 
în S. U. A.

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
După cum relatează agenția Uni- 
ted Press Internațional, greva ce
lor 500.000 de muncitori din in
dustria siderurgică din Statele 
Unite continuă.

Această grevă, subliniază agen
ția Reuter, a intrat in cea de-a 
treia zi fără ca problemele să fie 
rezolvate. Ea a paralizat industria 
de oțel din Statele Unite. Efectele 
acestei greve, relevă agenția, se 
extind cu repeziciune și asupra 
celorlalte sectoare leg’ate de pro
ducția de oțel.

Uniunea sindicatelor americane 
(A.F.L.-C.I.O.) a declarat că spri
jină greva muncitorilor siderur
giști.. United Press Internațional, 
referindu-se la propunerea făcută 
de conducătorii Sindicatului unit 
al oțelarilor din Statele Unite de

comitet alcătuit din

de
a-

MOSCOVA. — Printr-un decret 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., cu prilejul împlinirii 
virstei de 50 de ani, Andrei Gro- 
miko, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., a fost decorat cu 
Ordinul Lenin pentru marile sale 
merite față de statul sovietic.

Preocupată peste măsură 
menținerea bunelor moravuri 
mericane, administrația poștelor 
din S.U.A. a interzis luna trecută 
difuzarea unor reproduceri după 
un tablou celebru. Este vorba de 
capodopera binecunoscutului p.ctor 
spaniol Francesco Goya cunoscută 
sub denumirea de „Maja desnuda“, 
a cărei goliciune, potrivit părerii 
conducerii administrației poștei a- 
mericane, ar reprezenta „o ame
nințare la adresa moralei bunilor 
americani“, fn treacăt fie spus, 
este vorba de aceiași „buni ameri
cani“, care nu sînt de fel deranjați 
de revistele pornografice, specta
colele de ^Striptease“ (n.r. femei 
goale) și de prospera instituție a 
prostituatelor chemate prin tele
fon cunoscută in lumea occiden
tală sub denumirea de „Call-Girl- 
System“.

Iată că acum, în legătură eu a- 
ceasta interdicție s-a făcut auzit 
din Spania un glas. Cine și-a în
chipuit însă că vreo personalitate 
spaniolă s-a ridicat pentru Ca să 
protesteze împotriva interzicerii 
lui Goya în Stateie Unite se în
șeală. Clasul despre care este vor
ba vine din partea episcopului din 
Mal a "a. unul din cei mai fervenți

sprijinitori ai lui Franco, care a 
întîmpinat hotărîrea pudicilor aii- 
ați de peste Ocean cu un „bravo“ 
din toată inima. „Luînd o aseme
nea hotărîre — a declarat el — 
Statele Unite au făcut u»< pas cu
rajos în lupta împotriva creșterii 
demoralizării

Este 
Goya 
za 
tele Unite și 
Franco. Dacă 
a reușit să scape pînă la urmă de 
Inchiziție, de data aceasta soarta 
sa ar fi fost hotărilă de Comisia 
pentru cercetarea activității anti
americane sau de unul din tribu
nalele lui Franco. Perspectivă care 
bineînțeles nu i-ar fi surit de fel...

Un 
că a 

aceasta

tineretului“.
mare noroc pentru 
murit și din cau- 

nu trăiește în Sta
nici in Spania lui 

pe vremea lui, Goya

Două crime 
pe oră !

„De ce sîntem urîți ?" — se 
treba anul trecut revista ameri
cană „Life" într-un articol con
sacrat valului de manifestații anti
americane declanșate aproape în 
toate țările unde se găsesc mili
tarii cu însemnele „U. S. Army“. 
Numeroase alte publicații ameri
cane își pun la rîndul lor cu tot 
mai multă insistență aceeași în
trebare și, uneori fără să vrea, sini 
silite să dea și un răspuns.

tn-

GENEVA. - La 17 iulie a avut 
loc o nouă ședință a participanți- 
lor la Conferința celor trei puteri 
in problema încetării experiențe 
lor cu arma nucleară Ședința a 
fost prezidată de reprezentantul 
sovietic. S. Țarapkin. Următoarea 
ședință va avea loc la 20 iulie.

GENEVA. - La 17 Iulie, A. A. 
Gromîko 
terne al 
L. Bolz. 
terne al
o convorbire cu el în timpul con. 
vorbirii au fost abordate probleme 
tn legătură cu lucrările conferin
ței de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe.

ministrul Afacerilor Ex- 
U.R.S S.. s a 'ntîlnit cu 
ministrul Afacerilor Ex 

R, D. Germane, și a avut
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— Ascultă colega, la noi in 
me, ai o meserie totdeauna sigură...

fir-

Desen de A. ANDRONIC

Ziarul „New York Times" rela
ta că în momentul de față peste 
500.000 de soldați și ofițeri ameri
cani se găsesc în afara granițe
lor S.U.A. Dintre aceștia — potri
vit cifrelor publicate de acest ziar 
—50.000 se află în Franța, 200.000 
în Germania occidentală, 125.000 
în Japonia, (dintre care 50.000 în 
Okinawa, 50.000 în Anglia, 10.000 
în Italia), 10.000 în Filipine și 
în multe alte țări „aliate“ cu Sta
tele Unite de care sînt legate 
prin pactele N.A.T.O., S.E.A.T.O., 
A.N.Z.U.S. Or, după cum ne in
formează tot ziarele americane, în 
toate aceste țări militar’i ameri
cani au reușit să stabilească un 
record deosebit de îngrijorător, 
acala al crimelor și fărădelegilor 
la care se dedau. După cum scrie 
revista „Newsweek“, în anul 1953 
soldații americani au comis 6.000 
de crime, un an mai tîrzlu — 
7.416, iar în 1955 — 10.249 crime. 
Cifra aceasta este într-o perma
nentă creștere ajungînd la 14.000 
de crime in 1956 pe lîngă alte 
74.000 de ofense serioase aduse 
locuitorilor țărilor „aliate“. Cît 
privește situația anului trecut ea 
se preeintă în culori cum nu se 
poaie mai „roze“, ocupanții de 
peste Ocean comițînd cîte... 40 de 
crime pe zi, ceea ce revine cam la 
aproximativ două pe oră.

Nu se poate spune că această 
statistică a revistei „Newsweek” 
nu este elocventă, Poaie dc aceea 
și Pentagonul s-a sezlsat și a 
trimis în toate unitățile americane 
din străinătate un „Manual de 
bună purtare“. Este greu însă să 
ceri bună-cuviință unor oameni 
care au mai departe la dispoziție 
celebrele „comicsuri", filmele de 
groază și emisiunile televizate în 
care crima, violul, incendiul și si
nuciderea joacă rolul principal, 
în definitiv- aceasta este temelia 
„educației“ t neretului american. 
Și dacă lucrurile merg așa mai 
departe, nu va trebui sa mire pe 
nimeni (nci chiar pe redactorul 
ziarului „Wall Street Journal" 
care a scris recent: „Sentimentele 
antiamericane cresc din zi în zi") 
pentru ce în toate țările unde se 
găsesc „aliații" americani devin 
tot mai dese cererile : „Amy, go 
home" 1. („Americani, cărați-vă 
acasă î").

DOAR
41 LA SUTĂ...

STOCKHOLM 17 (Ager
pres). — tn Suedia pentru o 
muncă egală cu cea a virstni- 
cilor, salariul unui tînăr mun
citor este de numai îl la sută 
din salariul unui adult. Fe
meile tinere primesc cu 20 
pînă la 40 la sută mai puțin 
decît bărbații.

a se forma un 
reprezentanți ai sindicatelor și pa
tronilor în vederea rezolvării pro
blemelor legate de greva celor 
500.000 de muncitori siderurgiști, 
arată că reprezentanții companiilor 
siderurgice au respins această 
cerere.

In urma grevei celor 500.000 de 
siderurgiști producția de oțel a 
scăzut considerabil afectînd indus
tria constructoare de vapoare, in
dustria constructoare de mașini și 
industria minieră.

La Detroit, marele centru al in
dustriei constructoare de automo
bile, conducerea uzinelor a decla
rat ca în cazul că greva muncito
rilor din industria siderurgică va 
continua, nu se va putea trece la 
fabricarea noilor tipuri de mașini 
model 1960.

Acțiunile muncitorești din Sta
tele Unite pentru condiții economi
ce mai bune se intensifică. Astfel, 
la 16 iulie muncitorii din indus
tria de aluminiu au cerut mărirea 
salariilor și încheierea de noi con
tracte de muncă.

Agenția Reuter relevă faptul că 
numărul șomerilor din S.U.A. con
tinuă să crească. în sectorul trans
portului feroviar, în industria au
tomobilelor, în industria minieră, 
industria constructoare de vapoare 
au fost concediați pînă. în prezent 
peste 25.000 de muncitori și se 
așteaptă ca pînă la sfîrșitul lunii 
'iulie să mai fie concediați 
peste 50.000 de muncitori.

ATENA 17 (Agerpres). 
ședința din seara de 16 
Tribunalului militar din 
după declarația rostită de 
lis Glezos, a luat cuvîntul 
ghios Trikalinos, membru al Par
tidului Comun st din Grecia, acu
zat ca și ceilalți patrioți greci 
de „activitate de spionaj“.

„Ca om șj ca membru al Par
tidului Comunist — a spus Gheor- 
ghios Tr.kalinos — resping cu 
indignare învinuirea de spionaj 
pe care o consider defăimătoare 
și care este cu totul nefondată. A- 
ceastă acuzație este îndreptată 
împotriva mea și împotriva parti
dului din care fac parte. Partidul 
Comunist din Grecia este un par
tid național, patriotic și democra
tic. Aceste trăsături fundamen
tele reies și din statutul său. 
Part dul Comunist din Grecia a 
stat întotdeauna în primele rin- 
duri ale luptei poporului grec“.

★

In ciuda încercărilor președin
telui tribunalului de a-1 întrerupe,. 
Trikalinos și-a continuat declara
ția subliniind scopurile politice 
urmărite de autorități prin însce
narea procesului împotr.va pa-, 
trioților greci. „Este evident, a 
spus el, că se urmărește pre
lungirea regimului anormal în 
Grecia. Se urmărește de aseme
nea să se împiedice unirea tutu
ror forțelor democratice d n Gre
cia, se urmărește menținerea mai 
departe a atmosferei războiului 
recei“.

Dezbaterile procesului lui Ma
nolis Glezos și celorlalți patrioți 
care are loc la tribunalul militar 
din Atena au intrat în faza ho- 
tărîtoare. La 17 iulie tribunalul a 
încheiat interogarea 
La 18 iulie procurorul 
va rosti. rechizitoriul, 
vor urma pledoariile 
apărării.

Un vibrant apel 
adresat omenirii

I. REIEGAN

acuzafilor. 
regal își 

după care 
avocațiior

ATENA 17 (Agerpres). — La 17 
iulie presa greacă a publicat scri
soarea rudelor lui Manolis Glezos 
și celorlalți acuzați adresată gu
vernelor și parlamentelor țărilor 
membre, ale O.N.U., Comitetului 
internațional pentru apărarea lui 
Manolis Glezos, Consiliului Mon- 
dal al Păcii, Federației interna
ționale pentru apărarea drepturi
lor omului și altor organizații
democratice, tuturor organizațiilor 
și „tuturor celor cărora le este 
scumpă dreptatea, libertatea, de
mocrația și pacea“. Această scri
soare cuprinde apelul de a salva 
viața lui Glezos și a celorlalți a- 
cuzați și de a cere eliberarea lor 
imediată.

In scrisoare se spune: Profund 
îngrijorați și îndurerați de soarta 
care așteaptă pe cei ce ne sînt 
dragi, ne adresăm dv. cerîndu-vă 
să ne ajutați în lupta pentru sal
varea soților și fraților noștri, 
care sînt judecați de un tribunal 
militar fiind acuzați de încălcarea 
legii 375, adoptată în perioada 
dictaturii Metaxas și care sînt di
rect amenințați de a fi declarați 
spioni și de a fi condamnați la 
moarte, deși conform depozițiilor 
martorilor acuzării și în tot timpul 
procesului nu a fost prezentat ab
solut nici un fapt concret care să 
poată justifica o acuzație atît 
de îngrozitoare.

Pentru toți oamenii de bună- 
credință următorul adevăr este 
limpede: în țara noastră, după 
zece ani de la terminarea războiu
lui civil, pe insulele pustii există

lagăre de concentrare, 
menii sînt trimiși pe: 
viața fără judecată, fără .uarwu. 
numai în baza unei hotărîri se
crete a vreunei comisii adminis
trative, care declară că acești oa
meni constituie un pericol pentru 
securitatea publică. In închisori 
putrezesc aproape 2400 de deți
nuți politici condamnați pentru 
faptul că au încălcat legi care nu 
mai sînt în vigoare. In Atena șt 
alte orașe a fost introdus regimul 
lagărelor de concentrare, în baza 
căruia mii de cetățeni greci sînt 
obligați să se prezinte la anumite 
ore, în anumite locuri, pentru a 
prezenta „rapoarte“ cu privire lu 
activitatea lor, și care sînt In si
tuația de deținuți în propriile lor 
case etc.

Din desfășurarea lucrărilor Tri
bunalului militar, în fiecare zi de
vine tot mai evident că este vorba 
de un proces care-și propune nimi
cirea adversarilor politici ai gu
vernului, că este vorba de o Încer
care de a intimida poporul grec 
iubitor de pace pentru a se obține 
crearea bazelor pentru rachete.

In numele adevărului și justi
ției, pentru care și-au dat viața 
mii de oameni, nu lăsați ca gloan
țele să oprească inimile celor ce 
ne sînt dragi. Aceste gloanțe sint 
îndreptate spre inima Greciei în
săși.

Scrisoarea a fost semnată de 
Tăssia Glezos, Lula Trikalinu, V. 
Karkaiani, F. Zorvala, L. Singela- 
riu, M. Singelariu, E. Singelariu, 
G. Trikalinu, T. Vutsas.

unde oa- 
mtru toată 

'ără martori,

Adunări în

La Triesf, poliția încearcă să reprime în mod violent o manifestație 
pașnică a muncitorilor ce revendică condiții mai omenești de trai.

(Din ziarul italian „UNITA")

„Pe zi ce trece, a spus maistrul 
Ștefan Rusea, la adunarea care 
a avut loc la întreprinderea „Răs
coala din 1907“, dezbaterile de la 
Tribunalul militar din Atena do
vedesc falsitatea acuzațiilor aduse 
lui Manolis Glezos ;.și celorlalți 
patrioți greci. Judecarea aceluia 
care. în anii grei ai cotropirii 
Greciei de către forțele negre ale 
fascismului, a avut curajul să 
smulgă de pe Acropole cîrpa cu 
crucea încîrligată, esle o uneltire 
a reacțiunii, care încearcă să des
ființeze drepturile și libertățile 
democratice pentru dobîndlrea că
rora au luptat cei mai buni fii ai 
poporului grec.

în apărarea eroului poporului 
grec și-au niai spus cuvîntul ing. 
Angliei lonescu, țesătoarele Maria 
Olaru, Maria Petrilă și Paras- 
chiva Ivancenco, director adjunct.

țara noastră
t Cei prezenți au aprobat o mo

țiune adresată Ambasadei Greciei 
din București prin care s-a cerut 
eliberarea ncintîrzlată a lui Ma
nolis Glezos și a celorlalți pa
trioți greci și anularea imediată 
a acțiunii judiciare intentate îm
potriva lor.

★

în telegrama adresată Comite
tului Romîn pentru apărarea lui 
Manolis Glezos de către Comite
tul regional Suceava al femeilor 
se arată că miile de femei 
această 
suini 
cerînd 
grecești 
dictară
Manolis Cilceos și a celorlalți pa
trioți greci.

din
regiune se alătură gla- 

opiniei publice mond:ale, 
cu hotărîre autorităților 
să înceteze acțiunea ju- 

îndreptată împotriva lui
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