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[• Fotografia de mai sus înfățișează o parte din cele 30 hectare j 
( ale fermei horticole din Armășești, regiunea București, cultivate j 
( cu căpșuni. Cele două tinere pe care foto-reporterul le-a sur- J 
} prins în timpul producției, s'nt utemistele Elena Preda și Alexan- j 
( drina Caloianu — șefe de echipă. Prin munca lor au con- j 
l tribuit la recoltarea a 12.000 kg. căpșuni în numai 5 zile. Și J 
} știți care este cantitatea pe care trebuie s-o valorifice ferma ? j 
( 50 tone. Muncitorii și tehnicienii de aici s-au angajat să depă- j 
( șească cu mult această cifră și felul în care se prezintă cultura J 
j- le Îndreptățește speranțele. ■!
f Foto: EUGEN CSIKOS j

ÎNTRECEREA
Adunarea utemiștilor din satul 

Tîrnavele era pe sfîrșite. Ei au 
discutat amănunțit despre felul 
cum vor întîmpina cel de-al doi
lea Congres al Uniunii Tineretu
lui Muncitor. Au luat și hotărîrea 
de a fi fruntași la lucrările de 
Întreținere a culturilor. Utemista 
Valeria Tolea a făcut propunerea 
ca ei, utemiștii, să-și lămurească 
rudele și vecinii să întrețină cul
turile la timp, după sfatul agro
tehnicii.

Mulțumit de hotărîrea utemiș
tilor, Ion Zamfir, secretarul orga
nizației, tocmai se pregătea să 
declare adunarea generală închi
să. O mină ridicată arăta însă 
că cineva mai are ceva de spus.

— Spune tovarășe Cimpoieru 
— îl îndemnă secretarul. Utemis- 
tul Marin ’Cimpoieru se ridică, 
își drese glasul și spuse: ,,ln 
cinstea Congresului U.T.M., chem 
la întrecere pe Anghelina Popa. 
Vreau să ne întrecem la întreți
nerea culturilor. Eu voi prăși po
rumbul la timp, de cîte ori va fi 
nevoie și la plivitul păioaselor 
voi face tot așa după cum ne în
hață agrotehnica“.

Auzind spusele lui Cimpoieru, 
utemiștii au început să bată din

din Tîrnavele. Și cum e și firesc 
în asemenea cazuri, „spectatorii“ 
au început să particine intens la 
întrecerea dintre cei doi.

Rezultatul printei etape a aces
tei întreceri a scos la iveală un 
cîștigător. Cine a cîștigat : Ma
rin Cimnoieru sau Anghelina 
Pbpa ? Cîștigător a fost unul din 
rîndurile foștălor „spectatori“. 
Pentru asta n-au avut de ce să 
se supere ,pe Ion Zamfir cîștigă- 
torul, nici Anghelina Popa, nici 
Marin Cimpoieru.

De cștigat au cîștigat cu toții. 
Pentru aceasta stă drept mărtu
rie buna întreținere a culturilor 
făcută de ulemiști. Și principalul 
e că utemiștii întîmpină cel de-al 
11-lea Congres al U.T.M. așa 
cum au hotărît în adunarea ge
nerală. Și nu se poate spune că 
nu li se datorește și lor faptul că 
satul Tîrnavele din raionul Dră- 
găneștii de Vlașca este fruntaș la 
întreținerea culturilor.

ANA CARANFIL 
corespondentul „Scînteli 
tineretului“ pentru regiu

nea București

Deși trecuse mai bine de o oră 
de cînd începuse schimbul, discu
ția continua. Membrii brigăzii a- 
veau multe de spus. Ei hotărau 
asupra aplicării inițiativei bri
găzii de strungari de la uzinele 
„Maiyas Rakosi“ din Capitală, 
la ei în întreprindere.

— Noi am aplicat pînă acum 
metode avansate — spunea tînă- 
rul strungar Gheorghe Teodo- 
rașcu. Insă de multe ori întrea
ga brigadă executa aceeași piesă 
și nu toți membrii aplicau cele 
mai bune metode. Prin aplicarea 
acestei inițiative în colectiv vom 
hotărî care este metoda care se 
aplică cel mai bine la reperul 
respectiv.

Pentru a putea aplica inițiativa 
brigăzii lui Năstase Mitroi tre
buie puse în primul rînd la 
punct o serie de lipsuri în ceea 
ce privește repartizarea pieselor 
și aprovizionarea brigăzii cu toa
te materialele necesare. Știm cu 
toții că pînă acum aceste ches
tiuni nu au fost încă pe deplin 
rezolvate în întreprindere.

— De multe ori strungurile 
noastre stau din cauză că nu a- 
vem ce lucra — spunea la dis
cuții strungarul Mihai Pînzaru.

Din acea zi, brigada de tineret 
condusă de tov. Ion Burlacu de 
la fabrica de piese de schimb 
C.F.R. din Galați a hotărît să 
lucreze după inițiativa brigăzii 
lui Mitroi.

Și membrii brigăzii s-au întru
nit din nou într-o mică consfă
tuire pentru a hotărî ce me.ode 
să aplice la executarea pieselor 
in ziua următoare. Urmau să exe
cute buloane cap arc, butoane 
de frînă și axe triunghiulare.

Strungarul Gheorghe Teodo- 
rașcu a propus ca la strunjirea 
butoanelor să fie aplicată metoda 
de tăiere rapidă a lui -Bîcov iar 
la axele triunghiulare tăierea in
tensivă. Această propunere a fost 
aprobată de toți membrii bri
găzii.

Trebuie să arăt că cei nouă ti
neri care compun brigada sînt 
strungari cu o înaltă calificare 
și se află printre strungarii de 
frunte ai întreprinderii.

Pentru a scurta timpul de lu
cru la confecționarea butoanelor, 
tînărul Petre Anton scoase din 
dulap un dispozitiv confecționat 
de strungarul Mircea Mihălct'anu 
și-l arătă membrilor brigăzii.

— Tot la executarea butoane
lor se folosește și acest dispozi
tiv de prindere a piesei din mers, 
a spus el. In prezent, după 
însușirea inițiativei de la „Ma- 
tyas ' Rakosi“, întreaga brigadă 
lucrează cu acest dispozitiv.

De atunci au trecut cîteva zile 
și rezultatele au început să se 
arate. De altfel, strungarul 
Gheorghe Teodorașcu a înregis
trat în fiecare zi o depășire de 
150 la sută, Mihai Pînzaru o de-

Constructori de locuințe
Tg. Mureș (de la coresponden

tul nostru).
Comisia de recepție a celor 18 

apartamente, construite de curînd 
in orașul Tg. Mureș, cerceta cu 
multă exigentă calitatea lucrări
lor. Construcțiile noului bloc 
muncitoresc au întrecut toate 
așteptările. Cele 18 apartamente 
au fost date în folosință cu 3 
luni și 5 zile înainte de terme
nul fixat. O realizare deosebit de 
grăitoare. Iar din numeroasa co
misie nimeni nu a avut nimic de 
obiectat tn privința calității lu
crărilor.

Utemiștii au o contribuție în
semnată în obținerea acestei

realizări. 60 la sută din munci
torii șantierului sînt tineri. Prin
tre fruntașii șantierului se află și 
utemiștii Lucaci Mihai, Țintar A- 
lexandru, Darvasi Ștefan și Sin- 
făleanu lacob. Tot fruntașe sînt 
brigăzile de parchetari conduse de 
utemiștii lere Ion și Orban Ștefan 
care și-au depășit sarcinile de 
plan cu 24 la sută. Sînt cu
noscute pe întregul șantier nu
mele unor utemiști ca Cismas 
Ion, Nistor Petru, Rusu Alexan
dru și Szakacs loan. Utemiștii 
de pe acest șantier și-au luat an
gajamentul ca fn cinstea celui de 
al ll-lea Congres al U.T.M. să 
dea tn folosință un nou bloc 
muncitoresc cu 18 apartamente.

pășire de 200 la sută, Andrei 
Gafton 100 la sută, P. Anton 120 
la sută.

Prin aplicarea inițiativei lui 
Mitroi, în fiecare zi tinerii din 
brigada de strungari condusă de 
ion Burlacu au. in.redus ceva 
nou în felul tor de a munci. In 
primul rind au trecut la reorga
nizarea tocului de muncă potri
vit cu specificul fiecărei comenzi, 
cu ordinea operațiilor ele. In
tre timp le-au sosit alte repere 
care, pe lingă aplicarea metode
lor avansate cunoscute, necesitau 
e.aborarea'unor mijloace noi teh
nice (cuțite, dispozitive etc.) spe
cial adaptate specificului repe
relor respective. Brigada a pri
mit în lucru un stoc de șuruburi 
de un sfert de țol. Strungarii 
întîmpinau greutăți la filelarea 
acestora. Șeful brigăzii, Ion Bur
lacu, a confecționat un dispozi
tiv de prins filiera. Greutatea a 
fost înlăturată, iar filetarea se 
face acum dinlr-o trecere (înain
te la confecționarea acestui șu
rub era nevoie de 4-5 treceri). 
De asemenea, la strunjirea altor 
piese membrii brigăzii au fost 
nevoiți să pregătească cuțitele 
într-un anume fel, potrivit cu 
specificul pieselor. De pildă, Mi
hai Pînzaru, la executarea unor 
piese care necesitau diferite raze 
la sfîrșit, în toc să folosească 
două cuțite, printr-o ascuțire spe
cială a unuj cuțit poate execută 
operația înlăturind^knpul de în
toarcere a celui dflHkdoilea cu
țit.

Angajamentele luate de briga
dă în cinstea celui de a! doilea 
Congres al U T.M. sînt realizate 
cu succes. In cele cîteva zile în 
care s-a lucrat după inițiativa 
brigăzii lui Mitroi rezultatele ob
ținute sînt îmbucurătoare. Insă 
aceasta este numai un început. 
In brigadă se mai observă o se
rie de greutăți în ceea ce pri
vește aprovizionarea cu materiale 
și repartizarea din vreme a pie
selor ce urmează să fie lucrate. 
Pentru înlăturarea acestora este 
nevoie de mai mult sprijin din 
partea conducerii organizației de 
bază U.T.M. din fabrică și din 
partea conducerii secției și a în
treprinderii.

IANCU TRIFAN 
corespondentul „Scînteil 

tineretului“ pentru regiunea 
Galați

Nici cînd meseria nu ml s-a 
părut atît de ingrată ca tn 
seara aceea de sfîrșit de săp- 
tămînă, cînd pătruns de ploaia 
rece și de frig mă îndreptam 
spre luminile ademenitoare 
ale cabanei. Am pornit din 
București plin de avînt, che
mat de dorul înălțimilor Bu- 
cegilor, bogate 
minunate. Eram 
un blocnotes, un 
un rucsac și...
D.ir ploaia aceea afurisită îmi 
înmuiase pe rînd toate, plus 
entuziasmul. Mergeam în 
grupul unor excursioniști. Si
luetele lor îmbrobodite cu tot 
ceea ce prevederea sau fante
zia momentană le-a pus tn 
mină abia se distingeau în în
serarea întunecată de norii 
plumburii. Cabanierul de la 
Gura Dihamului ne-a întîmpi- 

bucuros de oaspeți, cu

în priveliști 
înarmat cu 
aparat foto, 

antrenament.

grup numeros de munci
tori și tehnicieni de la fabri
ca de bere „Rahova", un 
lectiv din Ploești și cîțiva 
funcționari ai Sfatului 
popular al raionului ,,Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Bucu
rești.

In „salonul“ mare al 
cabanei se întinsese praz
nic mare. Cei de la Bere 
„Rahova“ sărbătoreau un 
eveniment îmbucurător.

— Tovarăși I Un cetă
țean masiv cu trăsături 
și un zlmbet care te cu
cerea din primul moment 
s-a ridicat și a încercat 
să ia un aer grav : „Ridic 
paharul în cinstea succe
sului obținut de echipa
noastră. în concurs—Ura I".

Tn larma generală, stîrnită 
de entuziasmul general 
(excursioniștii veniseră cu be-

cu 160 de formații 
„Succesul" sărbătorit 
că la cabana „Gura 
lui“ era promovarea 
cu toate cele trei „sectoare' 
— cor, dansuri, teatru — tn 
faza orășenească a concursu
lui...

Afară, ploaia s-a pornit din 
nou. Dar ea nu poate opri pe 
tineri de la un pasionant joc 
cu mingea (fotografia 1). Cu 
atît mal puțin ea nu poate 
stingheri idila ce se pare că se 
înfiripă între cel doi tineri. 
Aș putea să jur că cei doi 
nici n-au observat că plouă. 
(fotografia 2).

Iată că prin spărtura unul 
nor, soarele a ztmbit zgtrcit, 
trezind în inimile tinerilor do
rul de urcuș. Va veni și 
ploaia,? Nu ne pasă 1 Culmile .

; 
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>> 
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co-

argintate ale Bucegllor, învă
luite tn norii pufoși, alburii, 
ne cheamă. Pornim din nou, 
cîntînd, spre înălțimile cu ae-

unora și 
cuprins 
frumos 
A para- 
urgent

în noapte, cînd 
prins să se stin- 
tn cabana aceea' 

Valea Cerbului., 
să*.

palme. Anghelina Popa s-a ri
dicat în picioare. Era necăjită. Să 
nu credeți cumva că-i era tea
mă de întrecere. Nici gînd de 
așa ceva. Anghelina este una din
tre tinerele cele mai harnice din 
sat. Ei ti era necaz însă. că nu 
fusese ea prima care să cheme 
la întrecere pe unul dintre cei 
mai harnici flăcăi.

— Eu primesc întrecerea și 
aflați că n-am să mă dau bă
tută ușor — )i asigură Anghelina 
Popa pe cei de față.

Adunarea s-a terminat. Tine
rii s-au împrăștiat în grupuri, dis- 
cutînd cu aprindere între ei. Fă
ceau de, pe atunci presupuneri, 
asupra rezultatului întrecerii. Unii 
spuneau ca Cimpoieru are să 
c'știge precis, soția lui e o fe
meie foarte ambițioasă, care ține 
fa... prestigiul bărbatului ei. 
Alții, dimpotrivă, susțineau cu 
tărie că Anghelina are să-l în
treacă cu siguranță pe acesta. 
Doar nici în familia ei nu-s dintre 
cei ce se lasă ușor învinși.

N-au greșit cei ce au spus 
că nevasta lui Marin e ambițioa
să. S-a sculat cu noaptea în cap 
ți a pregătit de mîncare. Marin a 
luat sapele și s-au îndreptat spre 
cîmp. Dar ți-ai găsit s-o învingi 
,pe Anghelina! Ea fusese mai har
nică în dimineața aceea. Cînd au 
ajuns cei doi pe cîmp, din pogo
nul de porumb al Anghelinei erau 
prășite două rînduri. întrecerea 
se arăta de la început a fi aprigă.

A doua zi, s-au schimbat lu
crurile. Mița a pregătit coșul cu 
mîncare de cu seară, iar Marin 
a ascuțit sapele. Spre bucuria lor, 
de data aceasta ei au fost cei 
care i-au luat-o Anghelinei îna
inte. Munceau îndîrjiți și unii și 
alții.

întrecerea dintre Marin Cimpo- 
feru și Anghelina Popa ă intrat 
in atenția încordată a tinerilor

Plecarea din Capitală
a delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Marți dimineața, delegația So
vietului Suprem al U.R.S.S. în 
frunte cu F. R. Kozlov, membru 
în Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., deputat în Sovietul 
Uniunii, prim secretar al Comite
tului regional Leningrad al 
P.C.U.S., care timp de două săp- 
tămîni a vizitat țara noastră la 
invitația Marii Adunări Națio
nale a R.P.R., a părăsit Capitala 
înapoindu-se în patrie.

La aeroportul Băneasa, un mare 
număr de cetățeni ai Capitalei au 
condus pe solii marelui popor so
vietic.

Erau de față tovarășii : C. Pîr-

vulescu, președintele Marii Adu
nări Naționale, acad. M. Sado- 
veanu, vicepreședinte al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, A. 
Bunaciu, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Tiță 
Florea, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, FI. Dănăla- 
che, prim secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., 
Th. Iordăchescu, acad. I. Murgu- 
lescu, Ghizela Vass, acad. M. Ra- 
lea, președintele Institutului Ro- 
mîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, A. Mălnășan, loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe, C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu. N. Sălăgeanu, Gh. Vidraș-

eu, membri în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale, Ofelia Ma- 
nole, O. Livezeanu, vicepreșe
dinți ai A.R.L.U.S.-ului, V. Cris- 
tache, prim secretar al Comite
tului regional București al P.M.R., 
A. Vlădoiu, președintele. Sfatului 
Popular al Capitalei, deputați în 
Marea Adunare Națională, depu
tați ai sfaturilor populare, acti
viști de partid și ai organizațiilor 
obștești, reprezentanți ai presei 
rom'ne și străine.

Oaspeții au fost de asemenea 
conduși de A. A. Epișev, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Uniunii Sovietice la 
București, de membri ai ambasa-

>rom șhciorba-caldă... Curînd 
(veselia, clntecul și voia bună 
Iau învins necazul 
^plictiseala altora și au 
> molipsitor sala mare, 
yîmpodobiță a cabanei.
'.tul de radio —reparat 
ide către un tînăr excursionist 
>— a prins glas sau mai pre- 
\cis muzică. S-a dansat, s-a 
'jucat „perinița“, s-a rîs mult 
,pînă tîrziu 
’luminile au 
•gă pe rînd 
‘.izolată din 
[Afară, ploaia continua 
■cadă răpăind surd pe acope-' 
.rișul cabanei.

Ne-au trezit zorile mohorîte, 
șl ne-au scos la aerul proas-1 
păt. Un duș rece tn apa izvo-, 
rutul, apoi, după o plimbare1, 
prin iarba înrourată din jurul' 
cabanei — din nou la masă. < 

Tn poarta cabanei s-au oprit', 
mașini. Noi oaspeți soseau :<

Linia 81 
de troleibus se 

ya prelungi pînă 
la Cotroceni

Zilele trecute, inginerul-șef al
I.T.B. ne-a comunicat că linia 81 
de troleibus își va prelungi tra
seul p'nă la Cotroceni. In prezent 
pe șantierul liniei se execută lu
crările de întindere a rețelei și 
montarea stilpîlor. Noua linie va 
fi dată în folosință în a doua ju
mătate a lunii iunie. Aspect de la plecarea delegației parlamentare Sevietic# Foto : AGERPRES

del U.R.S.S., precum șl de șefii 
unor misiuni diplomatice, acre
ditate la București.

înaintea plecării F. R. Kozlov, 
conducătorul delegației Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., a rostit 
următoarea cuvîntare:

i Dragi tovarăși, prieteni I

A sosit clipa cînd delegația 
noastră părăsește minunata și os
pitaliera voastră țară.

In cele două săptămînl pe care 
le-am petrecut în Republica Popu
lară Romînă, la invitația amabilă 
a Marii Adunări Naționale, am 
văzut și am cunoscut atîtea lu
cruri minunate îneît este greu să 
vorbesc despre toate impresiile 
bogate. De neuitat vor rămâne 
pentru noi întîlnirile cu poporul 
rom n, cu muncitori și țărani, 
cu intelectuali, cu tineretul și cu 
copiii voștri plini de viață. In 
timpul acestor întîlniri poporul 
romîn a exprimat sentimentele 
cele mai calde și prietenești față 
de Uniunea Sovietică. Vom păs
tra pentru totdeauna în amintire 
și în inimă aceste sentimente 
prietenești, mișcătoare, pline de 
dragoste și bucurie sinceră ale 
poporului romîn față de popoarele 
Uniunii Sovietice.

In timpul călătoriei prin țara 
voastră am putut constata succe
sele remarcabile pe care le-a ob
ținut poporul romîn, sub condu
cerea gloriosului său Partid Mun
citoresc Romîn, în dezvoltarea 
economiei și culturii, în ridicarea 
bunăstării oamenilor muncii. 
Ne-am convins profund că Repu
blica Populară Romînă merge cu 
succes pe calea construirii unei 
vieți noi socialiste, adueîndu-și 
contribuția la cauza întăririi la
gărului socialist, la cauza conso
lidării păcii în întreaga lume.

Vom povesti poporului nostru 
despre marile succese ale poporu
lui romîn în construcția socia
listă, despre dragostea și recu
noștința profundă a ’ oamenilor

muncii din Romînia față de 
Uniunea Sovietică.

Vizita delegației Marii Adu
nări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne în Uniunea Sovie
tică; ca și vizita delegației noas
tre parlamentare în Romînia, vor 
contribui la o întărire și mai pu
ternică a prieteniei frățești și 
colaborării strînse care leagă po
poarele noastre, vor sluji cauza 
consolidării păcii generale și a 
securității popoarelor.

Permiteți-mi ca în numele dele
gației Sovietului Suprem ăl 
U.R.S.S. să exprim din toată ini
ma mulțumiri Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Rom'ne, întregului popor romîn 
pentru atenția atît de mare pe 
care ne-au acordat-o și pentru 
primirea ca'.dă, cordială.

Părăsind’ . minunata voastră 
țară, urăm, oamenilor muheii din 
Republica Populară Romînă vic
torii și mai mari în construirea 
unei vieți noi, socialiste, fericite.

Trăiască prietenia de nezdrun
cinat romîno-sovietică I

Trăiască talentatul și harnicul 
popor al Romîniei și gloriosul 
lui Partid Muncitoresc Romîn 1

Trăiască
Romînă 1

Republica Populară

★
muncii prezenți pe ae- 

ovaționat îndelung
Oamenii

roport au 
pentru prietenia romîno-sovietică, 
pentru pace în întreaga lume.

Pioneri au oferit buchete de 
flori solilor poporului sovietic.

Membrii delegației parlamenta
re sovietice au schimbat calde 
strîngeri de m’nă cu persoanele 
care i-au condus.

La orele 9,15, avionul a decolat, 
îndreptîndu-se spre Moscova.

(Agerpres)

Deschiderea traficului 
aerian București — Belgrad

Ieri a fost inaugurată linia ae
riană de călători între București 
și Belgrad, pe baza convenției 
încheiată la începutul lunii apri
lie între țara noastră și R.P.F. 
Iugoslavia. Cu acest prilej o de
legație de tehnicieni a Ministe
rului Transporturilor Rutiere, Na
vale și Aeriene condusă de ing. 
Vladimir Stîngaciu, director ge
neral al T.A.R.O.M. a efectuat o 
cursă tehnică pe această distanță. 
Delegația a fost însoțită de Mi- 
lutin Popovici, prim secretar al 
Ambasadei R.P.F. Iugoslavia la 
București, precum și de alți 
membri ai Ambasadei.

La ora 10,40, după un 
efectuat în cele mai bune condi
ții, avionul Yr-Tao, a aterizat pe 
aeroportul „Zemun“ din Belgrad. 
La sosire, membrii delegației #au 
fost întîmpinați de tovarășii Dra- 
goie Djurici, ministru plenipoten
țiar și directorul primului depar
tament din secretariatul pentru 
Afacerile străine, Batrici Iova- 
novici, director general al avia
ției civile a R.P.F. Iugoslavia, 
Milan Simovici, director general 
al întreprinderii iugoslave de 
transporturi aeriene I.A.T., repre
zentanți ai secretariatului pentru 
afacerile străine și ai. secretaria
tului, pentru transporturi și legă
turi de pe lingă Vecea Executivă, 
Federativă, reprezentanți ai 
presei.

Au fost de față de asemenea, 
tov. Nicolae Guină, ambasadorul 
R.P.R. la Belgrad, Radu Comșâ,

zbor

prlm secretar și ailți membri al 
Ambasadei R.P.R.

Ing. V. Stîngaciu a adresat 
personalului navigant și tehnicie
nilor întreprinderii iugoslave de 
transporturi aeriene I.A.T. un 
călduros salut din partea lucră
torilor din T.A.R.O.M. A răspuns 
Milan Simovlci, director general 
al I.A.T. care a arătat între altele 
că reluarea curselor regulate ae
riene de călători între București 
și Belgrad aduce o, nouă contri
buție la întărirea tradiționalelor 
legături de prietenie dintre po
poarele iugoslav și romîn. Teh
nicienii romîni și iugoslavi au 
definitivat în deplină înțelegere 
o serie de probleme de ordin teh
nic, menite să asigure efectuarea 
transporturilor aeriene de călă
tori în cele mai bune condiții, ca: 
stabilirea rutei de navigați 
sistența tehnică reciprocă, de
servirea pasagerilor din punctul 
de vedere comercial și al traficu
lui, precum și probleme de ra- 
dionavigație.

In cursul zilei, delegația romî
nă a vizitat capitala R.P.F. Iu
goslavia, parcul Calemegdan de 
pe malul rîului Sava, Muzeul mi
litar care oglindește aspecte ale 
luptei de eliberare a poporului 
iugoslav de sub jugul fascist etc.

Cursele aeriene de pasageri în
tre București și Belgrad se vor 
face de la 8 iunie de două ori pe 
săp'ămînă — marțea și vinerea 
— și vor fi deservite de persona
lul navigant și avioanele între
prinderii T.A.R.O.M.

;ie, a-

★
BELGRAD 5 (Agerpres). — 

Taniug transmite:
Marți dimineață a sosit la Bel

grad -primul avion al întreprin
derii de Transporturi Aeriene Ci
vile Romîne, T.A.R.O.M., inau- 
gurîndu-se astfel traficul aerian 
regulat între R.P.R. și Iugosla
via. Serviciul va fi deservit de 
avioane romîne care vor efectua 
cursa București-Be/grad 
ori pe săptămlnă, marți și 
neri.

O delegație romînă 
de Vladimir Stîngaciu, directorul 
T.A.R.O.M. și reprezentantul Mi
nisterului Transporturilor Mari
time și aeriene din R.P.R. a so
sit pe bordul avionului ca primi

de două
vi-

condusă

★
pasageri, 
avea in 
biri cu reprezentanții Societății 
de transporturi aeriene iugoslave 
în chestiuni referitoare la cola-

Această delegație va 
cursul zilei convor-

în chestiuni referitoare la 
borare.

Primirea primului avion 
Roniînia a fost salutată de 
goie Djurici, ministru plenipo
tențiar tn secretariatul 
pentru Afacerile 
trici lovanovici 
siei iugoslave a 
alții. Se afla de 
roport ambasadorul 
Iugoslavia, Nicolae Guină.

Avionul se înapoiază la Bucu
rești după amiază la orele 15,

din 
Dra-

de stat 
Externe, de Ba- 
directorul corni- 
aviației civile, șl 
asemenea la ae- 

R.P.R. în



Tncep această coresponden-
* fă prin a da un calificativ co- 
: legilor mei, calificativ valabil

pentru majoritatea elevilor
* Școlii medii nr. 1 băieți din 
: Buzău; sîntem ambițioși. La 
: noi în școală, pentru elevi,
* sportul este sport și desigur 
: distracțiile sînt distracții, dar 
Ț mai presus de toate stă învă

țătura. Și nu mă înșel afir- 
mind că acești elevi vor ob
ține succese și mai departe.

Așa cum este și normal, e- 
levii claselor a X-a depun în 
această perioadă o muncă cît 
mai însuflețită pentru exame
nul de sfîrșit de an; o 
parte din ei învață și pentru 
examenul de admitere în in
stitutele de învățămint supe
rior.

Demn de remarcat este fap
tul că. dintre cele trei clase 

' a X-a dîn această școală cele 
mai bune rezultate s-au obți
nut în clasa a X-a B unde 
mulți elevi au obținut note 

' numai de 4-5. majoritatea 
fiind, notele de 5. Acești e- 
livi sînt utemiștii fruntași Tă- 
năsescu Gh., Sibiescu Ima- 
tiuel. Niță Nicolae, Petreanu 
Aristide. Marica F ' 
fii.

Ar fi putut fi 
levi în această 
cîte un „3“ i-a __ _ ___ ,______  __ .
ceste note de trei au fost ob- parte din elevi să intre sub in- 
(inute la obiectele desen și fluența „binevoitorilor“ care-i 
educație fizică, despre care sfătuiesc să-și caute „un servi- 

birou“, ușor, cum zic 
ei: „să piardă vremea, să 

, ei meargă leafa". Spun aceasta 
n-au putut obține numai me- mai ales pentru că sîntem la 

.o vîrstă cînd unii părinți ho
tărăsc în locul copiilor viito
rul lor, chiar dacă nu este cel 
mai potrivit. Acești elevi își 
vor da seama că au greșit 
după ce vor sta cîte un an 
acasă, sau la un birou, dar de 
ce sd fie lăsafi să-și piardă 
chiar și un an ?

Absolventul clasei a X-a 
trebuie să aibă un (el bine 

■ definit. Există de altfel două 
variante din care pot alege : 

1-—continuarea studiilor în in- 
vățămîntul superior; II — in
trarea în produefie. Nu tre
buie admisă sub nici 6 formă 
cea de a III-a variantă — 
fuga după un servici ușor — 
propagată de elevii „pierde 
vară“.

Și elevii, dar mal ales pă
rinții ar trebui să fie lămu
riți că nu este de loc înjosi
tor după ce ai făcut zece cla
se în școala medie să intri în 
produefie dacă nu ai pregăti
rea necesară pentru a intra 
într-o facultate. Adevărul este 
că, cu cit știi mai mult, cu 
atît pofi munci mai bine. Or, 
de asemenea oameni este ne
voie — care au multe cunoș
tințe și le 
practică.
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nu știe ce drum să apuce. To
varășul diriginte a încercat să 
îndrume pe cîțiva în spre a- 
gronomie, dar s-a izbit de at
mosfera proastă pe care a fă
cut-o în clasă Voicu Ion, co
legul nostru, care a urmat și 
o școală agricolă și care și-a 
influenfat colegii spunîndu-le 
că e greu să lucrezi în agri
cultură, că « praf și soare 
mult...

Tocmai de aceea ar trebui 
să li se vorbească mai mult 
despre anumite meserii, să. fie 
ajuta(i să cunoască concret 
condițiile, avantajele, posibili
tățile pe care le vor avea în 
producție. Și aceasta ar fi 
trebuit să se facă mai din 
vreme, deși nici acum nu este 
chiar așa de tîrziu. Dacă vor 
fi lăsafi fără nici o îndruma
re se va întimpla cu ei ca și 
cu unii elevi din seriile ante
rioare cum ar fi de pildă, 
Bâigui Alexandru, Tache 
Doru șl al(ii care mai bat 
încă și acum trotuarele cen
trului orașului (au terminat 
școala medie acum 2 ani). Eo 
mare rușine ca după 2-3 ani 
de la terminarea școlii să 

Petre și al-. stai încă acasă întreținut de 
părinfi, iar colegii noștri n-ar 

mai mulți e- trebui să recurgă la aseme- 
situație dar • nea mijloace.
încurcat. A- Există însă pericolul că o

educație fizică, i 
unii zic „că nu contează, sint 
dexterită(i“. Dar tocmai din 
cauza acestor ,,dexterități" 
i
dii de 4 și 5. După ce au dat 
insă cu capul de pragul de 
sus, l-au văzut și pe cel de 
jos și au început — intr-ade
văr cam tîrziu, dar mai bine 
mai tîrziu decît niciodată — 
să acorde atenția cuvenită și 
acestor două ,,dexterități“ - 
care le-au cam încurcat soco
telile.

Și acum despre țelul nos
tru după absolvirea celor 10 
clase. Despre această proble
mă sînt multe de spus. Mai 
întii țelurile diferă de la ti- 
năr la tînăr. Cei mai buni de 
pildă, s-au hotărit să se în
scrie la diverse institute de 
învățămint superior. Se înțe
lege însă că nu toți vom mer
ge mai departe in institute. 
Sînt tineri care doresc să se 
califice în domeniul chimiei 
industriale, a petrolului, în do
meniul metalurgiei etc. Alto
ra le place mult aeromodelis- 
mul, aviafia, marina, asupra 
cărora s-au inițiat în cercurile 
A.V.S A.P Aceștia vor pleca 
după sfîrșitul anului în dife
rite școli de specialitate sau 
la Academia tehnică. Printre 
ei se numără și fruntași ai 
claselor a X-a B : Nifă Nico
lae. Rusen Ion, Ion Nicolae, 
Duțu Valeria.

Este adevărat însă că mai 
sînt printre noi și elevi care 
nici pînă în momentul de față 
nu știu ce vor face. Majorita
tea din ei prezintă deficiențe 
la învățătură, dar nu 
absolută nevoie ca 
meze o facultate, așa cum u- 
nii se încăpăținează. Ar tre
bui ca asemenea elevi ca Un- 
gureanu Gheorghe, Dane Ște
fan și alții să intre în produc
ție, Aici se observă insă o lipsă; 
nici pîni acum, deși am înce
put examenul de maturitate, 
nu au sosit prospectele școli
lor tehnice, nu există o linie 
clară de orientare. E deci fi
resc ca o parte dintre elevi să

este 
ei să ur-

N.R.

G.

Copiii patriei noastre

OPERATORUL
de la cinematograful gării

: a- -
: ■ L ' ■o-

Kl-: w •d 1,

Stația de călire a uzinelor de autocamioane „Steagul Roșu din Orașul Stalin acționează 
cu ajutorul curenților de înaltă frecvență.

In fotografie: tînărul C. Constantin, unul dintre călitorii fruntași ai uzinei.
Foto: AGERPRES

nordul Moldovei se găsește 
Ițcani. O gară desigur cu-

folosesc in munca

Corespondent 
MOLDOVEANU

___ Din discuțiile purtate 
cu directorul și unii profesori 
din această școală a reieșit 
că Ministerul invățămintului 
nici pînă acum nu a trimis 
școlilor medii prospecte ale 
școlilor tehnice și ale institu
telor de învățămint superior. 
Aceasta constituie o greutate 
în îndrumarea elevilor spre 
diverse ramuri de activitate. 
Dat fiind că pînă la absolvi
rea școlii mai sînt puține zile, 
se impune ca Ministerul in
vățămintului să trimită de 
urgență școlilor îndrumările 
necesare.
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QEIÌ de ani de le nașterea lui
u3U dicddc nnoMC

în 
gara r noscută. Zeci de trenuri sosesc și 
tot atîtea pleacă spre diferite 
puncte ale țării. Sute de călători 
sînt prezenți aici, în așteptarea 
trenurilor. Așteptările de obicei 
sînt plictisitoare. Dar poți foarte 
bine ca așteptînd să fumezi o ți
gară. Poți citi o carte sau să vi
zitezi împrejurimile. Dacă vrei 
însă, poți viziona un film la cine
matograful gării.

Socotești cîtă vreme mai ai de 
așteptat pînă la sosirea trenului. 
Da, ai timp. Te poți îndrepta spre 
ghișeul de la casă să iei un bilet 
și iată că în locul plictiselii, tim
pul petrecut ca spectator ți se va 
părea scurt și plăcut. Cînd vei 
pleca din gară, în tren, imaginile 
văzute pe ecran te vor urmări, iar 
plictiseala nici aici nu-și va găsi 
loc. Filmul ți-a plăcut și ție și 
celor peste 100 de spectatori.

Sus, în cabina de proiecție,, 
uneori, de aparate se îngrijește 
însă cineva la care nici nu te poți 
gîndi. Știi cine? Pionierul Poldi 
Cerne. El are 13—14 ani și este 
în ultima clasă a școlii de 7 ani. 
Este 
Acest 
sință 
note.

Tatăl său e ceferist. Odată, mer- 
gînd cu el la gară, micul Poldi a 
făcut cunoștință cu responsabilul

cinematografului, tov. Ilie Crai- 
neț. La cererea copilului, acesta a 
mers sus, în cabină, să-i arate a- 
paratul de proiecție. Lui Poldi 
ochii i s-au aprins de mirare, pe 
buze i-a fluturat un zîmbet și 
dintr-o dată a simțit nevoia să 
mîngîie aparatul, piesele lui, ban
da de film care „face minuni“ 
după părerea sa.

Â doua zi după cursuri, a plecat 
acasă, și-a întocmit lecțiile, a luat 
autobusul și a alergat la gară. 
Simțea dorința de a mai privi a- 
paratul. Ba, nu numai atît. Vroia 
să devină stăpîn 
operator.

al profesiei de

spre cabină își 
de întrebări, 

lasă? Dacă nu

elev fruntaș la învățătură, 
lucru îl dovedesc cu priso- 
catalogul și carnetul de

★
Urcînd treptele 

punea fel de fel 
„Dar dacă nu mă 
mă va înțelege, badea Ilie? Dacă
îmi va spune:,,.pleacă de aici că 
ești prea mic? Dacă toate visurile 
se vor spulbera dintr-o dată ? 
Atunci? Atunci.., îl voi face pe 
badea Ilie să mă înțeleagă. Tre
buie!“—gîndi Poldi. Dar iată-1 că 
a ajuns sus și cu glas întretăiat 
de emoție și-a exprimat dorința 
sa atît de înflăcărată.

— Bre, michiduță... Fugi, bre 
de-aici, Las-să mai crești întîi.

— Nu mă duc I Am să stau aici. 
Am să privesc, știi numai așa...

— Fugi, bre, că te apun lui tă- 
tîne-tău.

— Ba, n-ol pleca de loc.
zău, că nu ești matale așa

— Ci să fac eu cu tini ?
— Apoi, ți-am spus eu Ci...
— Numai dacă înveți bini 

școală, înțălegi ?
— ’țăleg I...

A trecut timp de
Cerne are un caiet 
blemele tehnice ale 
proiecție. Asta numai așa... „știin
țific“, deoarece practic a început 
de mult să mînuiască aparatele.

Cîte odată sosesc filme pentru 
copii și pionieri. El vorbește cu 
directorul școlii și împreună Cu 

‘i și învățătorii vin 
elevii. El bin< '

profesorii 
film toți

Hai, 
rău.

la

atunci. Poldi 
cu toate pro- 
aparatului de

. . .... la
, elevii. El bineînțels Că

urcă sus la cabină nespus de fe
ricit. Proiectează filmul pe ecran 
și parcă citește gîndurile celor
lalți elevi. Ei se mîndresc cu el. 
Unii îi spun : „Mă Cerne, mă, tu 
o să ajungi departe“.
v„Nu mai vorbiți copilării“ —le 

răspunde el. In gînd însă se bu
cură. Știe că la toamnă v-a depune 
un examen de concurs la între
prinderea Cinematografică din 
Iași. La acest concurs — în caz 
de reușită — Va primi carnetul de 
operator.

Le feușit, el știe că va reuși. 
Doar are ambiție. Vrea Să fie 
clasat printre cei dintîi. E greu ? 
Las’ să fie!

I. TEOHARIDE

Deși au trecut atîția ani de la 
vremea cînd a creat marele Cor
neille, opera lui a învins veacu
rile, desfătînd și educînd zeci de 
generații din zeci de țări. Recenta 
reeditare în limba romînă a Ci
dului (în strălucita traducere a lui 
Șt. O. Iosif), succesul de care s-a 
bucurat această piesă cu ocazia 
turneului Comediei Franceze în 
U.R.S.S., ca și ia reluarea sa la 
Paris în magistrala interpretare a 
toi Gérard Fhilipe sînt o dovadă 
a viabilității operei lui Corneille 
în zilele noastre.

Născut la 6 iunie 1606 în fami
lia unui avocat din Rouen, Pierre 
Corneille devine și el avocat în 
orașul natal, dar nu profesează ni
ciodată ; se dedică literaturii, pu- 
blicînd la început versuri și apoi 
cîteva comedii. La 30 de ani, Cor
neille cunoaște brusc gloria, prin 
reprezentarea în 1636 a Cidului, 
piesă inspirată din evul-mediu 
spaniol, care a rămas pînă azi 
una din capodoperele literaturii u- 
niversale, fiind considerată prima 
din marile creații ale clasicismului 
francez. Cu toate acestea, Cidul 
se lovește de ostilitatea cercurilor 
oficiale ale vremii. Se iscă o ade
vărată dispută a Cidului, în care 
atacurile împotriva nerespectării 
de către scriitor a anumitor reguli 
formale ascundeau de fapt con
damnarea piesei de către nobili
mea feudală a timpului.

In 1640 Corneille dă la iveală 
două noi capodopere inspirate de 
astădată din istoria romană: Ho* 
rațiu și Cinna. Corneille va scrie 
de acum înainte un număr destul 
de mare de tragedii, dintre care 
cităm: Polyeucte (1643), Nico- 
mède (1651), precum și o comedie 
de valoare Mincinosul (1642), In 
ultima parte a vieții, Corneille 
scrie însă piese mai slabe, punînd 
accentul pe intriga complicată și 
nu pe descrierea sufletului ome
nesc. Aceste piese apăreau cu atît 
mai slabe, cu cît în acest timp 
începuse a scrie Racine marile 
sale tragedii. Corneille moare în 
1684, asistînd la gloria rivalului 
său Racine.

S-a spus adeseori despre teatrul 
lui Corneille că este o școală a 
eroismului. S-a răspîndit și ex
presia de „personaj Corneillan“ 
pentru a denumi o ființă de o 
mare înălțime morală, înzestrată 
cu o puternică voință, capabilă de 
acte de abnegație și sacrificiu în 
folosul intereselor de familie, de 
stat, de națiune sau um-anitate. In 
adevăr, tema centrală a teatrului 
lui Corneille este conflictul din
tre interesele sau sentimentele 
personale și interesele colective 
sau datoriile mai presus de senti
mentele personàle. In Horațiu, cei

O prietenă apropiată
« Tovarășa Maria Petrilă, directoare adjunctă a fa- 
>> bricii „30 Decembrie“ din Arad, e o prietenă apro- 

piață a tineretu lui. In vizită la căminul tinerelor 
« muncitoare din fabrică, ea stă de vorbă cu to- 
>> varășele Marta Galea, Nina Cărare și Maria 
\\ David.

Ion Brâescu

trei frati Horați și cei treitrei frați Horați și cei trei frați 
Curiați, aparținînd unor cetăți 
deosebite, deși legați între ei prin 
legături de căsătorie, nu pregetă 
să lupte unii împotriva celorlalți, 
fiindcă așa cer interesele patriei. 
Emilia din Cinna, o adevărată re
publicană, pune la cale un com
plot pentru a răsturna pe tiranul 
împărat August. Ea supune fără 
rezerve acestor interese politice 
propriile sale sentimente de dra
goste ce le are pentru Cinna. Și 
nu este lipsit de semnificație, ți- 
nînd seama de mentalitatea epo
cii, faptul că găsim o personali
tate și o tărie de caracter atît de 
puternice la o femeie. Eroii lui 
Corneille sînt oameni chibzuiți, cu 
simțul măsurii, lipsiți de exaltare, 
sînt mai ales oameni tari, altruiști, 
caracterizați prin o voință puter
nică. Ei sînt eroi de o mare va
loare morală, care merg pînă la

sacrificiul vieții cînd este vorba de 
ales între datorie și sentimentele 
personale, între interesele perso
nale și cele ale colectivității.

„Valoarea Cidului, a lui Ho- 
rațiu, a lui Polyeucte, a lui Nico- 
mede — spunea Romain Rolland— 
constă în doza de adevăr, de via
ță și de energie individuală pe 
care o conțin“. Nicomâde este 
simbolul mîndriei și revoltei unui 
stat mic, a cărui independen
ță este știrbită de un stat mare 
(imperiul roman). Pentru preamă
rirea virtuților cetățenești din Ho- 
rațiu, unde găsim și accente re
publicane, această piesă a fost 
mult iubită în timpul revoluției 
franceze din 1789. In general, 
Corneille prezintă cu multă sim
patie mișcările populare, insurec
țiile, revoltele împotriva tiraniei.

Plesele «sale, pe lîngă crearea unor 
caractere tipice pentru epocă, nu 
erau lipsite de aluzii la actualita
tea vremii. Astfel, gestul final din 
Cinna, Unde August iartă pe re
beli, nu din milă, ci din calcul po
litic, apărea ca o invitare spre 
clemență la adresa cardinalului 
Richelieu, care înăbușise în sînge 
cu un an înainte răscoala „descul
ților" din Normandia.

Dacă opera lui Corneille tră
iește de peste trei veacuri, acea
sta se datorește în mare parte și 
măiestriei formei pieselor sale. 
Corneille este un maestru iscusit 
al versului, dîndu-i uneori forma 
de maxime s-au sentințe de o con
centrare inegalabi'ă. Zeci de ge
nerații de tineri au recitat și vor 
recita versuri celebre ca :

„E-adevărat, sînt tînăr, dar 
pentru-un suflet mare.

Valoarea nu așteaptă ca vîrsta 
s-o măsoareI"

Opera lui Corneille rămîne me
reu actuală și e deosebit de apre
ciată de către oamenii progresiști 
de pretutindeni, aniversarea ma
relui scriitor fiind sărbătorită la 
inițiativa Consiliului Mondial al 
Păcii

înaltul sentiment al datoriei, al
truismul, spiritul de abnegație și 
de sacrificiu, puternica energie și 
voință a eroilor corneilleni cons
tituie un exemplu educativ puter
nic pentru constructorii de azi ai 
socialismului sau comunismului, 
care trebuie să învețe să se învin
gă adeseori pe ei înșiși, pentru a 
învinge piedicile ce le stau în ca
lea înfăptuirii unei societăți noi. 
Reprezentarea pieselor lui Cor
neille la noi și în special a Cidu
lui (care n-a fost niciodată jucat 
în Romînia) ar fi bine venită și 
mult gustată în special de tine
ret.

Inițiatorii întovărășirii
TG. MUREȘ (de la corespon

dentul nostru).
Dacă s-ar căuta „inițiatorul" 

întovărășirii „Tinăra Gardă'' din 
Satul Măgheruș. raionut Sfîntu 
Gheorghe, greu s-ar putea afla. 
Și totuși...

Odată, într-o ședință a orga
nizației de bază U.T.M. discutîn- 
du-se despre gospodării colective 
șl întovărășiri, Fodor Karol a 
adus . vorba despre Congresul 
U.T.M. și despre sarcinile tine
retului în lupta pentru transfor
marea socialistă a agriculturii.

— Ce-ar fi dacă pînă la Con
gres am înființa și noi o înto
vărășire In satul nostru ?

S-au sfătuit îndelung, apoi au 
alcătuit un plan de acțiune, Ră- 
mlnea de acum să înceapă mun
ca de lămurire pentru ca și vîrst- 
nicii să sprijine acțiunea înfiin
țării unei întovărășiri. Au urmat 
discuții, frămtntări, preocupări. 
Plnă la urmă entuziasmul ute- 
miștilor a învins. Dar a învins 
și altceva: exemplul lor. Șase 
familii de uteniiști In frunte cu

trecute, intr-un ca- 
In satul Măgheruș a 
o nouă întovărășire 
cărui secretar a fost

Fodor Karol, Markus Albert și 
Mogyorosi Zoltan s-au înscris 
ca să-și lucreze pămîntul în co
mun. Vtrstnicii nu au putut sta 
pasivi față de inifiatlva tineri
lor, Zilele 
dru festiv, 
luat ființă 
agricolă al 
ales utemistul Fodor Karol.

întovărășirea este rodul efor
turilor depuse de utemiști, care 
au ținut să tntîmpine lucrările 
celui de al doilea Congres al 
U.T.M. cu o realizare deosebită.
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Partidul a pus ca sarcină fun

damentală a celui de al II-lea 
plan cincinal făurirea economiei 
socialiste unitare în care pe baza 
dezvoltării continue a industriei 
socialiste să se asigure transfor
marea socialista a agriculturii, 
astfel ca în 1960 sectorul socia
list al agriculturii să fie prepon
derent atît ca suprafață cît și ca 
producț'ie-marfă

Elaborînd sarcinile în vederea 
transformării socialiste a agricul
turii, partidul nostru s-a călăuzit 
după învățătura marxist-leninistă 
care arată că trecerea agricultu
rii pe baze socialiste este o ne
cesitate obiectivă că fără acea
stă trecere nu este posibilă con
struirea deplină a socialismului. 
Socialismul trebuie, deci, con
struit nu numai la orașe ci și la 
säte.

In țara noastră, în urma națio- 
na’iăării principalelor mijloace 

’de producție au fost create în 
dustrie relații de producție 
cialiste. Sectorul socialist în 
dustrie reprezintă în prezent 
proape sută la sută. Astfel în 
dustrie a fost lichidată contradic. 
ția dintre caracterul social al for
țelor de producție și relațiile de 
producție vechi, particular-capita* 
liste.

Ca urmare a politicii de indu
strializare socialistă a țării, in
dustria a cunoscut între 1948-55 
o puternică dezvoltare. în același 
timp însă, în agricultură a rămas 
predominantă mica producție de 
mărfuri. în timp ce industria so
cialistă cunoaște an de an o con
tinuă dezvoltare (volumul pro
ducție! industriale a fost în 1955 
de 3.4 ori mai mare decît în 
1948), mica producție țărănească 
nu poate asigura o sporire serloa. 
sa și continuă a producției, nu

in- 
so- 
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a- 

in-
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poate folosi din plin tehnica mo
dernă pe care i-o pune la dispo
ziție industria. Posibilitățile limi
tate de care dispun gospodăriile 
țărănești mici și mijlocii de a 
spori continuu producția agricolă 
Constituie la un moment dat o 
piedică serioasă în dezvoltarea în
tregii economii naționale De ce? 
Pentru că mica producție de măr
furi nu este capabilă să asigure 
după necesități aprovizionarea cu 
materii prime a industriei și ce
rințele mereu Crescînde de pro
duse alimentare ale populației. în 
timp Ce industria socialistă și mai 

industria grea cunoaște un 
rapid de dezvoltare, reall- 
an de an pe baza tehnicii

ales 
ritm 
zînd 
noi, a sporirii productivității 
muncii o producție tot mai mare, 
mica producție de mărfuri, cu 
tot sprijinul primit din partea 
statului nostru, du poate să asi
gure o creștere neîntreruptă a 
productivității muncii și a pro
ducției agricole. In felul acesta 
Intre industrie și agricultură se 
ivesc disproporții care împiedică 
dezvoltarea continuă a econo
miei naționale. Numai marea 
gospodărie socialistă, capabilă să 
aplice tehnica înaintată și să fo
losească cele mai noi cuceriri ale 
științei agrotehnice poate ob
ține o sporire simțitoare și con
tinuă a productivității muncii și 
deci a producției agricole.

Iată, foarte pe Scurt, de ce con
struirea deplină a bazei economi
ce a socialismului nu se poate 
înfăptui fără ca gospodăria ță
rănească. mică și mijlocie, să fie 
înlocuită prin marea 
agricolă socialistă.

★
E lesne de înțeles 

pe care e menit să-l 
retul în opera de transformare 
socialistă a agriculturii, în con
vingerea masei țăranilor munci
tori asupra avantajelor Colecti
vizării, Tineretul este doar cel

gospodărie

rolul mare 
|oace tine-

continue, perseverente
mai puțin legat de vechiul fel 
înapoiat de a munci pămîntul; 
tinerii sînt susținători entuziaști 
ai noului, iar noul la sate este 
strîns legat de colectivizare care 
deschide țărănimii muncitoare 
căile belșugului și civilizației 
înalte.

Trebuie spus că aportul tinere
tului la munca de transformare so. 
cialistă a agriculturii nu a fost 
multă vreme însemnat și nu este 
încă suficient de puternic. In rîn- 
durile unor organizații U.T M de 
la sate s-au făcut simțite timp 
îndelungat nepăsarea și inerția 
față de sarcina muncii de lămu
rire a țăranilor muncitori în ve
derea colectivizării.

Documentele celui de al 11-lea 
Congres al P M R. au avut darul 
să mobilizeze la o activitate vie 
multe organizații U.T.M.

Utemiștii din satul Tociloasa, 
raionul Bacău, au dezbătut cu 
mult interes documentele Congre
sului al 11-lea al P.M.R. Cu acest 
prilej ei au înțeles clar nu nu
mai însemnătatea transformării 
socialiste a agriculturii, ci și ne
cesitatea ca utemiștii de la sate 
să fie printre primii care pășesc 
pe drumul agriculturii socialiste. 
Convinși că exemplul personal are 
un rol adesea hotărîtor, 21 de 
utemiști, în frunte cu tovarășul 
Florea Ion, secretar al organiza
ției de bază U.TM din Tociloasa 
au Intrat intr-o întovărășire nou 
creată.

Organizațiile U.T.M. de la sate, 
sub conducerea și îndrumarea or
ganizațiilor de partid, au dus în 
ultimul timp, după Congresul al 
II-lea al partidului, o muncă mai 
activă și mai rodnică în sprijinul 
transformării socialiste a agricul
turii. In această privință a acu; 
mulat o bună experiență în ulti-

ma vreme Comitetul regional 
U.T.M.-București, Pentru ca acti
viștii utemiști să poată duce o 
muncă calificată de îndrumare și 
control, acest comitet a organizat 
studierea de către activiștii comi
tetelor raionale a statutelor mo
del al G.A.C. și al întovărășirii 
agricole. După seminariile care 
au avut loc cu activiștii, au avut 
loc prelucrări asupra acestor sta
tute-model în adunări generale 
deschise ale organizațiilor de ba
ză, precum și în cercurile și 
cursurile politice U.T.M. Prelu
crările, dacă sînt bine făcute și 
interesante, dau naștere unor dez
bateri și propuneri prețioase. Așa 
s-a și înbmplat în unele locuri. 
Astfel, în adunarea generală a or
ganizației de bază U T M. din sa. 
tul Tufa Costieni, raionul Dom
nești, în urma prelucrării celor 
două statute, au luat cuvîntul 
mulți utemiști care și-au mani
festat dorința de a se înființa și 
în satul lor o întovărășire agri
colă. După vorbă șl faptă: la 
sfîrșitul adunării generale S-a 
constituit un comitet de iniția
tivă. In urma muncii politice in
tense desfășurată de utemiști a 
fost creată o întovărășire agri
colă în care au intrat din prima 
Clipă 21 utemiști, dintre care 11 
sînt capi de familie.

Organizațiile U.T.M sătești din 
regiunea București au acordat în 
ultima vreme mai multă atenție 
în munca pentru formarea de 
noi G.A.C., întovărășiri, asociații 
simple, grupe de intr-ajutorare, 
popularizării exemplelor vii, con- 
crete. Ele organizează acum mai 
multe vizite ale tinerilor țărani 
muncitori individuali la gospodă
riile colective fruntașe, precum și 
întîlniri ale acestor tineri cu ti
nerii din gospodăriile colective

fruntașe care, cu acest prilej, 
vorbesc despre viața lor noua, 
desj>re avantajele mari ce le o- 
fera munca în colectiv. Acțiunile 
serioase, continue pe care orga
nizațiile U.T.M. sătești din regiu
nea București le-au dus în ultima 
vreme, sub conducerea organiza
țiilor de partid, pentru coopera
tivizarea agriculturii nu au ră
mas, desigur, fără rezultate. Ute- 
mișlii din numeroase sate ale a- 
cestei regiuni se pot mîndri pe 
drept cuvînt că și-au adus con
tribuția la formarea, în perioada 
de după Congresul partidului, a 
numeroase întovărășiri agricole 
în care au intrat și mii de ti
neri.

Un alt exemplu bun ni-1 oferă 
utemiștii din regiunea Constanța. 
Organizațiile de U.T.M. au reușit 
să mobilizeze mulți tineri la 
munca de lămurire a țăranilor, 
muncitori 160 de tineri din raio
nul Hîrșova, 182 din raionul Ne
gru Vodă, zeci de tineri din ra
ioanele Băneasa și Medgidia au 
activat în echipele de lămurire 
create de partid. Despre munca 
acestor tineri vorbește din plin 
pilda utemistului Roșea Constan
tin, care a reușit să lămurească 
17 familii din satul Tichilești să 
intre în G A C„ a utemistului Ca- 
rapeea Alexandru, care a con
vins M familii de țărani munci
tori să apuce calea colectivizării 
sau a utemistei Ghioc Floarea 
care și-a lămurit șapte rude apro- 
piate să intre în colectivă. O ini
țiativă rodnică au avut-o tinerii 
din organizația de bază U.T.M 
din G.A.C Siminoc. comuna Ba- 
sarabi, raionul Medgidia Ei au 
invitat în cadrul adunărilor ge
nerale deschise de U T.M tineri 
din sectorul individual, ajutîndu-i 
pe aceștia să cunoască mai bine

Cum trăiesc și muncesc tinerii 
colectiviști. Utemiștii din această 
colectivă au dus muncă temeinică 
de lămurire cu cîte doi-trei tineri 
țărani individuali la horă, la film 
șl la alte manifestări unde se în- 
tîlnesc. Ca rezultat s-a creat în 
sat o întovărășire în care au in
trat 50 de tineri. In întreaga re
giune Constanța după cel de al 
II-lea Congres al partidului au 
intrat în G.A.C. și întovărășiri 
multe mii de tineri; 20 de or
ganizații de bază U.T.M. au in
trat în întregime în colective și 
întovărășiri. Din rîndul utemiș- 
tilor s-au ridicat în regiune nu
meroase cadre cu munci de răs
pundere în gospodăriile colective: 
14 președinți de G.A.C., 214 mem
bri în comitetele de conducere ale 
gospodăriilor colective, 85 briga
dieri etc.

Succese au dob’ndit în ultima 
vreme, de asemenea, uterrtiștii din 
regiunea Craiova care sub con
ducerea organizațiilor de partid 
au creat 30 întovărășiri agricole, 
utemiștii din regiunea Cluj, care 
au creat un G.Â.C și 13 întovă
rășiri și utemiștii din Regiunea 
Autonomă Maghiară care au or
ganizat 4 întovărășiri agricole, 2 
întovărășiri zootehnice și 3 aso
ciații simple și au ajutat concret 
la organizarea a încă 16 G.A.C. 
și întovărășiri agricole.

Există, după cum se vede, o 
preocupare mai mare, mai rodnică 
a organizațiilor de U.T.M., a ute- 
miștilor pentru problemele trans
formării socialiste a agricul
turii. Există o bună experiență 
pozitivă acumulată în ultima vre
me în munca pentru colectivizare.

Cel mai important lucru este 
ca activitatea utemiștilor în do
meniul transformării socialiste a

agriculturii să fie perseverentă, 
continuă, să nu-și piardă și să 
nu slăbească ritmul, Organizațiile 
de U.T.M trebuie să țină mereu 
minte că munca pentru crearea 
de noi G.A.C. și întovărășiri 
nu este o sarcină „de campanie“, 
ci una permanentă. Ele trebuie 
să lege acțiunile lor de lupta 
pentru lărgirea și întărirea sec
torului socialist al agriculturii. 
Organizațiile UT.M, nu trebuie 
să uite că sarcina realizării din 
sectorul socialist al agriculturii a 
60-70% drn producția agricolă 
marfă nu este posibilă numai 
prin crearea unui mare număr 
de gospodării colective și înto
vărășiri Deosebită importanță 
are contribuția pe care acestea 
o aduc la sporirea producției a- 
gricole, la creșterea productivită
ții muncii în agricultură. De aici 
rezultă necesitatea de a mani
festa o grijă sporită față de 
unitățile agricole socialiste nou 
create. Organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de par
tid. trebuie să contribuie la con
solidarea gospodăriilor agricole 
colective și întovărășirilor, acor- 
dînd o deosebită atenție întăririi 
muncii organizațiilor în G.A.C. 
sau întovărășiri, propunînd ca
dre bune, tinere pentru muncile 
de răspundere în colective sau 
întovărășiri.

Popularizînd și extinzînd ex
periența pozitivă, combătînd orice 
subapreciere sau slăbire a muncii 
pentru întărirea și dezvoltarea 
sectorului socialist al agricultu
rii, organele și organizațiile 
de U.T M. ^vor aduce o contribu
ție concretă la opera de transfor 
mare socialistă a agriculturii.

V. NEDELCU

Cultivatorii de cînepă 
se sfătuiesc...

La topitoria de cînepă din co
muna Biled regiunea Timișoara, 
a avut loc duminica trecută o 
consfătuire a cultivatorilor de 
cînepă din vestul și nord-vestul 
țării. Cu acest prilej ing. P. 
Croitoru din Ministerul Indus, 
triei Ușoare a vorbit despre con
dițiile favorabile culturii cînepii 
în țara noastră, mai ales în re
giunile din vestul și nord-vestul 
țării. In regiunea Timișoara, de 
pildă, gospodăria colectivă Căr- 
piniș a obținut anul trecut o pro
ducție medie de 5.700 kg. tulpini 
de cînepă lă hectar de pe 102 
ha., iar gospodăriile colective 
Boida, Dorobanți, Șiria, Nădlac, 
Satidra și altele au obținut de pe 
suprafețele cultivate producții 
medii de 6.000—6,500 kg. tulpini 
de cînepă la hectar. Vorbitorul 
a arătat succesele obținute în 
mărirea capacității topitoriilor 
prin construcții noi și prin utila
rea celor existente cu echipament 
tehnic modern. Ca urmare a 
cestor măsuri, capacitatea 
prelucrare a cînepii a crescut 
anul 1955 cu 580 la sută față 
anul 1950, iar în curînd va
terminată în Moldova o mare 
filatură de cînepă.

Prof. dr Nichifor Ceapoiu de 
la Institutul de cercetări agrono
mice a arătat unele înfăptuiri ale 
I.C.A R. ului în direcția amelio
rării soiurilor de cînepă sublia 
niind totodată necesitatea apli
cării diferențiate a regulilor a- 
grotehnice în cultura acestei 
plante. A fost relevată de ase
menea valoarea productivă a 
noului soi de cînepă obținut de 
I.C.A.R, față de soiurile în cul
tură.

La discuții au luat parte nu
meroși cultivatori, ingineri și teh
nicieni care au scos în evidență 
necesitatea extinderii mecanizării 
lucrărilor în cultura cînepii, fo
losirea semințelor din soiurile 
selecționate, oiganizarea de cim- 
puri experimentale, specializarea 
unor gospodării de stat și gos
podării colective în producția 
seminței de cînepă, construirea 
de noi stații de înmagâzinare pe 
lîngă topitoriile de cînepă.

în încheierea lucrărilor con
sfătuirii, tov. Ștefan Simion, loc
țiitor al ministrului Industriei 
ușoare a făcut unele recoman
dări cultivatorilor de cînepă și 
muncitorilor din topitorii pentru 
realizarea unei producții cantita
tiv și calitatiV sporite și redu
cerea prețului de cost.

ÎNȘTIINȚARE
Ministerul Prevederilor So

ciale aduce la cunoștința absol
venților Institutului de prevederi 
sociale care urmează să se pre
zinte la examenul de stat din se
siunea iunie 1956. că trebuie să 
trimită pînă la 8 iunie a.c la 
Ministerul Prevederilor Sociale — 
Sectorul Cadre, diploma sau a- 
deverința de absolvire a școlii 
medii sau liceului teoretic și ex
tractul de naștere tip R.P R.

în caz de neprezentare a acte
lor sus menționate în termenul 
fixat, nu se vor putea prezenta 
la examen.

înscrierile la examenul de stat 
se fac între 10 și 18 iunie, exa
menul urmînd să se țină între 20 
și 30 iunie.

Candidați! din provincie vor fi 
cazați de către Ministerul Preve
derilor Sociale.

RECTIFICARE 
explicațiile la seria de de- 
intitulate Tineri partici- 
la Decadă, apărute in pagi-

în
sene 
panți , ________
na II-a a ziarului nostru de sim- 
bătă 2 iunie (nr 2203), s-a stre
curat o greșeală.

Explicația corectă la ultimul 
desen este următoarea : Gheor
ghe Vrînceanu, interpretul rolu
lui Cimpoieșul în spectacolul 
„Horia“ al Teatrului Național din 
Iași.



Me reu prezenfi
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Ghidul cultural al .Scìnteli tineretului

Regiunea Constanța are un te
zaur de o valoare neînchipuită — 
tineretul. De acest lucru m-am 
convins atunci cînd zeci și sute 
de tineri delegați s-au adunat în 
cadrul Conferinței regionale 
U.T.M. Nu începuse încă confe
rința, nu-i auzisem încă vorbind 
ța delegați, dar puteam să ne 
facem o primă impresie despre a- 
cest tineret. In sală era multă 
voioșie . tinerii se împrieteneau, 
discutau, cîntau. Și astfel, din 
primele clipe am putut citi pe 
chipul reprezentanților tineretu
lui din regiunea Constanța — 
fie ei romini, tătari, turci sau li
poveni, fie ei muncitori, țărani, 
elevi, funcționari sau militari — 
entuziasmul anilor, bucuria vie
ții pe care o trăiesc, a visurilor 
împlinite sau pe cale de a fi în
făptuite, frămîntările pentru a 
pune, cît mai bine și mai cu fo
los, umărul la construcția vieții 
noi.

In darea de seamă prezentată 
de tovarășul Gheorghe Găvruș,— 
prim secretar al Comitetului re
gional U.T.M. Constanța, în 
cuvîntul zecilor de delegați care 
și-au deschis inima în fața ple
nului conferinței, am putut con
stata dragostea cu care tinere
tul își dăruiește forțele sale, ca
pacitatea sa luptei pentru cuce
rirea de noi și frumoase victo
rii — in fabrici, școli, pe 
ogoare. Zece mii de tineri și ute- 
miști antrenați în întreceri socia
liste. Brigăzile utemiste fac ino
vații, depășesc mult planul. Bri
gada nr. 1 de la I.M.U. Medgidia 
condusă de utemistul Ciobanu 
Vasile, folosind metoda turnării 
pieselor în cochile, depășește lu
nar norma cu 30 la sută. Tinere
tul a luat sub patronaj diferite 
secții, a realizat economii de pes
te 12.000.000 lei. Anul trecut 
peste 1000 de tineri au muncit 
voluntar pe șantierul stațiunii 
„Vasile Roaită“. In zilele confe
rinței soseau de-acum primii vo
luntari pe șantierul de la Năvo
dari.

Astăzi, în regiunea Constanța 
datorită conducerii muncii de fie
care zi de către comitetul re
gional de partid, sectorul coope
ratist în agricultură a crescut la 
peste 80 la sută. Raionul Negru- 
Vodă este cooperativizat în între
gime. S-au obținut rezultate 
bune și în raioanele Hîrșova, Bă- 
neasa, Medgidia, Babadag. Tine
rii utemiști sînt hotărîți să înde
plinească cu cinste hotărîrea ple
narei comitetului regional de 
partid, ca pînă la sfîrșitul anului 
1958 agricultura întregii regiuni 
6ă devină socialistă. Faptele lor 
de pînă acum sînt o garanție în a. 
cest sens. Tînărul Ragaip Denis- 
leam, instructor la comitetul ra
ional U.T.M. Negru Vodă și mem
bru al comitetului regional U.T.M 
Constanța, organizînd dezbate
rea Statutului întovărășirilor în 
limba tătară cu țăranii munci
tori din satul Curcani, a ajutat la 
convingerea a 15 familii să intre 
în întovărășire. In raionul Hîr
șova, organizația U.T.M. din sa
tul Calfa a trecut în întregime, 
adică cu toți cei 12 membri ai ei, 
în G.A.C. Numai de la 1 ianuarie 
1956, în urma muncii dusă de că
tre organizațiile de partid, cu 
sprijinul organizațiilor utemiste, 
au fost convinși și au intrat în 
G.A.C. și în întovărășirile agricole 
din regiune, alături de părinții 
lor, peste 9500 utemiști și tineri, 
astfel că în momentul de față mai 
sînt in afara G.A.C. și a întovă
rășirilor agricole numai 3000 de 
utemiști. In regiunea Constanța 
tractoarele n-au odihnă. „Lozin- bile conducerii colective în comi
ca noastră — a spus la conferință totul regional al U.T.M.
Dlcu Maria, de la S.M.T. Chirno- Numeroși delegați, printre care

geni — este : „Nici un tractorist 
sub plan !“

Celor ce nu-1 cunosc pe ingine
rul șef de la S.M.T. Topraisar Ie 
va fi greu să-l recunoască printre 
mecanizatorii din stațiune. Dacă 
întîmplarea face să întîlnești un 
tînăr subțirel cu ochi vioi, cu fața 
arsă de soare, de, ca orice meca
nizator, și-l întrebi de inginerul 
șef, tovarășul Antohi Aurel, iți va 
răspunde cu modestie : „Eu sînt“. 
Împărtășind alături de tovarășii 
de muncă bucuriile cît și necazu
rile, punînd umărul și priceperea 
sa la rezolvarea celor mai dificile 
lucruri, tînărul inginer Antohi Au
rel este iubit și stimat de tinerii 
din stațiune. L-am întîlnit pe tov. 
Antohi Aurel la conferința regio
nală. Cu modestie, el a arătat 
cum a fost posibil ca tinerii de la 
S.M.T. Topraisar să realizeze anul 
trecut economii de 19 tone moto
rină și 2523 kg benzină, contri
buind la scăderea prețului de cost 
la hantru cu 12,9 lei. lată „secre
tul“ realizărilor noastre : a) înlă
turarea risipei la transport; b) 
efectuarea reparațiilor de bună 
calitate la tractoare; c) respec
tarea graficului de îngrijiri teh
nice la tractoare; d) folosirea în
tregii capacități de lucru a trac
toarelor ; e) evitarea la maximum 
a deplasărilor în gol.

Bilanțul succeselor obținute de 
tinerii din regiunea Constanța în 
general e bogat. Comitetul regio
nal U.T.M. a organizat în bună 
parte munca tinerilor, i-a ajutat 
să învingă greutățile.

O atenție mai mare a dat co
mitetul regional U.T.M. muncii cu 
tinerii la sate; în acest sector de 
activitate S-au obținut de altfel 
și rezultate mai bune. Sub condu
cerea comitetului regional de par
tid, în colaborare cu sindicatul a- 
gricol și direcția regională agri
colă, au fost organizate schimburi 
de experiență între mecanizatori 
înaintea fiecărei campanii agri
cole. Asemenea consfătuiri s-au 
organizat în primăvara și vara a- 
nului 1955 și în luna martie 1956. 
Organizarea schimburilor de ex
periență între brigăzile de tracto
riști și brigada eroului muncii so
cialiste Voichiță Vasile a consti
tuit un bun prilej pentru desfășu
rarea întrecerii între tractoriști și 
brigăzi, pentru folosirea întregii 
capacități de lucru a tractoarelor.

Conferința, apreciind ca satisfă
cătoare activitatea comitetului re
gional U.T.M. Constanța, a dezvă
luit totodată cu curaj lipsurile ma
nifestate de acesta în diferite sec
toare. Tov. Stoian Vasile, prim 
secretar al comitetului raional 
U.T.M. Hîrșova, a criticat pe 
membrii biroului regional, pe tov. 
Găvruș Gheorghe, primul secretar 
al comitetului regional, pentru 
faptul că se deplasează pe teren 
în unele raioane foarte rar. Acest 
lucru a dus adesea, prin necu
noașterea concretă a situației 
pe teren, la luarea de măsuri 
rocratice pe bază de hîrtii, 
multe tabele, situații.

Tovarășul Vulpe Ion, secretar 
al comitetului raional Babadag, și 
alți tovarăși au făcut referiri la 
metodele de muncă cu oamenii ale 
tovarășului Găvruș Gh., calificîn- 
du-le „metode rigide“, ne la lo
cul lor. Acestea au dus adesea 
la înăbușirea criticii de jos, la 
crearea unei atmosfere nefavora-
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Teatrul francez „L’Atelier“ 
în București•„•.«•..•.a

Condițiile de admitere în universități 
și institute 

în
de invățămînt superior 

anul 1956—1957Ansamblul MazowszeCheie Eucsina, Bolosină C-tin, 
Stoian Vasile au criticat cu tărie 
lipsa de preocupare a comitetului 
regional față de unele laturi ale 
educației comuniste a tineretului 
și în special față de învățămîntul 
politic. Foarte mulți tineri din re
giunea Constanța au rămas în a- 
cest an în afara învățămîntului 
politic, iar acolo unde au existat 
diferite cercuri, lecțiile și semina- 
riile s-au desfășurat la un nivel 
necorespunzător. Conținutul învă
țămîntului politic a avut de sufe
rit apoi dat fiind că, așa cum au 
subliniat majoritatea vorbitorilor, 
a existat un slab spirit de răspun
dere în munca de recrutare a pro
pagandiștilor — în majoritate 
foarte puțin pregătiți, slab contro
lați și îndrumați. Desigur că lip
surile în învățămîntul politic ex
plică în bună parte înțelegerea 
lormală a unor probleme ideo
logice ; s-a putut trage o 
astfel de concluzie și în 
urma discuțiilor la conferință în 
jurul problemei educației comu
niste a tineretului. Unii delegați, 
vorbind despre manifestările de 
cosmopolitism la unii tineri, s-au 
referit la aspectul exterior al a- 
cestona (haine, pieptănătură, pan
tofi cu talpă groasă etc.) De bună 
seamă că trebuie combătute ex
travaganțele vestimentare, purtări
le nedemne ale tinerilor etc. Este 
însă greșită tendința unor acti
viști de a cataloga drept manifes
tări ale cosmopolitismului numai 
exagerările privind aspectul exte
rior la unii tineri și de a ignora 
complect adevăratele forme de 
manifestare a cosmopolitismu
lui. Astfel, nu sînt combătute în
cercările de subapreciere a reali
zărilor tehnicii și culturii noastre, 
ca și cele de ploconire în fața a 
tot ceea ce vine din Occident. în 
această direcție trebuie să-și în
drepte atenția organizațiile ute- 
miste.

Tăria cu care au ridicat dele
gații la conferință problema stu
diului în general, a necesității ri
dicării nivelului politic, cultural 
și științific arată că aceasta con
stituie o necesitate, o cerință a 
vieții. Simplu, dar spus din ini
mă, și de aceea emoționant, a 
fost împărtășit un țel atins de 
cunoscutul fruntaș și inovator de 
la I.M.U. Medgidia, Bărbat Ma
rin :

— Mi-am îndeplinit un vis de 
demult; am urmat școala me
die, am terminat clasa a X-a și 
acum vă spun cu bucurie că mă 
pregătesc pentru examenul de 
maturitate. La baza succeselor 
în producție stă îmbinarea teoriei 
cu practica. Acest lucru este 
știut, verificat în munca mea de 
fiecare zi. Cu cît ai cunoștințe 
mai multe, cu atît poți munci 
mai bine. Conștient de acest lu
cru, am atras să urmeze cursu
rile școlare încă 20 de tineri din 
întreprindere. Propun organiza
ției regionale să atragă cît mai 
numeroși tineri în școli pentru a 
sorbi cît mai multe cunoștințe 
de la izvoarele științei.

Delegații și-au manifestat apro
barea față de cuvintele pline de 
adevăr ale lui Bărbat Marin. Nu 
încape îndoială că mulți îi vor 
urma exemplul.

La conferința regională U.T.M. 
Constanța s-au spus multe lu
cruri, dintre care au fost redate 
aci doar cîteva. După cum s-a 
subliniat și în concluzii de către 
tov. Ioan Cîrcei, secretar al C.C. 
al U.T.M., lucrările acestei con
ferințe pot fi considerate ca po
zitive. Hotărîrea adoptată în ul
tima parte a lucrărilor conferin
ței constituie un program de ac
țiune pentru noul organ ales, pen
tru toți utemiștii și tinerii din re
giunea Constanța.

Regiunea Constanța, cu te
zaurul ei de care vorbeam la 
început, are toate condițiile pen
tru a deveni o regiune tot mai 
înfloritoare, ca munca organiza
țiilor de U.T.M. să se desfășoare 
ia un nivel mai ridicat.

D. MIHAIL

Un dans al ansamblului polonez

riile planificate, vor institui dis
cuții științifice cu toți candidațil 
cu diplomă de merit și de onoa
re, la disciplinele de la concursul 
de admitere, care profilează fa
cultatea respectivă. Candidații care 
nu vor fi admiși în urma discu-

pentru seriile vechi tetele prw 
văzute la punctul 2.

c) certificatul de sănătate eli
berat de policlinica studențească 
sau, unde nu există policlinici 
studențești, de spitale unificate 
de adulți. Acest certificat trebuie 
să cuprindă obligatoriu următoa
rele examene medicale:

— microradiografia sau radio- 
scopia pulmonară;

— reacția Wassermann;
— un examen clinic (boli in- 

teme, O.R.L., oftalmologie, chi
rurgie și neurologie).

Certificatele medicale eliberate 
de spitalele unificate vor trebui 
să poarte și viza comisiei medi
cale de la policlinica studenților 
din centrul universitar; viza se 
va da pe acest certificat numai 
după ce candidatul va repeta la 
policlinica studențească exame
nul microradiografie. Pentru can- 
didații la cursurile fără frecven
ță, certificatele medicale elibe
rate de spitalele unificate de a- 
dulți, sînt valabile fără viza po
liclinicii studențești, iar pentru în
scrierea la examenul de admitere 
la Institutul de cultură fizică și 
sport (secția fără frecvență) sînt 
valabile numai certificatele me
dicale eliberate de centrele medi
cale de cultură fizică și sport.

d) Declarația tip, conform 
H.C.M. nr. 2759/1953. Formularul 
acestei declarații tip se elibe
rează candidaților de către secre
tariatul facultății. Candidații la 
cursurile fără frecvență vor com
plecta această declarație tip în

Ministerul Invățămîrrtului adu
ce la cunoștința celor interesați 
condițiile de admitere în univer
sități și institute de învățăm.nt 
superior, în anul școlar 1956— 
1957.

1. — Admiterea în anul I al
instituțiilor de invățămînt supe- țiîlor științifice, se vor putea în- 

i—a « scrie ia concursul de admitere la
orice facultate sau se vor putea 
înscrie fără concurs de admitere 
la, acele facultăți la care nu s-a 
complectat procentul limită.

4. — Frecvența în instituțiile 
de învățămînt superior la cursu
rile de zi este obligatorie.

5. — Absolvenții școlilor medii, 
care sînt în cîmpul muncii și în
deplinesc condițiile arătate la 
punctul 2, pot urma cursurile fără 
frecvență de pe lîngă instituțiile 
de învățămînt superior unde 
există aceste forme de învăță
mînt. Ei se vor înscrie numai la 
facultăți corespunzătoare specia
lității în care activează în cîmpul 
muncii și se vor prezenta la con
cursul de admitere care se sus
ține în aceleași condiții ca la 
cursurile de zi.

6. —înscrierile pentru concursul 
de admitere se fac pe facultăți 
după cum urmează :

a) Intre 11 iulie și 10 august 
se fac înscrierile pentru învăță
mîntul de zi, iar între 1 august 
și 1 septembrie se fac înscrierile 
pentru învățămîntul 
vență.

b) Candidații care 
învățămîntul mediu 
lunii august 1956, se 
pînă la data de 13 
olusiv.

c) Absolvenții cu diplomă de 
merit sau de onoare care solicită 
înscrierea în facultăți fără con
curs de admitere, vor depune ce
rerile de înscriere între 11 iulie 
și 31 iulie pentru cursurile de zi.

d) La facultățile unde numă
rul candidaților cu diplomă de 
merit sau de onoare depășește 
procentul stabilit din locurile 
planificate, discuțiile științifice 
se vor ține între 1-9 august, co- 
munieîndu-se rezultatul pe ziua 
de 10 august.

e) Candidații cu diplomă de 
merit sau de onoare care în ur
ma discuțiilor științifice n-au 
fost admiși în facultate, vor pu
tea depune cereri de înscriere la 
concursul de admitere între 11 
august și 13 august pentru cursu
rile de zi.

7. — Pentru înscrierea la con
cursul de admitere, candidații 
vor complecta o declarație tip de 
înscriere la secretariatul facul
tății respective. Candidații la 
cursurile fără frecvență se vor 
înscrie pe baza unei cereri indi
viduale. urmînd ca declarația tip 
de înscriere să fie complectată 
ulterior, în perioada concursului 
de admitere.

La declarația tip de înscriere 
(respectiv cererea pentru cursu
rile fără frecvență) se vor anexa 
în original:

a) certificatul de naștere;
b) diploma de maturitate pen

tru absolvenții școlilor medii de 
cultură generală diploma de 
tehnician pentru absolvenții șco
lilor medii tehnice, diploma de 
examen de stat pentru absolven
ții școlilor pedagogice, certifica
tul de absolvire pentru absolven
ții facultăților muncitorești, iar

rior se face pe bază de concurs.'
2. — Se pot prezenta la con

cursul de admitere in instituțiile 
de învățămînt superior toți cetă
țenii R.P.R., care îndeplinesc ur
mătoarele condiții

a) Au trecut—gxamenul de ma
turitate (absolvire) al unei școli 
medii de cultură generală, exa
menul de diplomă al unei școli 
medii tehnice, examenul de stat 
al unei școli pedagogice, sînt ab
solvenți ai facultăților muncito
rești sau absolvenți cu examen 
de bacalaureat ai fostelor licee 
teoretice, industriale sau comer
ciale, sau absolvenți ai fostelor 
școli normale cu diplomă de în
vățător. \—

b) Absolvenții școlilor medii 
sau ai școlilor echivalente din 
străinătate, cetățeni rdmlni sau 
străini, vor fi înscriși la concursul 
de admiters^dtrpă obținerea echi
valării studiilor la Ministerul In- 
vățămîntului.

c) Absolvenții școlilor tehnice 
care recrutează elevi dintre absol
venții școlilor de 7 ani, precum 
și absolvenții școlilor pedagogice 
din seria 1955/1956, se pot pre
zenta la concursul de admitere 
pentru cursurile de zi pe baza 
adeverinței dată de școală că sînt 
repartizați pentru învățămîntul 
superior.

d) Absolvenții fostelor școli me
dii tehnice și cei ai școlilor pe
dagogice, care au fost repartizați 
în producție, se pot prezenta la 
concursul de admitere în institu
țiile de învățămînt superior la 
cursurile de zi după ce au făcut 
stagiul de 3 ani în producție con
form prevederilor decretului nr. 
180/1950.

e) Pot fi înscriși la concursul 
de admitere și absolvenții școli
lor medii tehnice și pedagogice 
care neavînd stagiul de 3 ani 
prezintă dovada că sînt eliberați 
din producție. Absolvenții școlilor 
medii tehnice și pedagogice care 
au fost repartizați în învățămîn
tul superior în anii anteriori și 
care nu s-au prezentat sau au fost 
respinși la concursul de admi
tere, se pot înscrie și la concursul 
de admitere din acest an.

3. —Se primesc în instituțiile 
de învățămînt superior fără a se 
prezenta la concursul de admitere 
absolvenții școlilor medii de cul
tură generală, seria 1955/1956, 
care îndeplinesc toate condițiile 
de înscriere la concursul de ad
mitere în învățămîntul superior 
și au obținut diplomă de merit.

De asemenea, se primesc în in
stituțiile de învățămînt superior, 
fără a se prezenta la concursul 
de admitere în facultățile co
respunzătoare specialității absolvi
te, absolvenții școlilor pedago
gice cu diplomă de onoare seria 
1955/1956, care îndeplinesc toate 
condițiile de înscriere 
cursul de admitere.

Facultățile la care 
candidaților cu diplomă 
sau cu diplomă de onoare depă
șește procentul stabilit din locu-

fără frec-

au absolvit 
în cursul 

pot înscrie 
august in-' perioada concursului de admi

tere.
e) Pentru absolvenții școlilor 

pedagogice, școlilor medii tehni
ce, dovada de repartizare în în
vățămîntul superior sau dovada 
efectuării stagiului de 3 ani în 
cîmpul muncii.

f) Pentru absolvenții școlilor 
pedagogice și medii tehnice, care 
nu au fost repartizați la învăță
mîntul superior și nu au 3 ani 
în producție, dovada că sînt eli
berați din producție,

g) Pentru absolvenții școlilor 
pedagogice și medii tehnice care 
au fost repartizați în învățămîn
tul superior, dar nu s-au prezen
tat sau au fost respinși, vechea 
repartizare în învățămîntul supe
rior și avizul întreprinderii sau 
instituției unde lucrează dacă în
tre timp au intrat în producție.

h) Recomandația de la locul 
de muncă cu indicația postului 
pe care îl ocupă și a specialității 
(pentru cursurile fără frecven
ță).

i) Recipisa de plată a taxet 
de 5 lei pentru înscrierea la 
concursul de admitere. Candidații 
la cursurile fără frecvență vor 
plăti taxa de 5 lei fie direct la 
casieria facultății unde aceștia se 
înscriu, fie la secția financiară 
locală, trimițînd facultății odată 
cu celelalte acte și chitanța res
pectivă.

j) 3 fotografii 6/9.
Cei care nu depun actele spe

cificate mai sus, pînă la terme
nele arătate la pct. 5 nu vor fi 
admiși la concurs.

In timpul concursului, candi
dai» vor avea asupra lor bule
tinul de identitate.

7. — Concursul de admitere se 
va ține între 15—25 august pen
tru cursurile de zi și între 10-17 
septembrie pentru cursurile fără 
frecvență.

care avea cunoștințe adinei și 
multilaterale despre folclorul po
lonez. Creația lui muzicală plină 
de ritm și de farmec, care tră
iește acum în bucățile din reper
toriul Ansamblului „Mazowsze", 
este bazată pe alegerea celor mai 
frumoase cîntece și dansuri ca
racteristice folclorului polonez și 
pe cizelarea celor mai interesan
te idei artistice din popor. 
Sygietynski știa să privească cu 
ochi plini de dragoste creația po
porului polonez și să dea intr-o 
formă simplă melodii de neuitat, 
pătrunse de tot ce preocupă po
porul polonez, dînd glas admira
ției pentru frumusețea naturii, 
obiceiurilor și tradițiilor populare, 
bucuriilor și necazurilor oameni
lor.

Cel dinții contact cu publicul al 
Ansamblului „Mazowsze" a avut 
loc spre sfîrșitul anului 1950 la 
Varșovia. De atunci, ansamblul, 
în afara concertelor date în Po
lonia, a dat nenumărate specta
cole în Uniunea Sovietică (1951 
și 1953), în R.D.G. (1951) în 
R.P.U. și Cehoslovacia (1952), în 
China și Mongolia (1953), 
Bulgaria și Franța (1954).

Iar acum el își începe seria de 
reprezentații în (ara noastră, 
unde tineretul, ca de altfel toți 
iubitorii de artă, așteaptă să cu
noască măiestria solilor artei 
populare poloneze, fiind gata să 
le răsplătească cîntecele și dan
surile cu aplauze frățești, pornite 
din inimă.

Azi își începe turneul in (ara 
noastră cunoscutul ansamblu po
lonez de cîntece și dansuri popu
lare Mazowsze, cu care vă vom 
face cunoștință în rîndurile care 
urmează:

In anul 1948, o idee creatoare 
s-a născut la doi oameni de artă 
— cunoscători și iubitori ai artei 
populare din regiunea Mazowsze 
(R.P. Polonă) — compozitorul 
Tadeusz Sygietynski și soția sa, 
actrița și cîntăreața Mira Zi- 
minska: crearea unui ansamblu 
de cîntece și dansuri populare. 
Organele puterii populare au 
sprijinit acest proiect cu toată 
energia, încredințînd direcția ar
tistică a ansamblului lui Tadeusz 
Sygietynski. Și astfel s-a pornit 
la alcătuirea marii formații de 
artă populară Mazowsze.

Folclorist, etnograf și muzician, 
conducătorul ansamblului a în
ceput să umble din sat în sat, 
adunînd tineri talentați. Vestea 
despre aceste călătorii s-a împrăș
tiat prin toată regiunea Ma
zowsze și în Kurpia. La Karolin, 
lingă Varșovia (sediul Ansamblu
lui „Mazowsze"), soseau sute de 
tineri artiști amatori, din rîndul 
cărora au fost selecționați , cei 
mai buni. S-a început educarea 
lor muzicală și coregrafică, fără 
să fie neglijată cultura gene
rală.

Regia și pregătirea costumelor 
pentru primul spectacol au fost 
încredințate Mirei Ziminska- 
Sygietynska — în prezent direc
toarea artistică a ansamblului.

Repertoriul Ansamblului de cîn
tece și dansuri populare „Ma
zowsze" l-a făcut vestit nu nu
mai în Polonia, ci și departe, 
peste hotare. Principala lui cali
tate este puternicul său colorit 
național, care reiese din fiecare 
cîntec, din fiecare dans. Astăzi, 
nu e om în Polonia care să nu cu
noască cîntecele ansamblului. 
Creațiile acestui mare colectiv ar
tistic sînt cunoscute și prețuite 
și în Uniunea Sovietică, China, 
Franța, Germania, Cehoslovacia, 
Bulgaria.

Tadeusz Sygietynski era un om

in

la con-

numărul 
de merit

(Continuare in numărul viitor)

Calendar sportiv A.V.S.A.P.
Un program bogat la tir, natafie, motociclism 

și sporturile aviatice
Anul acesta sparturile aplica

tive cunosc o mai mare am
ploare în cadrul cercurilor și 
echipelor A.V.S.A.P.

■ O parte din programul sportiv 
al A.V.S.A.P. pe acest an a fost 
îndeplinit. In fața membrilor a- 
sociației a mai rămas însă un 
mare număr de competiții pe plan 
național și internațional. Așa, de 
exemplu, a început să se desfă
șoare o mare întrecere de tir care 
cuprinde fazele: organizație de 
bază, raion și regiune. Pentru cei 
mai buni trăgători se va organi
za la București, în luna august, 
un concurs republican.

In unele regiuni ale țării noas
tre au luat ființă cluburi 
A.V.S.A.P. de tir. Membrii aces
tor cluburi vor avea ocazia în 
luna iulie să se întreacă în ca
drul unui concurs republican 
care va avea loc la Cluj.

■ Peste cîteva zile, la toate ba
zele de natație ale A.V.S.A.P. 
vor începe pregătirile în vede
rea marelui concurs anual care 
cuprinde aceleași faze ca și 
la tir. Concursul republican 
A.V.S.A.P. de înot se va orga
niza în luna septembrie la Ora
dea sau Lugoj.

■ Sporturile aviatice ocupă de 
asemenea un loc de frunte în ac
tivitatea cercurilor A.V.S.A.P. 
Acestea sîni cele mai îndrăgite 
de tineret. In fiecare an, mii de 
tineri practică aeromodelismul, 
planorismul, parașutismul și zbo
rul cu motor, își fac ucenicia la 
școala curajului

In domeniul aeromodelismului, 
asociația va organiza în luna 
septembrie un concurs republi
can. La el vor participa cei mai 
buni constructori ai „aviației 
mici“, care s-au evidențiat în 
întrecerile inițiate pe raioane și 
regiuni.

■ Pentru tinerii planoriști, para- 
șutiști și piloți de zbor cu mo
tor se vor organiza întreceri în
tre școli. Mulți dintre aviatorii 
sportivi care se evidențiază în 
aceste împrejurări participă la 
mitinguri aviatice care au loc în 
diferite orașe ale țării în tot 
cursul verii precum și la marea 
paradă aeriană care se va orga
niza la 2 septembrie, cu ocazia 
zilei aviației, pe aeroportul Bă- 
neasa din București.

■ Alte competiții sportive orga-

nizate de A.V.S.A.P. anul acesta 
vor fi: concursul republican de 
motocros, un concurs pentru cei 
mai buni reprezentanți ai cercu
rilor de călărie precum și între
ceri între radioamatori.

■ Sportivii'A V.S.A.P. acordă o 
mare atenție pregătirii pentru în
trecerile internaționale. în pre
zent se pregătesc motocicliștii 
care vor reprezenta asociația la 
concursul internațional de regu
laritate și rezistență moto din 
Turingia (RD. Germană), precum 
și parașutiștii care vor lua parte 
la campionatul mondial de para
șutism de la Moscovă.

Concursul din Turingia va 
pune la grea încercare pe mo o- 
cicliștii noștri. El va dura 4 zile, 
între 12—15 iulie, și se va des
fășura pe un teren deosebit de 
variat, în 4 etape. Pînă în pre
zent, la concurs și-au anunțat so
sirea echipe din toate țările de 
democrație populară. Republica 
Democrată Germană și Republica 
Federală Germană vor prezentă o 
echipă comună.

Se cunoaște că la concursul de 
acum doi am de Ia Leipzig, echipa 
motocicliștilor rom ini s-a clasat 
pe locul I.

■ Campionatul mondial de pa
rașutism de la Moscova, care va 
avea loc în luna august, este prin 
amploarea pe care o va lua, una 
din cele mai importante competiții 
de aviație sportivă a anului. Pa
rașutiștii noștri vor avea de lup
tat cu concurenți serioși, mai 
aleș cu cei sovietici, care dețin 
astăzi aproape toate recordurile 
mondiale de parașutism. Ei vor 
avea acolo 
învățat.

■ Tot pe 
prezentanți 
lua parte 
Aviației U.R.S S„ la între.-eri'e 
internaționale tovărășești Penlru 
sporturile nautice din R. P Bul
garia, la Sparlachiada nautică 
din R. P. Polonă, la concursul 
internațional pe circuit închis de 
la Tallin—U R S S , la concursu
rile de radioamatori din Polon:a 
și Cehoslovacia, la concursul in
ternațional de motocros de la 
Budapesta și la altele.
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In numele 
București și 
romtn pentr 
le cu străinătatea, actorii 
francezi au fost salutafi de 
artista poporului Lucia Stur. 
za-Bulandra : „Vă întîm- 
pinăm cu bucurie la Bucu
rești — a spus vorbitoa
rea — și așteptăm cu deose
bit interes spectacolele voa
stre. Vizita actorilor francezi 
în R.P.R. slujește cauzei dez
voltării relațiilor culturale, în
tăririi înțelegerii reciproce și 
relațiilor de prietenie între 
popoarele francez și romtn. 
Vă dorim succes în spectaco
lele pe care le veți da în ca
pitala patriei noastre".

A răspuns André Barsacq, 
directorul și unul dintre cei 
mai vechi actori ai teatrului 
„L’Atelier“, care a mulțumii 
in numele colegilor lui pentru 
primirea cordială făcută arti
știlor francezi.

Teatrul francez „L’Atelier“ 
va da primul său spectacol 
joi în sala Teatrului C.C.S.

artiștilor din 
al Institutului 

pentru relațiile cultura- 
străinătatea,

Marți dimineața a sosit 
grupul de artiști ai teatrului 
francez „L’Atelier“ 
da mai multe spectacole în 
Capitală. Din grupul de ar
tiști fac parte Madeleine Geo
ffroy. Nelly Vignon, Edith 
Lenzac, Françoise Golea, 

. Lise Berthler, Pala.u, 
Georges Rollin, Paul Oettly 
șl alții.

In Gara de Nord, oaspeții 
au fost întîmpinati de N. Mi
nei, secretar al I.R.R.C.S., 
Paul Cornea, director gene
ral adjunct în Ministerul Cul
turii, artiștii poporului Lucia 
Sturza-Bulandra și Ion Ma- 
nolescu, maestrul emerit al 
artei Sică Alexandrescu. arti
știi emerifi Marcel Anghele- 
scu. Radu Beligan, Aura Bu- 
zescu, Maria Filotti. Beate 
Fredanov, Moni Ghelerter, Al. 
Giugaru și alți artiști ai tea
trelor din Capitală, reprezen
tanți ai instituțiilor de artă, 
orecum și de André Barsacq, 
directorul teatrurul „L’Ate
lier“ care a sosit zilele tre
cute la București.
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Semnarea Protocolului 
pentru stabilirea listelor de mărfuri 

d3 import și export între R.P.R.și Austr'a
Intre 16 mai și 5 iunie au 

avut loc la București lucrările 
comisiei mixte romîno-austriace 
pentru stabilirea listelor de măr
furi de import și export pe pe
rioada 1956—1957 In cadrul a- 
cordului comercial și de plăți 

»i

Iu- 
un

sum și alte mărfuri și va livra 
Austriei produse industriale, pro
duse chimice, produse petrolifere, 
cereale, furajere, porci, vite vii 
și altele.

Din 
a fost 
tor în 
terior. 
tocolul
Franz Herbatschek, consilier de 
legație în Ministerul de Externe 
al Austriei. La semnare a asis
tat Albert Filz, însărcinatul cu 
afaceri al Austriei la București 

(Agerpres)

partea romînă Protocolul 
semnat de 1. Hîncu, direc- 
Ministerul Comerțului Ex 
Din partea austriacă Pro. 

a fost semnat de dr

Cronica filmului

Un pahar cu bere“

existent intre R. P. Romînă 
Austria.

In urma tratativelor, la 5 
nie s-a semnat la București
Protocol între cele două părți în 
baza căruia R. P. Romînă va im 
porta din Austria . oțel, laminate, 
magnezită, fire textile, echipa
mente industriale, bunuri de con-

W
N-am să fac o pledoarie pen

tru filmul „Un pahar cu bere". 
Nu 1 Filmul pledează singur — 
prin tematica sa, prin fiorul ar
tistic de care e străbătut — pen
tru a fi vizionat. Ceea ce vreau să 
vă propun este ca înainte de a 
merge să-l vedeți, să traver
sați cîteva seri la rînd B-dul 6 
Martie și, preveniți fttnd, să ur
măriți chipurile cîtorva dintre fe
tele și băieții care se plimbă frec
vent pe această arteră aglome
rată a Capitalei. Observațiile fie
căruia dintre dvs. vor găsi ne
îndoios asemănări în atitudine, 
în zîmbet, chiar în îmbrăcăminte 
cu acele ale eroilor fitmului ma
ghiar ,,Un pahar cu bere“. De
parte de mine gindul de a afir
ma că toți tinerii noștri sînt la 
fel de superficiali si ușuratici ca 
Julika, ori ca Lala — cel mai 
bun dansator de swing. Nu a- 
ceasta este caracteristic tinerilor 
noștri. Nu poate fi vorba de așa 
ceva nici la noi, nici in Ungaria 
și nici in oricare altă țară de de
mocrație populară unde cresc și 
se formează tineri cu o concep
ție sănătoasă despre viață; ca
zul Julikăi și al amicilor nu este 
general. Atita timp insă cit mai 
există măcar o singură fată ca 
Julika, care are ca orizont de 
viață un pahar cu bere șt o pe
reche de ochelari de soare, un 
singur băiat ca Zambaci. care 
poate profita cu cinism de pe 
urma naivității unei fete, filmul 
maghiar „Un pahar cu bere“ va 
fi de indiscutabilă actualitate.

Repet: nu vreau să fac ple
doarie pentru acest film I Voi în
cerca să desprind însă din noia
nul de gînduri care te cuprind 
după ce l-ai vizionat, măcar cî
teva din ideile lui prețioase.

La o anumită vlrstă îți vine 
tare greu să deosebești care este 
drumul cinstit, demn în viață și

nu ; asta mai ales atunci 
educafia de acasă a părin-

care 
cînd 
(Hor, a rudelor, nu ți-a servit 
prea / .. ____~ '
atît mai greu să-ți găsești sin
gur calea cea adevărată, să des
coperi singur sensurile unei vieți 
pline, bogate, atunci cînd de 
obicei ceea ce este gol și lipsit 
de adevăr iți apare în culori stră
lucitoare, iar adevărul răzbate 
mai anevoios, tocmai pentru că 
nu se folosește de zorzoane.

La această răscruce s-a aflat 
Julika — eroina filmului ma
ghiar. Superficială și ușuratică, 
naivă și lipsită de pregătire pen
tru viață, Julika s-a simțit atra
să de ceea ce era zgomotos și 
la prima vedere atrăgător. Să 
danseze seară de seară la local, 
să aibă curtezani, adoratori. O 
pojghiță de strălucire, care aco
peră un suflet gol. Așa ne apare 
Julika (căreia actrița maghiară 
Eva 'Ruthkay i-a dat o excelen
tă interpretare) în multe momen
te ca în scena de pe pod cînd, 
plină de dezinvoltură, încearcă 
— prin metode nu tocmai decen
te —„să cucerească noi inimi“ 
sau în momentul întîlnirii cu 
„gașca" de băieți la intersecția 
unei străzi.

Se pune firesc întrebarea: cine 
este vinovat pentru acest fel de 
viață al Julikăi? Sînt vinovați 

prietenii, ori mama sa ? Fiecare 
din acești factori are neîndoios 
partea sa de vină, dar în primul 
rind și cel mai grav vinovată 
este Julika.

Alături de ea, în atelierul în 
care lucra, erau și fete serioase, 
muncitoare fruntașe; Julika n-a 
încercat să le semene lor. N-a 
făcut eforturi să păstreze nici 
măcar legătura cu Mărci, băia
tul care o iubea și-i scria mereu 
din armată. Julika a preferat 
prietenia celor care-și petreceau

mult de exemplu. Este cu
O scenă

serile în chip ușuratic. Punîn- 
du-ne-o înainte pe Julika — cu 
toate defectele ei — realizatorii 
filmului susțin cu tărie că, to
tuși, asemenea oameni pot și 
trebuie să fie treziți la viață, că 
ei pot și trebuie redați societății, 
purificați de toată meschinăria 
și goliciunea vieții trăite de ei. 
In cazul Julikăi lucrurile se pe
trec firesc, omenesc — dragostea 
sinceră, dezinteresată a lui 
Mărci îi va dovedi că se poate 
trăi și altfel : cinstit și curat.

Să ne amintim scena plină de 
poezie șt prospețime cînd Julika și 
Mărci înnoptează pe scările mu
zeului. Cită fericire, dar în ace
lași timp cită nedumerire poți 
citi pe fața ei! Există și oameni 
serioși, sinceri, care o pot a- 
preda nu pentru că 
sează bine, ori pentru că e dră
guță. ci pentru Că este ea. Și 
ai sentimentul că sub ochii tăi, 
pojghița strălucitoare începe să 
se topească asemenea gheței în 
fața unui soare torid — adevă
rul luindu-și locul. încet și ane
voios, în sufletul Julikăi.

Regia (Felix Mariassy) a echi
librat cu atita grijă raporturile 
dintre Julika șt Mărci, îneît, în 
ciuda faptului că Julika vorbește 
tot timpul, că volubilitatea ei 
este atrăgătoare, înțelegi cit de 
superior este Mărci, chiar și din 
tăcerile lui, poate numai din fe
lul simplu și firesc in care o pri
vește. Profilul moral al lui Măr
ci este de-a lungul filmului net 
superior, comportarea lui morală 
impresionantă transmițînd de 
minune tineretului un exemplu 
de felul în care trebuie să-ți 
trăiești viața.

dan-

din film
Departe de gindul realizatori

lor filmului de a ne prezenta in 
Mărci un erou pozitiv ideal. A- 
siști la frămîntările lui, la sufe
rința pe care o încearcă sincer 
aflînd adevăruri crude despre Ju- 
lika, fata pe care o iubește. Epi. 
sodul din local este edificator 
pentru zbuciumul sufletesc al lui 
Mărci. Tibor Micskel— Mărci — 
ne redă aproape fără replici du
rerea și deznădejdea pe care o 
încearcă eroul cînd vede mediul 
corupt în care Julika a trăit a- 
proape un an. Dezgustat și in
dignat de purtarea așa zișilor 
amici ai fetei care nu pregetă s-o 
umilească, privirile lui Mărci se 
opresc dureros asupra perechii 
de ochelari de soare de pe masă 
(tot momentul este filmat admi
rabil de operatorul Istvăn Fi- 
ben) actorul lăslndu-te să între
vezi cit de greu ti vine să des
copere că idealul de via(ă al fe
tei iubite, nu depășea... un pa
har cu bere și ochelarii de soare.

In cazul eroinei filmului maghiar 
— dragostea sinceră, purifica
toare pe care Julika o încearcă 
întiia oară pentru Mărci, va 
duce la o schimbare esențială, 
profundă asupra concepțiilor de 
viață. Dar oare întotdeauna este 
așa ? Oare numai dragostea poa
te transforma asemenea tineri ? 
Cred că este bine să dăm la 
o parte indiferența, pasivitatea, 
să ne apropiem cu grijă, ca 
prietenie și atenție de sufletul 
unor asemenea oameni și vom 
găsi — poate după multe străda
nii — filonul de aur al sufletului 
lor. Nici un mijloc sănătos nu e 
de dat la o parte cînd e vorba de 
educarea comunistă a unui tînăr
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(ERI LA MOSCOVA:
Prima zi a tratativelor 

sovieto-iugoslave
Importante discursuri 

rostite de N. A. 
Bulganin și I. B. Tito

Dineul oferit de 
/. B. Tito La dejunul oferit de K. E. Voroșilov. In fotografie (de la stingă Ia dreapta): V. M. MOLOTOV, E. KARDELJ, N. A. BULGANIN, I. B. TITO, 

K. E. VOROȘILOV, N. S. HRUȘCIOV, D. T. ȘEP1LOV.

începerea tratativelor sovieto-iugoslave
MOSCOVA 5 (Agerpres) — TASS transmite :
La 5 iunie, ora 10 dimineața, au început la Kremlin tratati

vele dintre delegațiile guvernamentale ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Federative iugoslavia. A avut loc prima con
vorbire dintre N. A. Bulganin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U R.S S„ N. S. Hrușciov, membru al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., K. E. Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al UR.SS., A. I. Mikoian, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., V. M. Molotov, 
prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R S S, D T. 
Șepilov, ministrul Afacerilor Externe al U.R S.S., și losip Broz- 
Tito, președintele Republicii Populare Federative Iugoslavia E 
Kardelj, vicepreședinte al Vecei Executive Federative, K. PopovicL 
secretar de stat pentru Afacerile Externe,- M. Todorovici, membru 
al Vecej Executive Federative, I. Blajevici, președintele Vecei 
Executive a Republicii Populare Croația.

Din partea sovietică la convorbiri au participat: V V Kuzne- 
țov, prim locțiitor al ministrului Afacerilor Externe ; N. P Firiu- 
an«l!i^b,Srd<cUliiIJRSS- ln RePublica Populară Federativă iu- 

„ v lLCe.V’ .m'mbru al colegiului Ministerului Aface
ri or Externe ; K D. Levicikin, șef ad-interim a| secției nr. 5 pentru 
Europa din Ministerul Afacerilor Externe al U R..S.S. Din par- 
tr9anr^5OS ay e,i a“ Parl.iciPat : v- Miciunovici, ambasadorul ex- 
goslavTa în’ U^Ts1 Tvii?1 RepubIjCii P°pu,are Federativ' 
Pennhlirii * v ♦ ’ ' \ j*"' secretar general al președintelui 
Executive ’FederaHve?3’ * Cabine‘ 3‘ vicePre?edint'«“i V'«' 
tnInnrnMSUl 1tratativeI,<>r a avut loc un larg schimb de păreri atît 
cit fi înTrohlemJr0! rrii c?.ntin,ue a relațiilor sovieto-iugoslave 
fnteîes na I T « in*ernat'onale de cea mai mare importanță, 
mfsf^ cord ia!/0?5 Tra,ative|e s-au desfășurat in?r-o afl
înțelegere rîcijrocă Splină ■Un Sp,r“ de sinceritat*

Tratativele vor continua.

Dejun oferit de N. A. Bulganin
MOSCOVA 5 (Agerpres). — ștri al U.R.S.S., a oferit tn pala- 

TASS transmite: tul mare al Kreml'nului un dejun
La 5 iunie, N. A. Bulganin, în cinstea lui losip Broz-Tito- 

președintele Consiliului de Mini- In timpul dejunului, care s-a

desfășurat tntr-o atmosferă de
osebit de cordială, tovarășul N.A. 
Bulganin a rostit următoarea 
cuvîntare:

Discursul rostit de N. À. Bulganin

In vizită la uzina de automobile din Moscova
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite: Președintele 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia, losip Broz-Tito, a 
vizitat la 5 iunie uzina de auto
mobile din Moscova. Oaspeții au 
sosit la uzină la ora 15,30. In 
fața clădirii administrației, mii 
de oameni i-au întîmpinat pe 
oaspeți cu aclamații de salut.

Directorul uzinei, A. G. Rrilov, 
l-a invitat pe președintele Iugo
slaviei și persoanele care îl în
soțesc, în biroul său . El le-a 
vorbit despre schimbările care 
s-au produs în uzină după 1947, 
cînd a venit aci pentru ultima 
dată președintele Tito.

Directorul l-a întrebat pe pre
ședinte ce ar dori să vadă tn în
treprindere.

■ Eu sînt metalurgist, a spus 
losip Broz-Tito, și voi înțelege 
repede producția dv. complexă.

“' ștanțarea la rece, 
interesează foarte

Aș vrea să văd 
Acest lucru mă 
mult.

Tn uzină se .____ _ _____
schimbul de zi. Mii de muncitori, 
funcționari, ingineri, tehnicieni 
au umplut uriașa piață a uzinei 
dintre corpurile clădirilor secți
ilor de autobuse, de presat și de 
motoare.

In piața uzinei apar oaspeții. 
Salariații uzinei de automobile 

salută cu căldură pe mareșalul 
Tito.

A. I. Fateev, secretarul Comite
tului de partid al uzinei, deschide 
mitingul. Se dă cuvîntul șlefuito
rului L. I. Kurkin, din atelierul 
de sculărie.

A luat apoi cuvîntul construc
torul V. A. Parenkov, care a vi
zitat anul trecui Iugoslavia ca 
turist.

Tn numele tineretului uzinei de 
automobile a luat cuvîntul mun
citoarea Z. P. Rornova.

In încheiere a luat cuvîntul 
losip-Broz Tito, președintele Re
publicii Populare Federative Iu. 
goslavia.

Dragi tovarăși 1
Ingăduiti-mi să vă salut în nu

mele delegației guvernamentale a 
Iugoslaviei, în numele poporului 
nostru muncitor și, în primul rind, 
în numele muncitorilor iugoslavi.

Am sosit în Uniunea Sovietică 
la invitația guvernului dvs., după 
ce tovarășii Bulganin, Hrușciov 
și Mikoian au fost la Belgrad, 
unde am stat de vorbă, am căzut 
de acord ți am ajuns la conclu
zia că nu există nicio cauză care 
5ă împiedice prietenia ți colabo
rarea noastră. De atunci a trecut 
un an și noi am făcut un mare 
pas înainte pe ca'.ea colaborării 
noastre. Popoarele Iugoslaviei și 
popoarele Uniunii Sovietice s-au 
convins că între ele nu a existat 
nimic ce le-ar fi putut dezbina, 
iar ceea ce a fost este de dome
niul trecutului. Trebuie să 
dim acum la viitor, la 
popoarelor noastre și am

termina tocmai

să mergem pe calea prieteniei și 
colaborării, pe calea luptei comu
ne pentru întărirea păcii în în
treaga lume și a ajutorului reci
proc în opera de construire a 
unei viefi noi.

Un tovarăș a spus aci că a fost 
în Iugoslavia. N-am în fond ni
mic de adăugat la cele ce a spus. 
Intr-adevăr, după sîngerosul răz
boi de eliberare, după toate dis
trugerile pe care, le-au lăsat 
în prma lor cotropitorii fasciști, 
popoarele Iugoslaviei merg cu 
pași foarte repezi înainte, pe ca
lea construirii și industrializării 
tării lor, care a fost o tară agri
colă înapoiată, cu nivel de trai 
foarte scăzut.

Acum, cînd ne aflăm aci prin
tre voi, ne putem da seama de 
progresul pe care 1-ati făcut din 
1947, cînd am fost aici la dvs. 
Am văzut ogoarele voastre minu
nat lucrate. Am văzut fabrici noi, 
am văzut fabrici uriașe de felul 
celei în care ne aflăm acum. Am 
remarcat încă un fapt care nu 
poate fi subapreciat : cetățenii 
Uniunii Sovietice au acum o pri
vire veselă și cutezătoare. Ei se 
tin drept, sînt îmbrăcați mai bine 
și arată mai bine. Ce înseamnă 
aceasta ? Aceasta înseamnă că ei 
au muncit la construirea socia
lismului pentru un viitor mai 
bun.

Dragi tovarăși muncitori 1 Pot 
să vă spun că în oamenii muncii 
din Iugoslavia ave{i prietenii cei 
mai buni și cei mai credincioși. 
Vă încredințez că atunci cînd ne 
vom întoarce în Iugoslavia vom 
spune că cei mai buni prieteni ai 
popoarelor din Iugoslavia sînt 
popoarele Uniunii Sovietice.

Vă urez tn măreața dv. muncă 
de construire a socialismului, de 
construire a comunismului mari 
succese în viitor.

Piața răsună de aplauze, se 
aud cuvinte de salut tn cinstea 
prieteniei de nezdruncinat sovie- 
to-iugoslave. Mitingul a luat 
sfîrșit.

Conducătorii Iugoslaviei pără
sesc uzina.

Dragă tovarășe președinte.
Dragi tovarăși,
Exprim sentimentele noastre coT 

mune spiinînd că sîntem foarte 
bucuroși că d-voastră și tovarășii 
d-voastră de luptă vă aflati aici 
alături de noi într-un cerc de 
prieteni.

A trecut un an de cînd eu, to
varășii Mikoian, Șepilov și alții 
împreună cu tovarășul Hrușciov 
am fost la dvs la Belgrad din 
împuternicirea guvernului nostru 
și a Prezidiului Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. Ne amintim tot
deauna cu o profundă satisfacție 
de înțîlnirile și convorbirile pe 
care le-am avut. Ne amintim cu 
recunoștință de ospitalitatea și 
atenția pe care dvs. și colegii 
dvs. ne-ati acordat-o cu prilejul 
vizitei noastre în Iugoslavia.

Astăzi vă dorim din toată ini
ma să vă petreceți timpul bine și 
util pe pămîntul nostru sovietic. 
Și vom face totul ca să vă sim
țiți la noi ca între prieteni apro- 
pîa{i.

Primele zile pe care le-ați pe
trecut la Moscova au și dovedit 
că oamenii sovietici nutresc o 
dragoste profundă fa{ă de po
poarele din Iugoslavia. Ei le con
sideră ca frați, ca tovarăși de 
luptă, ca tovarăși în lupta pentru 
viitorul cel mai luminos al ome
nirii — pentru comunism.

Vizita dvs. la noi, dragă tova
rășe Tito, este un mare eveni
ment în relațiile de prietenie din
tre Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Federativă Iugoslavia.

In ultimul an, în urma întîl
nirilor noastre și convorbirilor pe 
care le-am avut cu prilejul’ vizir 
tei pe care v-am făcut-o, a fost 
restabilită tradiționala prietenie 
frățească dintre statele noastre

întregii vieți internaționale. Re
lațiile noastre actuale cu Iugo
slavia se bazează în întregime 
pe mărețele principii leniniste. 
Aceste principii sînt: neameste
cul în treburile interne ale altor 
state, respectarea suveranității Și 
integrității teritoriale ale acestor 
state.

Este important de subliniat că 
în multe probleme internaționale

:
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ne gin- 
viitorul 
hotărit

î
!

:

Dineu oferit 
de președintele Tito :

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In seara zilei de 5 iunie losip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Populare Federative Iugoslavia, a 
oferit un dineu în cinstea condu
cătorilor sovietici. La dineu au 
participat conducătorii Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
guvernului 
persoanele care îl însoțesc 
președintele Tito tn călătoria 
în Uniunea Sovietică.

sov'etic. precum Ș' 
pe 
sa
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socialiste, dintre popoarele noa
stre care au multe scopuri și 
sarcini comune.

La Belgrad am semnat o decla
rație prin care s-au indicat căile 
dezvo.tării pe viitor a relațiilor 
sovieto-iugoslave. In acest docu
ment remarcabil au fost exouse 
principiile importante pe baza 
cărora guvernele țărilor noastre 
își dezvoltă în prezent relațiile. 
In acest document au fost de a-. Iugoslavia se află pe poziții ase- 
semenea expuse pozițiile Uniu
nii Sovietice și Iugoslaviei so
cialiste în cele mai importante 
probleme internaționale și au 
fost trasate o serie de sarcini 
concrete în domeniul viitoarei 
colaborări între cele două țări 
ale noastre.

In prezent noi putem spune în 
mod absolut categoric că dato- 
r'tă eforturilor noastre 
măsurile prevăzute în 
declarație se realizează cu suc
ces. Relațiile noastre s-au dez
voltat și s-au întărit considerabil. 
Acest lucru constituie temelie 
bună pentru dezvoltarea viitoare 
a colaborării politice, a legătu
rilor economice, culturale și ști
ințifice.

Popoarele noastre frățești sînt 
în prezent deplin îndreptățite să 
încerce un sentiment de profundă 
satisfacție fată de bunele relații 
stabilite între țările noastre. 
Acest lucru corespunde fără doar 
și poate intereselor vitale ale po
poarelor sovietic și iugoslav.

Totodată nu este o exagerare 
atunci cînd se spune că normali
zarea relațiilor dintre Uniunea 
Sovietică și Iugoslavia a avut 
nu numai o mare importantă pen
tru colaborarea și restabilirea 
prieteniei între țările noastre, ci 
și că această normalizare 
o influentă considerabilă

comune, 
această

a avut 
asupra

mănătoare cu cele a'.e Uniunii 
Sovietice. Avem toate motivele 
să considerăm că asemănarea po
zițiilor noastre ne va permite să 
lărgim și mai mult colaborarea 
în problemele internaționale ceea 
ce. va contribui în mod incontes
tabil la întărirea păcii și securi
tății popoarelor noastre.

Ceea ce este cel mai important 
și valoros în relațiile dintre noi 
este faptul că putem să ne spu
nem sincer ceea ce gîndim, știind 
că acest lucru va fi just înțeles 
ca între prieteni buni și credin
cioși. Și din moment ce este așa, 
putem să fim siguri că prietenia 
și colaborarea dintre noi se vor 
dezvolta și se vor întări și de 
acum înainte pe baza trainică a 
înțelegerii și încrederii reciproce, 
pe baza principiilor leniniste.

Urez ca prietenia noastră să 
crească și să se întărească, să 
fie veșnică și indestructibilă, ca 
nimic să nu o întunece niciodată, 
ca prietenia dintre statele noa:?tre 
socialiste să aducă fericire și 
prosperitate popoarelor noastre.

Pentru prietenie 1 In sănătatea 
tovarășului Tito — președin'ele 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia 1 Pentru prietenul, 
pentru leninistul, pentru tovară
șul nosfru de luptă 1

Tn sănătatea bunilor noștri 
prieteni l

Discursul rostit de I. B
Tn cuvintarea de răspuns, to

varășul losip Broz-Tito a spus:
Dragă tovarășe președinte al 

Consiliului de Miniștri,
Dragi tovarăși,
In primul rînd doresc să sub

liniez din noU cît de sinceri re
cunoscători sînt tovarășii mei Și 
eu personal pentru căldura și 
cordialitatea de care ne-am 
bucurat în Țara Sovietică prie
tenă.

Cu prilejul tuturor întîlnirilor, 
atît cu conducători cît și cu pă
turile largi ale populației, am fost 
primiți cu aceeași prietenie și a- 
tenjie.

Aceste cîteva zile pe care le-am 
petrecut tn mijlocul dvs. ne-au 
dat prilejul să cunoaștem cîteva 
din marile realizări ale popoare
lor Uniunii Sovietice în domeniul 
dezvoltării forțelor de producție 
și al creșterii bunăstării. Ogoarele 
vaste, lucrate în mod exemplar, 
dovedind limpede aplicarea meca
nizării moderne, uriașele con
strucții și înfățișarea nouă, veselă, 
a capitalei voastre — Moscova, 
vasta Expoziție Agricolă Unio
nală, admirabil organizată, ți Ex-

industrială permanentă cu 
ei industriale și pavilioa- 

nu reprezintă

poziția 
secțiile 
nele științifice, 
decît o parte din munca voastră 
ale cărei rezultate le vom putea 
cunoaște direct numai în cadrul 
programului bogat al vizitei noa
stre în tara dvs. Dar chiar cele 
văzute pînă în prezent au. produs 
asunra noastră o impresie pro
fundă. Toate acestea sînt dovada 
eforturilor creatoare și rodnice ale 
oamenilor sovietici și ale guver
nului sov:etic, care își găsesc 
expresia în noile măsuri și per
spective ce se deschid prin cel 
de al șaselea plan cincinal.

Aceste impresii dau un conținut 
mai deplin recunoașterii de către 
popoarele Iugoslaviei a năzuinței 
poporului și guvernului Uniunii 
Sovietice de a crea o atmosferă 
nouă în relațiile dintre popoare.

Nu se poate contesta că iniția
tivele guvernului sovietic în de
cursul ultimilor ani au contribuit 
într-o măsură considerabilă la 
micșorarea încordării în lume. In 
această privință a avut o mare 
importantă reluarea contactelor 
personale între conducătorii dife
ritelor țări șl împărtășesc întru 
totul părerea dvs. că contactele

Tito
personale și schimbul nemijlocit 
de păreri, stabilite in timpul vizi
tei delegației guvernului U.R S.S. 
în țara noastră, au avut o in
fluentă binefăcătoare și asupra 
relațiilor dintre noi.

Năzuința Uniunii Sovietice spre 
rezolvarea problemelor litigioase 
pe calea tratativelor și a acordu
rilor, spre colaborarea tuturor ță
rilor — indiferent de deosebiri 
social-economice și politice exis
tente, constituie o parte însem
nată a tendinței ce se manifestă 
tot mai puternic de a stabili re
lațiile internaționale pe o bază 
nouă.

Toate acestea au contribuit și 
vor contribui și mai mult la sta
bilirea de contacte directe de zi 
cu zi între popoare în toate do
meniile relațiilor, înlăturînd ne
încrederea care mai persistă ca 
o consecință a trecutului. O ast
fel de evoluție pune și mai insis
tent pe primul plan necesitatea 
rezolvării unor probleme care au 
devenit actuale. In această pri
vință, prezintă 
ță înlătuiarea 
mai îmoiedică 
mărfuri ți o
mică, culturală ți generală

o mare importali- 
obstacolelor care 
schimbul liber de 
colaborare econo- 

mai

largă în Europa. In afară de 
aceasta, vreau să menționez nu
mai problema dezarmării, ca una 
din problemele care necesită o 
rezolvare urgentă. In legătură cu 
aceasta, popoarele Iugoslaviei au 
salutat recenta hotărîre a guver
nului U.R.S.S. cu privire la redu
cerea foitelor armate, considerînd 
că această hotărîre contribuie la 
întărirea încrederii internaționale 
și oferă astfel, printre altele, posi
bilitatea rezolvării problemei 
zarmării generale în cadrul 
ganizației Națiunilor Unite.

Vreau să subliniez în mori 
osebit marea importanță pe care 
popoarele Iugoslaviei o acordă 
hotărîrii guvernului sovietic de a 
sprijini și ajuta la rîndul său ță
rile insuficient dezvoltate și noile 
najiuni în eforturi'e lor de a se 
dezvolta din punct de vedere e- 
conomic. Aceasta a scos în evi
dentă una din problemele funda
mentale ale 
ceastă nouă 
a relațiilor 
minată . de 
survenite în 
nală, s-a precizat pe de o parte 
că . drumul progresului economic 
și social al diferitelor țări nu 
este același, ca urmare a gradului 
diferit de dezvoltare și a condi
țiilor deosebite 
mat, iar pe de 
greșul general 
sebirilor pot fi 
pe calea dezvoltării 
solidarității și colaborării inter
naționale. In aceste condiții se 
vor putea dezvolta și coordona 
mai efectiv în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite toate încer
cările existente de aiutor econo
mic și colaborare internațională.

Cred că sîn‘eti de acord cu 
mine că Iugoslavia a adus o 
contribuție însemnată la crearea 
acestei noi atmosfere în relațiile 
internaționale. Prin lupta ei pen
tru independentă, prin apărarea 
politicii de coexistentă pașnică și 
activă și de întărire a rolului Or
ganizației Națiunilor Unite, prin 
năzuința spre realizarea de noi 
fo-me de aju*or economic și co
laborare economică, Iugoslavia a 
sprijinit tendin'ele pozitive care 
s-au manifestat în evoluția lumii 
contemporane.

De aceea, popoarele Iugoslaviei 
u-măresc cu profundă înțelegere 
și cu simpatie năzuințele guver
nului dvs. care "ncearcă să gă
sească în relațiile internaționale 
posibilitatea rezolvării în comun 
a problemelor litigioase prin mij
loace pașnice și în felul acesta 
să întărească pacea. Această 
identitate a năzuințelor spre pace 
și colaborare internațională și 
atașamentul față de ideile lui 
Marx, Engels și Lenin creează 
posibilitatea întăririi continue a 
colaborării multilaterale și a prie
teniei între cele două țări ale 
noastre. Sînt profund convins că 
colaborarea multilaterală dintre 
țările noastre va fi utilă popoare
lor noastre și va. face cu putință 
un schimb de păreri și de expe
riență, care poate fi de mare 
folos pentru dezvoltarea socialis
mului.

Așa dar, eu ridic paharul în 
sănătatea tovarășului Bulganin și 
a celorlalți tovarăși conducători 
sovietici, pentru dezvoltarea con
tinuă a prieteniei dintre Uniunea 
Sovietică și Iugoslavi?, spre bi
nele popoarelor țărilor noastre și 
în interesul păcii în întreaga 
lume.

de- 
Or-

de-

zilelor noastre. In a- 
etapă de dezvoltare 

internationale, deter- 
schimbările pozitive 
atmosfera internatio-

în care s-au for- 
altă parte că pro- 
și atenuarea deo- 
realizate numai 

depline a

________ o corespondență din Mexic publicată «Studenții din America Latina 
în ziarul „Le Populaire de Paris“ duc lupta împotriva dictaturii

Organul Partidului Socialist 
Francez „Le Populaire de Pa
ris" publică o corespondență 
din Mexic, semnată de Victor 
Alba și în care se scoate tn 
evidență rolul activ pe care îl 
au studenții din America lati
nă tn lupta împotriva terorii. 
Reproducem fragmente din 
acest articol:

„Tn acest continent, studen
ții se află întotdeauna în frun
tea luptei pentru libertate. Ei 
sînt primii care ies în stradă 
atunci, cînd poporul încene să 
se agite împotriva dictatorilor 
și s'nt ultimii care se supun 
atunci cînd un dictator vine 
la putere. Tn Argentina, stu
denții s-au opus lui Peron 
atunci cînd generalul părea să 
fie stăpînul absolut al țării. Tn

Guatemala șl Venezuela, stu
denții au format la sfirșitul 
războiului mondial brigada de 
șoc a partidelor democratice... 
E deci important pentru viito
rul Americii Latine ca studen
ții să rămînă activi. In ulti- 
mile săptămâni o mișcare ge
nerală a studenților a zguduit 
continentul. începtnd de 
Rio Bravo și ptnă la Rin 
la P'ata Studenții au ieșit 
străzile capitalelor.

Aceasta este o consecință a 
căderii lui Peron. Dictatorii 
cuprinși de panică caută une
ori. o ieșire din impas— de 
exemplu in Peru — iar în alte 
Ipțtiri intensifică teroarea — 
cum ar fi tn Venezuela. Pre
tutindeni dictaturile slăbesc 
și primul semn al acesteia îl

la 
de 
pe

Se propune înființarea U-T.C. în Franța
PARIS 5 (Agerpres). —

TASS transmite:
Plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist Francez 
a adoptat o rezoluție în pro
blema tineretului. După cum 
se arată tn rezoluție, ținînd 
seama de marea atracție pe

care o exercită comunismul a- 
supra tineretului frahcez, ple
nara a hotărit să prezinte 'sure 
discutare apropiatului Congres 
al XlV-lea al Partidului Co
munist Francez pronunerea de 
a se crea Uniunea Tineretului 
Comunist Francez.

găsim în activitatea și mai in
tensă a studenților.

In Argentina, studenții au 
pus stăpînire pe clădiri’e uni
versităților, au cerut demisia 
ministrului Educației. Atilio 
ddl'Orn. șeful unui grup cle
rical infiltrat în guvern. Ei 
au obținut un cîștig de cauză...

Studenții din Guatemala or
ganizează și ei manifestații 
pentru apărarea laicizării în- 
vățămintului... Studenții cer 
anularea unor privilegii obți
nute de biserică.

Universitatea de la Havana 
se află pe o colină. Tradiția 
interzice poliției să pătrundă 
in clădirea universitară Colo
nelul Batista, însă, care de
ține puterea în Cuba, din 1952, 
a încălcat această garanție ne
scrisă. Poliția a mtrat in uni
versitate, a percheziționat bi
rourile și pe studenți. Ea nu a 
descoperit nimic.. Acest gest 
i-a exasperai însă pe studenți.

Acum cîteva luni, un stu
dent cu numele de Batista, a 
fost ucis în cursul unei încă
ierări cu poliția. Poporul cuban 
a lansat atunci lozinca : „Ba- 
t's<a îl va alunga pe Batista", 
(Batista este și numele dicta
torului cuban — nr.).

Incidente au avut loc și tn

capitala statului Paraguay. 
Assimcion. Cu ocazia unei vi
zite făcute de studenții uru- 
guaient și argentinieni la Uni- 
versitate, au fost rostite unele 
discursuri, prin care au fost 

' atacate dictaturile. Generalul
Stroesfier, actualul dictator din 
Peru, prieten cu Peron, a ares-

tat un număr de studenți. In 
Peru unde se apropie alegerile 
(candidatul extrem de mode
rat al unității democrate a- 
vind perspectiva să cîștige) 
studenții participă activ la 
campania electorală. Situația 
este aceeași și in Ecuador și 
Bolivia.

:

:
:

:

Conferința studenților din Asia și Africa
BANDUNG 5 (Agerpres).

— China Nouă transmite 
In ședința din dimineața zi
lei de 4 iunie a conferinței 
studenților din Asia și Africa, 
primul a luat cuvîntul șeful 
delegației studențești 
R.P.D. Coreeană, Ciank 
Hwan

In ședința din după amia
za zi'.ei de 4 iunie a conferin
ței studenților din Asia și, A- 
frica, secretarul Prezidiului, 
Goeltom (Indonezia), a anun
țat că au fost examinate și 
ap'obate mandatele tutdror 
delegațiilor. Din nou repre
zentantul filipinez. De Vega, 
s-a dedat îa acte de provoca
re, declarînd că pune la în
doială corectitudinea hotărîrf- 
lor Comisiei de validare. Un 
reprezentant al studentimii
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din 
Su

sudaneze i-a dat pe loc ripo
sta declarînd că delegația sa 
are toată încrederea în Comi
sia de validare. După ci.ivin- 
tarea delegatului afgan. Jhau- 
si, a vorbit un membru al de
legației birmane. Ko Khin 
Maung Ohn. care a spus că 
studenții din Asia și Africa 
nu au avut, niciodată posibili
tatea 
cauza 
ștt-lor.
rat el. se temeau atunci, așa 
cutn se tem și azi, că stu
denții laolaltă cu popoarele 
Asiei și Africii ar putea sta
bili relafii frățești. Iată de ce 
colonia 1 ștri imniedică întot
deauna înțîlnirile între asia
tici și africani. Azi Insă, am 
zdrobit aceste bariere ridicate 
de colonialiști".

să se întrunească din 
amestecului coloniali- 
„Co'.ohialiștii, a decla-

:

:

:

:

; 
?

:

Guvernul Adenauer r.u creează 
perspective pentru unificarea 

Germaniei — declară Ollenhsuer
BONN 5 (Agerpres). — TASS recomandări în problema servi- 

transmite:
La Bonn a avut loc ședința lăr

gită a conducerii par.iduiui so
cial-democrat din Germania, con
sacrată pregătirilor în vederea 
Congresului partidului social-de
mocrat din Germania care a fest 
fixat pen.ru 10-14 iunie la Mün
chen.

Președintele Partidului social
democrat din Germania, Ollen
hauer, care a luat cuvîntul la șe
dință, a declarat că politica gu
vernului Adenauer nu creează 
perspective pentru reunificarea 
Germaniei. După părerea lui Ol
lenhauer, politica germană nu 
trebuie să pună problema reuni- 
ficării Germaniei deasupra tutu
ror celorlalte probleme. Cancela
rul federal dă în acest caz do
vadă de lipsă de elasticitate.

Conducerea partidului social
democrat din Germania a discu
tat de asemenea unele documente 
pentru apropiatul Congres. Prin
tre aceste documente se află me
morandumul cu privire la politica 
externă a R.F. Germane, „planul 
atomic" în legătură cu proble
mele folosirii energiei atomice,

ciu’.ui militar general ob.igatonu 
în Germania occidentală.

După cum rezultă din.r-o infor
mație a ziarului „Die We;t", la 
baza memorandumului de politică 
externă al Partidului . social-de
mocrat din Germania se află re
comandările în parte pre-ucrate 
ale conducerii partidului social 
democrat din Germania pentru 
conferința de la Geneva a șefilor 
celor patru puteri din 1955.

Amintind conținutul aces'or re
comandări, „Die Welt" subliniază 
că e'e propuneau „sincronizarea" 
acțiunilor pentru restabilirea uni
tății de stat a Germaniei și pen
tru asigurarea securității europe
ne, conțineau propuneri cu pri
vire la înlocuirea treptată a acor
durilor de la. Paris și a tratatului 
de la Varșovia printr-un tratat de 
securitate colectivă pentru Europa 
și, în fine, se propunea ca R.F, 
Germană și „organe'e competen
te" ale guvernului R.D. Germane 
să înfăptuiască „măsuri tehnice 
preliminare, necesare pentru re
glementarea relațiilor interger- 
mane și pentru reunificarea Ger
maniei".

In Adunarea Națională franceză
PARIS 5 (Agerpres). — In 

ziua de 5 iunie la ora 15 (ora 
locală) s-a deschis ședința Adu
nării Naționale franceze. Pe or
dinea de zi a ședinței a figurat 
votul de încredere cerut de gu
vernul Guy Mol'.et. Se știe că la 
sfirșitul dezbaterilor de politică 
externă care au avut loc săptă- 
mîna trecută șeful guvernului a 
pus chestiunea încrederii datorită 
interpelărilor deputati’.or, interpe
lări ce priveau în special proble
ma Africii de nord.

In numele grupului parlamen
tar al partidului comunist a luat 
cuvîntul Waldeck Rochet, care a 
declarat că politica guvernului 
are un.caracter contrad ctoriu în
tr-o serie de probleme. El a ară
tat că războiul din Algeria pune 
în pericol măsurile sociale ale 
guvernului. Waldeck Rochet a 
declarat că guvernul nu își res
pectă promisiunea de a restabili 
pacea în Algeria, continuînd ope
rațiunile militare, care adincesc

prăpastia între popoarele francez 
și algerian. Războiul diri: Algeria, 
a declarat el, este în contradicție 
cu interesele naționale ale Franței. 

Waldeck Rochet a declarat că 
comuniștii sînt împotriva politi
cii guvernului în.Algeria. Ei. a- 
probă însă politica sa în Tunisia 
și Maroc, eforturile îndreptate 
spre slăbirea încordării interna
ționale, precum și măsurile pe 
tărîm social. Nedorind să împie
dice traducerea în viață a acestor 
măsuri, deputății comuniști se 
vor ab(ine de la vot în chestiu
nea încrederii în guvern.

Pentru încredere în guvern au 
hotărît să voteze grupurile par
lamentare ale socialiștilor, radi
calilor, ale partidului M.R.P. și 
unii „moderați“.,.

Cuvîntările în legătură cu mo
tivarea votului continuă. Se aș
teaptă ca 
încredere 
în cursul

votarea rezoluției de 
în guvern să aibă loc 
nopții.

Schimb de mesaje între K.E. Voroșilov 
și regina Marii Britanii, Elisabeta a II—a

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cu prilejul sărbă
toririi la 31 mai a zilei de naștere 
a reginei Marii Britanii, Elisa
beta a Il-a, K. E. Voroșilov a 
adresat reginei Elisabeta a Il-a 
o telegramă de felicitare în care 
se spune:

Cu prilejul zilei dv. de naștere, 
primiți, Majestate, felicitările 
mele cordiale și cele mai bune 
urări Dumneavoastră personal și 
poporului britanic.

Constat cu bucurie că recenta 
tntilnire dintre N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R S.S., și N. S. Hruș
ciov, membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S S., cu 
dv. personal și cu conducătorii 
guvernului dv., marchează îmbu
nătățirea relațiilor intre Uniunea 
Sovietică și Regatul Unit.

Îmi exprim speranța că rela
țiile dintre țările noastre se vor

dezvolta in spiritul înțelegerii re
ciproce și colaborării, in intere
sul popoarelor țărilor noastre și 
al întăririi păcii in întreaga 
lume.
In mesajul de răspuns al Reginei 
Elisabeta a Il-a se spune:

Am avut marea satisfacție de 
a primi călduroasele felicitări ale 
Excelenței Voastre cu prilejul i 
sărbătoririi zilei mele de naștere ) 
și împărtășesc cordial bunele dv. I 
urări. Am fost fericită șă mă In- 
tilnesc cu domnul Bulganin, 
.președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și cu domnul 
Hrușciov, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
în timpul recentei lor vizite în • 
Marea Britanie. împărtășesc în
tru totul sentimentele prietenești 
pe care le-ați exprimat cu privire 
la dezvoltarea relațiilor între cele 
două țări ale noastre.

Noul prim ministru al Birmaniei
RANGOON 5 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 5 iunie a fost convocată la 

Rangoon o adunare a deputaților 
Ligii antifasciste a libertății popu
lare din Birmania, care se află 
la putere. In cadrul adunării U 
Nu și-a anunțat hotărîrea de a 
demisiona din funcția de prim 
ministru. U Nu l-a propus pentru 
această funcție pe U Ba Swe, ac
tualul ministru al Apărării al Bir-

maniei. El a spus c& iți dă de
misia pentru a se putea consacra 
activității sale de prețedinte al 
Ligii antifasciste a libertății popu
lare. U Nu a declarat că noul 
guvern al lui U Ba Swe (unul 
din liderii partidului socialist 
care face parte din Liga anti
fascistă a libertății populare — 
n. r.) va continua politica Ligii 
antifasciste a libertății populare.

Oameni de știință romîni peste hotare
WASHINGTON 5 (Agerpres).— 

O delegație de medici romîni al. 
cătuită din general-locotenent 
prof. dr. Longhin Scarlat și dr. 
Căpușan Iuliu a participat la 
primul Simpozion internațional 
asupra bolilor venerice și trepo
nematozelor care a avut loc între 
28 mai—1 iunie Ja Washington.

La 1 iunie a.c. ministrul R.P.R 
la Washington a oferit o recepție 
în cinstea delegației medicale ro- 
mîne.

Au participat : Edward Cus- 
king, ministru adjunct al Apără
rii al S.U A., Francis Wilson, 
ministrul adjunct al sănătății al 
S.U.A., Taurstain Guthe, președin. 
tele Organizației Mondiale a Să
nătății, Fred L. Soper, director al

aceleiași organizații, Ermans, pre
ședintele Uniunii Internaționale 
de combatere a bolilor venerice 
ți treponematozelor, dr. Smith, 
președintele organizatoric al Sim
pozionului, S. B. Ellis, șeful de
partamentului sănătății al mari
nei britanice.

A participat de asemenea o de- 
de 50 de medici ameri. 
frunte cu savantul Mag- 

delegafiile medicale so- 
canadiană, franceză, pre- 
numeroși medici din An- 

Brazilia, Belgia, R. Ce- 
Danemarca, Elveția, 

Indonezia, 
Irak, Haiti

legație 
câni în 
nuson, 
vietică, 
cum și 
glia, 
hoslovacă, 
Egipt, Iran, Iordania, 
R.P. Polonă, Mexic, 
etc.

MOSCOVA. I a 5 iunie N. A. 
Bulganin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit pe Kim Ir Sen, președin
tele Cabinetului de mimș'.ri al 
R P D. Coreene, care se află la 
Moscova. în drum spre Berlin.

LONDRA La 4 iunie purtăto
rul de cuvînt al Ministerului de 
Externe al Angiei a anunțat că 
guvernul britanic a acordat tutu, 
ror guvernelor locale ale colonii
lor britanice „dreptul de a ho
tărî singure în legătură cu elibe
rarea licențelor de export pentru 
produsele așa zise „strategice", 
inclusiv pentru exportul spre R.P. 
Chineză".

BANGKOK. După cum anunță 
corespondentul agenției France 
Presse, luînd cuvîntul în cadrul 
unei conferințe de presă care a

în capitalaavut loc la 1 iunie tn capitala 
Tailandei, Wan Waithaiakon, mi
nistrul Afacerilor Externe al Tai- 
landei, a declarat că Tailanda a 
semnat un acord „inegal" cu Sta
tele Unite, care nu asigură avan
taje Tailandei. El a declarat că a 
încercat fără succes 
tative cu privire la 
cestui acord.

NEW DELH1 La 
la Bombay au avut 
tratii în cadrul cărora s-a cerut 
includerea acestui oraș în statul 
Maharașhtra, care va fi creat în 
conformitate cu noul plan de tm-' 
părtire al statelor din India. La 
aceste demonstrații au participat 
peste 300.000 de persoane. Aproa. 
pe 1.400 de Dersoane au fost a- 
restate. Majoritatea celor arestați 
au fost eliberați a doua zi.

să ducă tra-, 
revizuirea a-

2 ți 3 iunie 
loc demons-
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