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vacanta de vară a studenților
Am stat în cumpănă dacă să 

rcriem sau nu un material despre 
vacanța studenților, acum în plină 
sesiune de examene. Ne gîndeam 
că e nepotrivit și va distrage a- 
tenția studenților de la învățătură. 
Argumentele pentru au fost totuși 
mai puternice. Studenții fac efor
turi mari în sesiune, învață mult 
ți cei buni au învățat mult și în 
timpul semestrului. Merită deci 
tile de vacanță plăcute, petrecute 
In locuri frumoase. In dorința de a 
tace cunoscute tineretului nostru 
universitar, proiectele vacanței, 
ceea ce i se oferă și se cere de 
la el, ne-am adresat tovarășului 
Ion Iliescu secretar al C.C. al 
U.T.M., președintele Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din R.P.R.

— Peste aproape două săptămîni 
□n nou an universitar se încheie. 
Despre acest sfîrșit de an- am să 
uorbeso la început pentru că el 
ya avea un caracter nou. Anul 
universitar se va încheia cu o mare 
Festivitate studențească, care să 
marcheze că s-a terminat o pe
rioadă de muncă rodnică, în care 
studenții au adăugat cunoștințelor 
lor, altele noi. Deocamdată, despre 
rezultate nu vorbim pentru că nu 
putem face un bilanț complet 

că rezultatele

De vorbă cu
tov. Ion Iliescu 

secretar al C.C. al U.T.M., 
președinte al Uniunii

Asociațiilor Studenților 
din R.P.R.

—9—

putem face 
2u siguranță însă, __ ____
»înt mai bune ca în alți ani și 
nivelul pregătirii studenților «a 
crescut corespunzător cu creșterea 
conștiinței majorității lor pentru 
îndatoririle pe care le au.

Studenții îșî vor sărbători succe
sele tinerește, se vor bucura de 
île împreună cu profesorii lor și 
ie vor despărți sărbătorește. în 
București, festivitatea de sfîrșit de 
în va cunoaște o mai mare am- 
□loare. Ea va dura trei zile — 
'ncepînd din 30 iunie — și va 
cuprinde finalele campionatelor 
universitare, finalele primei treceri 
n revistă a formațiilor artistice 
studențești pe țară, un spectacol 
le gală la Arenele Libertății, me
ciuri internaționale, demonstrații 
ie. gimnastică și o mare reuniune. 
Fn: țară vor avea loc serbări simi- 
are, desigur de mai mici proporții. 
Ksșmenea festivități de închidere 
i anului universitar trebuie să 
ieyină o tradiție în viața studen- 
;ilor. Cu ele să se sfîrșească un 

să 
va

;ilor. Cu ele să se sfîrșească 
in de muncă și învățătură și 
înceapă zilele vacanței. Așa 
începe și anul acesta vacanța.

— Și cum va continua ?
— Majoritatea studenților, știu 

îe acum, în general, ce vor face 
In vacanță. în institute s-au făcut 
■jlanuri de activitate, s-a discutat 
?u studenții în adunări, s-au făcut 
iropuneri. O privire de ansamblu 
•supra activității pe timpul verii 
țste totuși necesară, chiar cu ri- 
Sul unor repetări.

Pentru vacanță trebuie avute în

vedere două elemente: studenții, 
după un an de muncă, au nevoie 
de odihnă și destindere. Odihna 
nu presupune însă ruperea de 
viața politică, de viața orga
nizației, de activitatea obșteas
că pe timp de două luni. 
Tocmai de aceea ea trebuie orga
nizată. Organizată diferențiat pen
tru cei care pleacă la practică, în 
orașe, la sate și stațiuni de odihnă. 
De acest criteriu s-a ținut seama 
atunci cînd organizațiile U.T.M. 
și asociațiile studenților au făcut 
propuneri pentru desfășurarea va
canței. Să-i luăm și noi pe rînd.

Celor care rămîn în orașe, la 
practică sau în vacanță, casele de 
cultură studențești, și acolo unde 
nu sînt case de cultură, cluburile 
studențești, le vor asigura o acti
vitate de vacanță cît mai variată 
și atractivă; activitate culturală, 
sportivă, excursii cît mai multe, 
audiții muzicale, dans, seri și re
viste vorbite despre Festivalul de 
la Moscova, conferințe, discuții pe 
teme interne și internaționale, în- 
tîlnjri cu tinerii muncitori, serbări 
cîmpenești, vizite, campionate etc. 
Manifestări care, organizate bine, 
îmbină elementul de distracție și 
odihna, cu educația și munca po
litică.

în vacanță, un număr însemnat 
de studenți ‘ vor efectua practica 
în producție. Aceasta nu le ră
pește însă în întregime posibili
tatea de a se odihni, distra și a 
trăi o intensă viață de organizație. 
Organizațiile U.T.M. din între
prinderile în care se desfășoară 
practica, depun o bogată activi
tate în care și studenții trebuie 
să se încadreze. Luînd contact cu 
viața muncitorilor în producție și 
în afara producției, studenții se 
vor familiariza mai ușor cu viitoa
rea lor activitate, cu oamenii ală
turi de care vor lucra, se vor a- 
propia de ei. Iar pentru a evita 
chiulul la practică, pasivitatea 
unor studenți față de activitatea 
obștească a colectivului întreprin
derii, organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile studenților trebuie să 
exercite un control organizat. 
Iar organizațiile U.T.M. din între
prinderi, la rîndul lor, vor trebui 
să ajute pe studenți pentru a fo
losi din plin timpul petrecut la 
practică.

La sate, activitatea studenților 
îmbracă un caracter deosebit.

Mulți pleacă la sat, în vacanță, 
la părinți. Aceștia au fost îndru
mați să-și continue activitatea, să 
se încadreze în activitatea organi
zației U.T.M. sătești, să-i ajute pe 
tinerii țărani muncitori nu de la 
înălțimea băncii studentului, ci 
apropiat și la nivelul pregătirii 
lor. Studentul este socotit intelec
tual și are mare prestigiu în fața 
tinerilor țărani muncitori, chiar și 
a celor vîrstnici. Prestigiul va fi 
binemeritat, dacă ei se vor com
porta modest, vor pune umărul 
alături de țărani la muncă, le vor 
împărtăși din cunoștințele lor.

Studenții și în primul rînd ute- 
miștii sînt datori să se alăture 
muncii pe care o desfășoară la 
sate organizațiile de partid și 
U.T.M. pentru lămurirea și atrage
rea țărănimii muncitoare pe dru
mul colectivizării agriculturii. 
Pentru aceasta studenții trebuie să 
fie înarmați cu cunoașterea celor 
mai importante documente de par
tid și de stat.

Despre activitatea studenților de 
la institutele agronomice nu mai 
socotesc necesar să vorbesc. Presa 
a făcut cunoscută chemarea stu
denților de la Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din București 
și răspunsul celorlalte institute a- 
gronomice din țară, cu angaja
mentul de a folosi practica în 
producție și vacanța în sprijinul 
transformării socialiste a agricul
turii. Și credem că angajamentul 
lor se va transforma în fapte.

Un număr însemnat de studenți, 
înțelegîndu-și îndatoririle lor pa
triotice, vor participa în anul a- 
cesta voluntar la muncile agricole. 
Constituiți în brigăzi, ei vor spri
jini gospodăriile agricole de stat în 
muncile agricole de vară în perioa
dele de vîrf, cînd este mai mare 
nevoie de forțe de muncă. Numă
rul celor care s-au înscris pînă 
acum este destul de mare. în pe
rioada aceasta organizațiile U.T.M. 
și asociațiile studenților vor trebui 
să se preocupe de constituirea și 
organizarea brigăzilor, de clarifica
rea tuturor problemelor legate de 
munca acestora în G.A.S.-urile res
pective și să mobilizeze un număr 
și mai mare de studenți în această 
acțiune patriotică.

S-ar părea, pînă aici, că stu
denții au în această vacanță, nu
mai îndatoriri și le vom răpi tot 
timpul de odihnă cu sarcini ob
ștești. Este o greșeală să se creadă 
acest lucru; studenții noștri vor 
avea și nenumărate posibilități de 
a se odihni și distra. Unele le-am 
arătat k început, altele le voi ară
ta acum. Aproape că nu va exista 
stațiune de odihnă care să nu pri
mească și oaspeți studenți. Apro-

(Continuare tn pag. 2-a)
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Primele probe 
la o fabrică 

de policlorură 
de vinii

La fabrica de policlorură de 
vinii construită In cadrul com
binatului chimic nr. 2 s-a ter
minat montarea mașinilor șl 
utilajelor. In ziua de 11 iunie 
au început primele probe teh
nologice. Mașinile și utilajele 
de cele mai modeme tipuri cu 
care a fost înzestrată fabrica 
sînt produse în țara noastră 
sau importate din R-D. Ger
mană. Toate operațiile se vor 

. executa mecanizat. Policloru- 
î ra de vinii care se va produ- 
? ce aici în cantități mari va fi 
| folosită drept materie primă 
î pentru fabricarea unor artico- 
? le de Îmbrăcăminte. De aseme- 
ț nea, se creează condiții pentru 
| sporirea producției de mase 
? plastice.

(Agerpres]

SIBIU 12 (De la trimișii spe
ciali Agerpres).

Miercuri dimineața la ora 8 de
legația guvernamentală și de par
tid a R.P. Bulgaria, în frunte 
cu Anton Iugov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B. și Todor 
Jivkdv, prim secretar al C.C. al 
P.C.B. și membru în Biroul Po
litic al C.C. al P.C.B. care la invi
tația guvernului Republicii Popu
lare Romîne și a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn face o vizită prietenească în 
țara noastră, a părăsit orașul 
Cluj plecînd la Sibiu.

Oaspeții sînt însoțiți de tova
rășii Alexandru Moghioroș, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghe Apo
stol, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., Aurel Mălnă- 
șan, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, Caius Franțescu, 
șeful Protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe, precum și de 
Stoian Pavlov, ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București.

La plecare, pe peronul gării, 
erau prezenți tovarășii: Vasile 
Vaida, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., prim secretar al co
mitetului regional de partid Cluj, 
Kulcsar Francisc, președintele co
mitetului executiv al sfatului popu- 
Iar regional, Baratosi Eugen, prim 
secretar al comitetului orășenesc 
de partid Cluj, Petru Jurcă, preșe
dintele comitetului executiv al sfa
tului popular orășenesc, Vasile A- 
vram, președintele consiliului sin
dical local, deputat în Marea A- 
dunare Națională, prof, univ. Ti- 
beriu Popovici, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., secreta
rul Filialei Cluj a Academiei 
R.P.R., prof. Takacs Ludovic rec
torul Universității „Bolyai“, de
putat in Marea Adunare Națio
nală, prof. Alexandru Roșea, pro
rector al Universității „Victor Ba- 
beș“, reprezentanți ai organizații-

* Trenul oficial trece prin gările ardelene in aclamațiile 
mulțimii * Colectiviștii oferă daruri * Cuvinte de prietenie

lor de masă și economice, precum 
și numeroși oameni ai muncii ro- 
mîni și maghiari.

Membrii delegației guvernamen
tale și de partid bulgare și-au 
luat rămas bun de la cei veniți 
să-i conducă, apoi au luat loc tn 
trenul special. Cei prezenti au fă
cut oaspeților o caldă manifestare 
de prietenie.

La ora 13, trenul oficial a ajuns 
în gara Sibiu. Pînă aici, tn nu
meroase gări, la Cîmpia Turzii. 
Războieni, Teiuș, sute de oameni

Odiseea inovatorilor
Adeseori...

aparentele sînt înșelătoare. Nu 
Întotdeauna spre paguba noas
tră. Uneori totul e numai o glu
mă care te amuză, nedîndu-ti 
nici un motiv de supărare.

Mi s-a întimplat și mie, ca 
unui vizitator plin de curiozitate 
al uzinelor „Mao Țze-dun“, să 
aflu că la „proiectant șef“ se ză
mislesc cîteva din cele mai im
portante inovații, pentru ca de- 
plasîndu-m^ la fața locului, să 
găsesc in locul unul birou ele
gant, cu fotolii, cu secretară — 
o uriașă sală ca d-, dans, plină 
aproape numai de tineri, băieți și 
fete. Dacă planșetele din fața lor. 
instrumentele și aparatele de care 
se serveau ar fi semănat cit de 
puțin cu instrumentele unei or
chestre de jazz In repaus, apa
rențele ar fi continuat să mă în
șele, făcîndu-m^ să regret — fie 
și numai pentru o clipă — că 
n-am venit „în ținută44. Era însă 
prea limpede că tabloul însufle
țit din fața mea nu era altceva 
decît munca de fiecare zi a unor 
colective de proiectanți inimoși.

Unul din colective, alcătuit din 
șeful secției utilaj petrolifer. Ion 
Drăguț, și inginerul utemist Ro- 
vin Bustan, executa reperele 
unui troliu de intervenție pen-

O întîlnire
a tinereții

tru foraj mal perfecționat, che
mat să răspundă unor sarcini 
mai grele de 5 tone — să răs
pundă mai ușor, unor comenzi 
mai simple, și obligat să nu 
moștenească de Ia cel actual 
prostul obicei de a se defecta 
și de a pricinui astfel pagube 
de ordinul zecilor de mii de lei 
industriei noastre petrolifere.

Tn alt colț al sălii al doilea co
lectiv de proiectanți format din 
tinerii ingineri Dan Constantinis- 
cu și A. Schwarz Și el se stră
duiește să răspundă unei sarcini 
importante: îmbunătățirea gră
tarului de cazane pentru com
bustibil inferior. In acest fel lig
nitul, pină acum oropsit, fiindcă 
nu avea condiții să ardă complect 
și să dea randament maxim pe 
grătare obișnuite, va avea curind 
mare trecere la nenumărate ca
zane de mare consum din țară-

Pe hirtia de calc cele două 
proiecte par niște jucării fantas
tice. La sonda petrolistului care 
uneori devine și „chirurg", tre
buind să scoată din inima pă- 
mintulul o sapă sau o prăjină 
ruptă, troiiul Îmbunătățit va fi 
prețios. Cu grătarul acționat hi
draulic focarele cazanelor vor în
ghiți poate tot atiți cărbuni, dar 
incomparabil mal ieftini. Dintr-o 
bogăție latentă zăcăminte mari 
de cărbune inferior vor deveni o 
avere pusă tn folosul oamenilor.

Adeseori aparențele ne Înșeală. 
Dar faptele — in citeva luni de 
zile așa se vor numi proiectele 
de mai sus — nu ne pot Înșela. 
Succesul tinerilor noștri prieteni 
va fi numai spre cinstea brigăzii 
de tineret a proiectanților, recent 
înființată, din care fac parte 
și ei.

coleg mai vîrstnic turnarea cu 
maselote oarbe (se economisesc 
trei sferturi din maselote — re
zervele de oțel lichid pentru a- 
coperirea golului creat prin ră
cirea piesei turnate), sudorul 
Nicolae Petrenciuc, care prin Ino
vații succesive a triplat aproape 
capacitatea de lucru a rezervo
rului de acetiienă și alții.

Istoria asta se scrie Încă cu 
greutate, uneori poate cu prea 
multe eforturi (unele din opera
țiile grele au ajuns abia la se- 
mimecan zare). Numărul Inovato-

I. CRIȘAN

(Continuări In pag. 3-c)

Oaspeții bulgari, pe peronul gării din Cluj 
al muncii au ținut să sâlute entu
ziast pe solii poporului frate bul
gar. In gara Copșa Mică unde 
trenul s-a oprit cîteva minute, 
membrii delegației bulgare au 
fost salutați de ing. Gh. Policală, 
directorul uzinelor metalurgice 
,,21 Decembrie44 din localitate.

A răspuns tov. Todor Jivkov 
care a spus printre altele : „Per- 
miteti-mi iubiți tovarăși din raio
nul Mediaș să vă transmit In 
numele delegației guvernamenta
le și de partid a R. P. Bulgaria, 
în numele oamenilor muncii 
bulgari, al întregului nostru po
por cele mai călduroase mulțu
miri pentru primirea frumoasă pe 
care ne-ați făcut-o. Entuziasmul 
cu care sîntem primiți peste tot 
In cuprinsul minunatei dv. țări, 
ne arată odată mai mult priete
nia frățească, de nezdruncinat ce 
leagă popoarele noastre vecine44.

Un grup de colectiviști din lo
calitate au dăruit oaspeților bul
gari un butoiaș din lemn lucrat 
artistic, conținînd renumitul vin 
romînesc de Tîrnave.

în orașul Sibiu, cu mult înain
te de venirea oaspeților, o mare 
mulțime de locuitori se adunase

La coborîrea din trenul oficial, 
^oaspeții și persoanele care îi în
soțesc au fost întîmpinați de tov. 
Maxim Bergheanu. prim secretar 
al comitetului regional Stalin al 
P.M.R., Nicolae Iorga, președin
tele sfatului popular regional 
Stalin, Gheorghe Făgărășanu, 
prim secretar al comitetului oră-

Foto: I. MICLEA

șenesc Sibiu al P.M.R., Iosif Șer- 
ban, președintele sfatului popular 
al orașului Sibiu, de conducători 
ai organelor locale de stat și de 
partid, oameni de artă și cultu
ră.

In numele locuitorilor regiunii 
șl ai orașului, tov. Nicolae Iorga 
a adresat oaspeților calde cuvin-, 
te de salut.

Primit cu vil aplauze a luat a- 
poi cuvîntul Stoian Toncev, mi
nistrul Gospodăriei Comunale, 
Urbanisticii și Drumurilor, mem
bru în conducerea permanentă a 
Uniunii Populare Agrare Bulga
re.

După încheierea mitingului, în 
aclamațiile miilor de participanta 
oaspeții s-au urcat în mașini.

Răsună urări în cinstea prieten 
niei popoarelor noastre, a prieten 
nei și sprijinitoarei noastre. U- 
niunea Sovietică. Tn fata oaspe
ților, locuitorii bătrînel cetăți 
ardelene aștern pe distanțe de 
kilometri un imens covor de 
flori.

In pag. 4-a
Mitingurile de la 
Sibiu și Orașul Stalin

Pe marginea articolului „Cine-I vinovat ?"

!

In 1947 la Praga, in 1949 la Budapesta, in 1951 la Berlin, 
in 1953, la București, in 1955 la Varșovia, s-a adunat tioarea 
tineretului lumii.

Pentru ce și-au lăsat acești băieți și aceste fete, stepele șl 
preeriile, lagunele și fiordurile?

Pentru ce s-au strîns laolaltă ?
Ei au venit, de fiecare dată, la Festivalul Mondial al Tine

retului și Studenților.
La un FESTIVAL
— pentru a ride, a cinta, a se împrieteni
— pentru a face cunoscută cultura, arta și sportul țării 

proprii
— pentru a sorbi din bogățiile artei, culturii șl sportului al

tor țări.
La un Festival MONDIAL
— pentru a-și face cunoscută In fața lumii țara și poporul, 

problemele care II frămlntă, lupta Iul pentru un viitor fericit
— penti ■ a schimba păreri cu cei ce sînt sau nu sînt de 

aceeași părere cu dinșli
— pentru a întări ceea ce pe toți oamenii cinstiți ii unește 

— lupta pentru pace. împotriva cercurilor ațîțătoare la război.
La un Festival Mondial al TINERETULUI și STUDEN

ȚILOR
— pentru că tinerețea e cea mai frumoasă parte a vieții și 

neliind tinăr decît odată, trebuie să înveți să o trăiești
— pentru că tinerețea e cea mai prielnică studiului, și aici e 

lotul de învățat
— pentru că din întreaga omenire, tineretul, căruia viața a- 

bia i se deschide in față, are primul răspunderea pentru asigu
rarea păcii, pentru evitarea războiului al cărui primă victimă 
ar ti

— pentru că, spre această năzuință nobilă, îl îndeamnă 
F.M.T.D. și U.I.S,, marile organizații ale generației sale.

In zilele care vin, vă vom povesti despre Festivaluri.

In genere, pășind \ntr-un oraș 
pe care-l vezi pentru prima oară 
în viață, curiozitatea te face să 
privești cu sete în jurul tău, să 
încerci să înregistrezi cît mai 
multe impresii, să depistezi cît 
mai multe trăsături specifice din 
viața lui. Pășind pe pămîntul 
Berlinului democrat — ne spune 
maestrul emerit al sportului 
GHEORGHE FIAT — sentimen
tul pe care-l încercasem de a- 
tîtea ori în țările pe unde am 
mai fost ca reprezentant al spor
tului din țara mea mi s-a 
părut mai complex, mai pro
fund, mai greu de definit. 
Căci de data asta, dincolo de 
faptul că venisem ca reprezen-. 
tant al sportului romînesc, 
prezența mea însemna mai mult. 
Eram unul din miile de tineri 
din lumea întreagă prezent la 
una din marile întîlniri ale tine
retului lumii dornic de pace, 
dornic de prietenie : Festivalul.

Motive de a mă simți emoțio
nat aveam destule. Urma să-mi 
măsor puterile pe ring cu adver
sari redutabili printre care se 
număra și un vechi rival sportiv 
al meu: maghiarul Bela Farkaș. 
Pe bună dreptate el era consi
derat unul din cei mai îndrep
tățiți pretendenți la titlu și cel 
mai în măsură să-mi bareze 
calea spre victorie. Oare acest 
lucru nu era suficient pentru 
a-mi simți inima strînsă ? Și iată 
că s-a întimplat un fenomen 
puțin obișnuit în viața unui 
sportiv rutinat. Emoția întîlniri- 
lor sportive s-a diluat și a pier
dut din intensitate datorită nu
meroaselor prietenii legate cu 
tineri din toate punctele cardi
nale ale lumii, prilej unic pen
tru a ne povesti reciproc felul 
nostru de viață, pentru a ne îm-

părtăși aspirațiile ți mărturisi 
dorințele.

Mi-a rămas de neuitat — 
căci astfel de amintiri nu pot 
fi șterse de ani — seara finalei 
la box, în care urma să-l întîl- 
nesc pe Bela Farkaș. Îmi fă
cusem împreună cu antrenorul 
toate „calculele", cunoșteam 
punctele slabe ale lui Bela, eram 
convins de asemenea că și el 
le cunoaște pe ale mele căci 
mai boxasem împreună. De o- 
bicei în astfel de momente 
încerc să mă gîndesc la orice 
in afară de adversarul meu. 
Aceasta pentru a-mi stăpîni emo
ția, pentru a-mi învinge tracul, 
pentru a fi cît mai stăpîn pe 
nervii mei. In drum spre ring 
însă inima începuse să-și acce
lereze bătăile. Intram în finala 
unei grele lupte sportive. In ea 
stăteau speranțele mele, din ea 
se desprindea felul în care aveam 
să răspund încrederii pe care 
și-o puseseră în mine tinerii din 
patria mea.

Din rîndurile miilor de spec
tatori care ovaționau frene
tic s-a desprins un tînăr cu 
care mă împrietenisem încă de 
la venirea mea la Festival, Go 
Tioan Gyok din îndepărtata In- 
donezie. S-a apropidt repede, 
mi-a apucat mina înmănușată cu 
ambele lui rriîini, mi-a strîns-o 
cu putere spunîndu-mi ceva în 
limba lui. Nu am înțeles ce 
vrea să-mi spună. Dar în pri
virea lui deschisă, pe fața lui 
pe care se întipărise emoția, 
mi-am dat seama că urarea lui 
e caldă, sinceră și prietenească, 
o urare modestă pentru victoria 
mea. Și mi-am simțit inima plină

E. PITULESCU
(Continuare tn pag. 3-a)

Ca }l oameniI...

uneltele pe care le mînulesc 1>I 
au o istorie a lor. Istoria utila
jului petrolifer făurit la uzinele 
de baștină ale primelor autobuse 
romlnești (profilul inițial al ace
stora era: cazane și mașini de 
ridicat) Încă nu se poate scrie. 
Deocamdată ea se scrie în tipa
rul formelor de argilă al cochile- 
lor de turnare, în oțelul cuțitelor 
speciale șl al altor piese și us
tensile pe care le făuresc și le 
îmbunătățesc oameni ca șeful de 
echipă utemist Nicolae Becical, 
autorul unui malaxor de preparat 
mecanic vopsea pentru forme, in
ginerul utemist Popovici Mircea, 
care, printre alte inovații perso
nale, a realizat împreună cu un
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Atelier de pictură de la Institutul 
„Nicolae Grigorescu44

Invitație la o discuție
despre edacafle
iu petrecut cam așa: |, CremCf una din problemele cheie careFaptele s-au petrecut cam așa : 

M-am înțeles deunăzi cu un 
prieten, director de școală, să trec 
scara pe la el ca i mpreună să

director adjunct 
al Institutului 

de știinfe pedagogice 
mergem la on vechi amic comun. Cînd am des
chis ușa cabinetului, am constatat Insă că nu 
eram singurul vizitator care îl tulbura la acea 
oră... Un om intre două virate, bine îmbrăcat, 
cu o ușoară undă de emoție in ochii triști, se 
ruga cu o voce stinsă ca fiului său — elev în 
clasa a IX-a — să i se aplice o pedeapsă mai 
puțin aspră pentru unele fapte huliganice comise.

— „S-a-nhăitat cu niște derbedei din maha
laua noastră, explica sacadat părintele— Zice că-i 
sînt prieteni... Prieteni ?— Prieteni la rele— I-am 
zis-o de mult și eu și maică-sa— Degeaba. Nu 
ne mai ascultă 1 (Și apoi ca o scuză:) De: Ne 
ocupăm și noi cît, cînd și cum putem de bă
iat 1— Eu-j însă veșnic pe drumuri, prin țară. 
Cu slujba. Nevastă-mea e și ea la serviri... (Cu 
amărăciune, după o clipă de tăcere). Da’ profe
sorii ? De ce nu au mai multă grijă de copii ?...“

Prietenul meu I-a întrerupt, demonstrîndu-i că 
școala și-a făcut datoria.

„Familia, accentuă el, tși are obligațiile sale 
în munca educativă ; oricit ar vrea școala, nu

una din problemele cheie care 
ne va deschide drumul spre 
viitor 1.

De ce v-am scris cele de mai sus? Fiindcă 
ele mi-au revenit vii, în minte, citind în ziarul 
d-voastra articolul „Cine-i vinovat?44. E bine 
că ați început să publicați asemenea materiale. 
Ele sînt semnale de alarmă în legătură cu pro
bleme extrem de serioase. Ar fi nimerit însă 
să se extindă discuția dacă nu asupra tuturor la
turilor și aspectelor educației tineretului, cel pu
țin asupra principalelor. Și cînd scriu acest lucru, 
îmi răsună în minte, fără să vreau, ecoul a nu
meroase întrebări ! Care e rolul școlii, al fami
liei, al organizațiilor de tineret în formarea 
viitorului cetățean al patriei noastre? Iși îndepli
nesc ele în totul sarcinile educative ? Ce e bun. 
trainic în munca lor și ce are încă lustrul fals 
al formalismului ?

In ce constă adevărata prietenie și tovărășie ? 
Cum trebuie să privească tineretul problema dra
gostei și a căsătoriei ? Se preocupă sau nu tine
retul de autoeducarea lui ? Cum își îndeplinesc 
rolul educativ: arta, literatura noastră, opinia 
publică ? Iată numai cîteva probleme esențiale.

5

poate să suplinească toate de
ficiențele educative ale fami
liei 1“

După plecarea vizitatorului, 
prietenul meu a continuat cu 
mine discuția, spunîndu-mi:

— Succesele dobîndite în 
munca de educație a tineretu
lui, în ultimii ani, nu trebuie să 
ne facă să minimalizăm lipsu
rile serioase ce se mai întîl- 
nesc încă, din păcate, în acest 
domeniu... Nu mă gîndesc nu
mai la tineretul nostru studios, 
ci la întregul nostru tineret. Re
buturile în ceea ce privește e- 
ducația tineretului ar trebui 
poate cercetate cu mai multa 
grijă chiar decît cele din sec
torul economic... Ne „costă" 
mult mai mult și sînt uneori 
mult mai dureroase pentru 
noii... Și totuși această proble
mă nu ne captează de multe 
ori atenția în mod corespunză
tor. Aș vrea să mă-nțelegi mai 
bine: nu e vorba de a căuta 
numai și numai „vinovați44!... 
Școala ? Familia ? Organizația 
de tineret ? Opinia publică?... 
Sau poate uneori toate laolal
tă I... Cred că trebuie să fac 
procesul adine al „cauzelor" și 
al soluțiilor. Dar pentru a se 
găsi căile cele mai juste, mai 
grabnice de îndreptare, ar trebui 
să se discute serios problema 
sub toate fațetele. Trebuie să 
facem din problema educativă

Nota redacției
Redacția ziarului nostru își 

însușește propunerea tova
rășului I. Cremer șl pune pa
ginile ziarului la dispoziția 
tuturor celor ce au ceva de 
spus în aceasta problemă.

Pe această cale, „Scînteia 
tineretului4' cheamă la o dis
cuție largă, aprinsă și plina 
de răspundere pe toți cei 
care au contingența cu mun
ca de educare a tineretului.

Utemiști, activiști U.T.M., 
părinți, pedagogi, oameni de 
știință și artă, tovarăș} din 
toate ramurile de activitate 
sociala și economică, spune- 
ți-vă părerea despre toate 
problemele care afectează 
educarea tineretului, forma
rea trăsăturilor moral© ale 
tinerei generații, comporta
rea tînarului în societate. A- 
ratați cauzele lipsurilor care 
mai dăinuie încă în educa
rea tineretului, dați sugestii, 
luați atitudine împotriva a 
tot ce este străin moralei co
muniste.

Coloanei® ziarului „Scîn
teia tineretului" vă stau la 
dispoziție.

Desigur că fiecare la rîndul ei 
implică numeroasele aspecte și 
subproblcme. Discutarea sin
ceră, multilaterală, adîncă a 
problemelor de bază, în pagi
nile „Scînteii tineretului41, ar 
putea, cred, să contribuie mult 
la desăvîrșirea operei mărețe a 
educației tineretului. Să plecăm 
de la fapte, de la cit mai multe 
fapte, dar sa nu ne oprim la 
ele; să ne ridicăm la idei și 
concluzii care ar putea să ajute 
munca noastră I Numeroși ti
neri, părinți, educatori, toți cei 
care sînt preocupați cit de cît 
de rezolvarea justă a acestei 
probleme ar putea și trebuie să 
spună cu folos părerea, să arate 
cinstit realizările sau lipsurile, 
să sugereze soluții. Gazeta 
d-voastră ar deveni astfel una 
din importantele tribune de 
dezbatere a problemei 
tineretului.

Nu ispitește oare 
„Scînteii tineretului" 
de perspectivă ?

Am formulat doar 
bare. Răspunsul îl 
d-voastră.

educației

redacția 
o astfel

o între- 
veți da



Viitorii agronomi Cum va fi organizată în bibliotecă

încep cursurile marii școli a vieții (urmare din pag. l-a)

în învățămîntul tehnic supe
rior activitatea practică este o ve
rigă foarte importantă a proce
sului de pregătire și formare a 
viitorilor ingineri. La practică 
studentul este pus în contact di* 
rect cu variatele compartimente 
ale producției, fapt care îi intro
duce, îl familiarizează, îl învață 
și îl face să îndrăgească profe
siunea sa de mai tirziu.

în sectorul învățămîntului a- 
gricol practica are o greutate 
specifică deosebită, deoarece ti- 
nărui inginer, încă de la absolvi
re, este adesea pus să lucreze I- 
zolat într-o gospodărie colectivă 
sau într-o comună, unde în mare 
măsură producția agricolă depin
de de cunoștințele și de pricepe
rea inginerului agronom .

Țlnînd seama de scopul, con
ținutul și modul de organizare 
putem deosebi două categorii de 
practică :

— practica pregătitoare la care 
participă studenții anilor I, II și 
III totalizînd 19 săptămîni,

—practica de producție efectua
tă de studenții anului V timp de 
40 săptămîni.

La practica pregătitoare care 
începe la sfîrșitul anului I, stu
denții sînt puși pentru prima da
tă în contact cu procesul de pro
ducție agricolă. In anii următori, 
studenții adîncesc treptat pro
blemele producției, practica pre
gătitoare ținînd să atingă urmă
toarele scopuri mai însemnate :

— Cunoașterea ramurilor de 
producție și familiarizarea stu
denților cu modul complex al 
producției agricole.

— Cunoașterea culturilor agri
cole, a uneltelor și mașinilor fo
losite în agricultură.

— Deprinderea studenților cu 
executarea diferitelor lucrări pri
vind producția vegetală și anima
lă.

— Educarea studentului în 
spiritul disciplinei în muncă, al 
dragostei pentru profesie și al 
respectului față de avutul ob
ștesc.

Practica se execută în gospodă
rii agricole socialiste complexe. 
Efectuarea practicii se face pe 
grupe, subgrupe sau la anii mai 
mari pe echipe, sub conducerea 
cadrelor didactice, a tehnicienilor

Ing. agr. Aurel Negrită
Decan al Facultății

de horticulturii, șeful catedrei 
de practică din Institutul 
agronomic „N. Băle eseu" — 

București

sau brigadierilor din gospodărie. 
Desfășurarea practicii se face 
după un program săptămînal, a- 
vînd la bază programa analitică 
de practică. Studenții lucrează 
efectiv 6 ore zilnic.

In timpul liber, studenții îndru
mați de cadrele didactice și orga
nizațiile U.T.M. se preocupă de 
unele aspecte privind socializarea 
agriculturii, organizează excursii 
cu caracter științific și diverse ma
nifestări cultural-educative pentru 
oamenii muncii din localitățile de 
practică.

In vederea pregătirii practicii 
din acest an, conducerea institu
tului a luat o serie de măsuri. 
Pînă în prezent s-au încheiat 
convenții pentru efectuarea prac
ticii cu gospodării de stat și sta
țiuni experimentale fruntașe.

Cea mai mare parte a gospodă
riilor de practică sînt bine utilate 
și complexe, oferind condiții bune 
pentru practica studenților.

Pe lîngă alegerea unor gospo
dării cît mai corespunzătoare, 
care constituie garanția calității 
practicii, în acest an, colectivul 
catedrei de practică a îmbunătă
țit programa analitică de practi
că și a stabilit un mai bun sis
tem de control și evidență.

Cu toate acestea în modul de 
organizare și desfășurare a prac
ticii pregătitoare, mai sînt încă 
deficiențe despre care aș vrea să 
Spun cîteva cuvinte.

Mai sînt încă gospodării
văd în studenții veniți la prac
tică o simpla mînă de lucru Pen
tru un asemenea motiv, de exem
plu, nu s-a putut încheia conven
ția de practică cu G.A.S. Dealul 
Airei, care de altfel este o bună 
unitate pentru efectuarea prac
ticii.

De asemenea, în unele gospo
dării multilaterale unde sînt con
diții foarte bune pentru practică, 
posibilitățile de cazare sînt re
duse. în această privință trebuie

care

«O

să arătăm că Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, preocupat 
de această problemă, are în tema
tica sa construirea unor cămine 
cu capacitate de cca 200 de 
locuri la Stațiunea Experimen
tală a Porumbului Săftica, unde 
se va înjgheba Unul dintre vele 
mai moderne centre de practică 
agricolă din țară.

Practica de producție a studen
ților anului V se efectuiază indi
vidual în G.A.S., G.A.C., Stațiuni 
experimentale, I.C.A.R., și alte în
treprinderi socialiste cu caracter 
agricol.

Studenții sînt subordonați și se 
încadrează întru totul regula
mentului de funcționare internă a 
gospodăriei.

Controlul calității muncii și în
drumarea lucrării pentru exame
nul de stat pe care studentul o 
întocmește în această perioadă, 
este efectuat de cadre didactice 
ale Institutului, de 3-5 ori pe an.

Calitatea practicii de producție 
depinde, după părerea mea de 3 
factori principali:

— de conștiinciozitatea și dra
gostea de profesie a studentului,

— de organizarea și nivelul 
tehnic al gospodăriei

— de interesul pe care ÎI de
pune conducerea gospodăriei in 
îndrumarea și urmărirea studen
tului.

Fără 
asupra 
arătăm 
denți care nu vor să înțeleagă 
importanța practicii în producție 
și încearcă pe toate căile să se 
sustragă într-un fel sau altul a- 
cestei obligații.

în ce privește nivelul tehnic și 
organizarea gospodăriei, catedra 
de practică încă de la începutul 
anului școlar a început să cu
leagă informații concrete privind 
gospodăriile și caracterul lor de 
producție. Ca urmare s-au ales 
gospodării cît mai corespunzătoa
re și în prezent sînt încheiate 
convenții de practică cu peste *^0 
de gospodării pentru cca 500 stu- 
denți din anul V.

Asupra celui de al treilea fac
tor trebuie să arătăm că deși a- 
cesta are un rol extrem de impor
tant asupra calității practicii de 
producție, în numeroase cazuri 
conducerea gospodăriilor nu se 
interesează de modul cum iși duc 
munca studenții $i nici de con 
dițiile de viață ale acestora.

Congresul al Il-lea al P.M.R. a 
trasat sarcini mărețe agriculturii. 
Ducerea la îndeplinire a acestora 
trebuie să fie o datorie de onoare 
pentru fiecare agricultor.

să ne oprim prea mult 
primului factor trebuie să 
că mai există încă stu-

ximativ 5.000 de studenți pleacă 
la casele de odihnă ale C.C.S. și 
în stațiunile balneoclimaterice. 
O odihnă bine meritată pentru cei 
fruntași la învățătură și pentru cei 
care au nevoie de cură, în stațiu
nile balneare. Alți 1.500 de stu
denți pleacă în excursii turistice 
de 6-8 zile, organizate de Consi
liul Uniunii Asociațiilor Studen
ților și cu sprijinul financiar al 
Ministerului învățămîntului și 
Culturii. Iar alții pleacă în ex
cursii cu studenții străini care în
vață în R.P.R., pe o rută mai 
lungă, pentru cunoașterea țării 
noastre.

Studenții agronomi vor avea o 
tabără cu corturi la mare organi
zată cu sprijinul Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, iar medi- 
ciniștii, o altă tabără cu corturi, cu 
sprijinul dat de Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Sociale. 
Iși închipuie oricine ce în
seamnă să petreci aproape 2 săp
tămîni pe malul mării, în corturi, 
cu studenții din întreaga țară, gru
pați pe specialități; schimburi de 
experiență, de impresii, distracții, 
discuții, prietenii, vizite etc.

In plus, Consiliul Uniunii Aso
ciațiilor Studenților și Ministerul 
Învățămîntului și Culturii mai or
ganizează alte trei tabere cu cor
turi, în cabane sau în vile la Co- 
stinești, Pîrîul Rece (din munți 
Bucegi) și la Sl&nicul Moldovei. 
Taberele despre care am vorbit 
pînă acum vor cuprinde cîteva 
mii de studenți, dintre cei mai 
buni, care s-au distins în munca 
profesională și obștească.

— După cite sintem informați 
unii studenții vor pleca și peste 
hotare, în vizite prietenești.

— Intr-adevăr, cîteva su^e de 
studenți vor pleca în țările prie
tene, în cadrul unor schimburi bi
laterale de studenți. Ar fi necesar 
poate să mai amintesc și tabăra in
ternațională care se organizează la 
Sinaia, și unde în luna august, 
va avea loc un seminar interna
țional pe tema „Problemele ac
tuale ale colaborării internațio
nale studențești”, la care au fost 
invitați să participe reprezentanți 
ai tuturor organizațiilor naționale 
studențești.

După cum se vede vara aceasta 
va fi foarte bogată în activitate 
extrauniversitară. Casele de cul
tură, cluburile studențești, terenu
rile sportive, munții, marea, satul, 
sînt locuri care vor oferi studenți
lor condiții plăcute de vacanță. 
Atenția organizatorilor, a organi
zațiilor U.T.M. și asociațiilor 
studenților trebuie îndreptate pen
tru a folosi toate mijloacele exis
tente, pentru alcătuirea cu răspun
dere a programelor de lâ casele 
de cultură, cluburi, tabere etc., 
pentru a îndruma și a controla 
activitatea acestora, activitatea bri
găzilor voluntare din G.A.S., pen
tru a urmări ca vacanța studenți
lor să aibă un conținut corespun
zător.

Rdminlnd cu convingerea că In 
acest an vacanța studenților va fi 
bogntd iar plăcutul cu ceea ce e 
necesar va fi just îmbinat, am în
cheiat discuția, mulțumindu-i to- 
oarășului Ion Iliescu pentru inter
viul acordat.
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lin aspect obișnuit: studenti pregătindu-se în bibliotecă pentru examenele de sfîrșit de an.

Cunoștințele de specialitate
se cer dublate de un înalt nivel cultural

Departe de terminarea ei, 
ma sesiune de examene la 
versitatea „C. !. Parhon' 
București nu oferă încă 
ficiente elemente pentru o 
plectă comparare cu 
sesiuni. In schimb, cîteva prime 
concluzii — mai exact observa-

practică în 
asistentului,

0 mare parte din studenții agronomi au și plecat 
în practică, lată, in fotografie, un grup de stu- 
denți de la Institutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu" din București, care au fost repartizați la 
stațiunea Săftica, incercînd, sub îndrumările 
să determine calitatea viitoarei recolte de grîu.

Foto: EUGEN CS1KOȘ

Cine sînt acum cei mai tîrzii trecători pe străzile orașului, în 
drum spre cămin sau spre casă ? Firește, studenții care au în
vățat intr-un colțișor liniștit al institutului, terit de tentații pen
tru somn, plimbări, discuții și distracții. Pînă și vizionarea unui 
film a ajuns să fie legată de examene. A devenit aproape o re
gulă printre studenti: ai luat examenul, după examen mergi la 
film. Nu l-ai luat, ești exilat, prin propria-ți hotărire, în camera 
de cămin. , „ ,

In această atmosferă, la care se adaugă emoția tuturor 
înaintea examenelor, teama acelora care nu sînt stăpîni pe mate
rie și gîndul lor la norocul salvator, mi-am permis să răpesc cî- 
torva studenti ai Institutului politehnic din Orașul Stalin din 
timpul prețios de învățătură.
Primele interlocutoare au fost 

două studente: Maria Oprișan și 
Lucia Vijelie din anul IV al Fa
cultății de mecanică — secția in
dustrie. Tocmai se pregăteau pen- 
tru examenul de materialism dia- 
lecție, după ce dăduseră de acum 
patru examene pe care le-au luat 
cu calificative bune. Voiam sa 
aflu pentru început dacă studenții 
în sesiunea de examene învăță, 
sau repetă materia. Sînt două no
țiuni diferite, ultima presupunînd 
însușirea materiei pe tot parcursul 
semestrului. Răspunsul a fost 
scurt: se învață. La cerere, cele 
două studente mi-au explicat de 
ce se învață și nu se repetă ma- 
teria, așa cum ar fi firesc. Stu- 
denții sînt în anul IV, oameni ma
turi, care nu-și permit lenevie și 
chiul. Totuși, nu la toate materiile 
s-a putut învăța în timpul semes
trului așa cum se cerea_. Studen
ții au avut obligația să execute 
proiecte de an — patru la număr 
— din patru materii de speciali
tate. Materiile grele și temele de 
proiect cuprinzătoare au ocupat 
studenților tot timpul de studiu. 
In întregime oare ? Cele două stu
dente spun că în întregime. Pen
tru că — îmi explicau ele — pro
iectul cere studiul unui vast ma
terial bibliografic, calcule, schițe,

reveniri la materia predată în alțl 
ani. Ce-i drept, proiectul te ține 
sub continua obligație de a ur
mări materia corespunzătoare te
mei, dar te împiedică să urmărești 
notițele și materialul bibliografic 
după fiecare oră de curs. Iar la
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Musafiri
Dragă redacție.
Vă trimit aceste rinduri în 

legătură cu plimbăreții incori- 
jibili și nedisciplinați, musafiri 
nepoftiți ai tuturor bibliotecilor, 
care ne împiedică să studiem cu 
wiozitate.

Aș vrea să vă prezint pe 
unul dintre ei:

Vine la biblioteca A.R.L.US. 
Acesta e Olguța Ticleanu.
De trei ani Jși face stagiul** 

la biblioteca A.R.L.LLS. De 
trei ani vine zi de zi aici 
„să-nvețe**... Olguța, cică e 
studentă ! La „fără-frecvență**! 
în anul 3! In capul ei aceasta 
înseamnă că de trei ani în
cearcă „să intre** la vreo facul
tate, dar nu reușește. Măcar și 
la fără-frecvență!

E bună și corijenta la ceva
...loan Oancă, student în a- 

nul IV al facultății de Zooteh
nie a Institutului Agronomic 
din lași, este tare bucuros. 
Bucuroși sînt și colegii săi 
din grupa 124. In urmă cu un 
an însă nu aș fi 
aceeași afirmație, 
este student bun, 
pabil. o spun toți 
cunosc. în primul 
lentat foarte bine.

Anul doi în schimb s-a în
cheiat cu o mică diferență: 
loan s-a „îmbolnăvit". Boala 
a început cu simptome de în
fumurare.

în anul trei simptomele 
s-au accentuat:

— Tot contez ca un stu
dent bun —- s-a gîndit el —

putut face 
Că loan 

silitor, ca* 
cei care-1 

an s-a pre-

nu mai învăț la toate mate
riile. Ce, pentru asta n-am să 
promovez ?

Dar n-a promovat.
A rămas corijent la Zooteh

nie. S-a mîhnit. A suferit.
Singura alinare era insă să 

se apuce serios de învățătură. 
A procedat ca atare... A luat 
corijența cu bine. Lecția a du
rut dar i-a fost de mare folos 
pentru că loan nu a mai 
avut astfel de gînduri. Și 
dacă în urmă cu un an ră
măsese corijent în sesiunea 
aceasta, la același examen, cu 
același profesor, Oancă a pri
mit „foarte bine". Vorba unu
ia dintre colegii săi: „E bună 
și corijența ia ceva".

C. SLAVIC

nepoftiți
De ce? N-o ajută capul ? 

Ași! AUu-i motivul:
Olguța „n-are condiții** (de 

studiu) /
Acasă, nu poate studia pentru 

că... „n-are condiții**, la biblio
tecă nu poate studia pentru că 
„are** prea multe combinații.

II are pe... Gigi, care e la 
„teatru** — care a „fost** la 
teatru sau mai precis care 
„a-ncercat** la teatru dar...

îl mai are pe Puky care e 
la... „construcții**.

ît are pe Blit care-1 plin 
de „talente**. E attt de des
curcăreț băiatul tncît „nu e- 
xlstă film, nu există meci, nu 
există ceai dansant** la care să 
nu aibă un bilet In plus, invi
tație in plus sau dacă e cazul... 
chiar și-o cunoștință In plus...

O are pe Auriana de la 
care are „multe de învățat** fie 
pentru moment și banala me
todă de a cuceri bărbații — fără 
sacrificii „esențiale**...

O mai are pe Adelaida, 
ah! fata asta pe care n-o poate 
„suferi** pentru aerele ei de 
Antoanetă pe care și le dă 
toată ziua...

Dar toate ar fi cum ar fi: 
alta-i nenorocirea. La bibliote
că mai vin din păcate și stu
denți la „cursurile de zi**, care 
de multe ori îi spun:

— Tovarășă te rugăm, înce
tează, avem de învățat.

— Auzi bădărănie...! Parcă 
numai „ei** au de învățat! Eu 
n-am, la „fără frecvență**?!

Pt. conf.
P. ANDREI 
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— Râmîi ?„.
— Nu, am plecat!.«

studenti care au promovat sesiu
nea — cinci examene — cu re
zultate foarte bune. Răspunsul lor 
a fost același: în sesiune studenții 
au învățat. Aici însă, lucrurile se 
complică, mai ales la grupa S. 50. 
Greutăților generale obiective — 
proiecte multe și grele — s-au a- 
dăugat greutăți cu caracter par
ticular : îndrumările necorespun
zătoare pentru proiecte ale unor 
asistenți. La amenajamente, de 
pildă, s-au făcut multe re
veniri asupra explicațiilor. t Stu
dentul, care ajungea la un a- 
numit stadiu de lucru, era nevoit 
să reia de Ia capăt lucrarea. La 
culturi forestiere îndrumările pen
tru proiect au fost foarte sumare. 
La „drumuri" asistentul a trimis 
de multe ori înlocuitori care a-

terii scade, chiar ?i pentru cele denții politehnicieni din Orașul 
la care trebuie să dea examen. Stalin serioși și muncitori. Totuși, 
Sesiunea de corigente sa nu fie acești studenți au ales calea mi- 
înainte de sesiunea din vară pen- nimei rezistențe. Și-au găsit un 
tru că dăunează procesului de în- 
vățămînt; unii studenți ajung să 
aibă într-o sesiune zece examene, 
plus definitivarea proiectelor. Pro
punerile lor sînt izvorîte din si
tuația existentă în anul IV silvi
cultură, care a moștenit din anul 
trecut 40 repetenți. Și acum, în 
sesiune, majoritatea corigenților 
sînt tocmai acești repetenți. Așa 
a ajuns anul IV la un procent de 
numai 50,9 la sută promovați.

La anii I și II, motivele pen
tru care în sesiunea de examene 
se învață și nu se repetă materia, 
sînt altele. Dan Stănescu, din a- 
nul II al Facultății de mecanică

0 dlsoiflc despre eiamcne
cu studenții Institutului politehnic 

din Orașul Stalin
materiile la care nu au avut de fă
cut proiecte, fiecare student s-a 
bazat, în timpul semestrului, pe 
puterea lui de înregistrare și reți
nere a noțiunilor explicate la 
cursuri. Și totuși rezultatele sînt 
bune; pînă acum în grupa lor — 
M-47 — există o singură restanță 
și foarte puține note de „sufi
cient".

Rămînînd să trag la sfîrșit con
cluziile, m-am adresat altor stu- 
denți: Luca Ciubotaru, Aureliana 
Andronic. Ion Bunăieșu și Vasile 
Ilisei, din anul IV silvicultură,

veau alte păreri și alt sistem de 
lucru. Toți patru mi-au declarat, 
ca o concluzie, că unui student 
bun, care vrea să facă proiecte 
bune, ii este imposibil să învețe 
zilnic în timpul semestrului.

Și atunci ce propuneți? i-am în
trebat. Iată : Specializarea să în
ceapă din anul trei, pentru ca ma
teriile grele și proiectele să poată 
fi eșalonate și în anul III. Repe- 
tenții să nu fie scutiți de exame
nele pe care le-au luat în anul 
anterior cu calificative bune, pen
tru că interesul lor fată de ma-

îmi explica faptul că, în anul lor, 
studenții învață mai ales la mate
riile la care profesorii sînt severi 
și la acelea la care au de executat 
lucrări de casă — după ei la 
materiile mai importante. După 
noi, împărțirea aceasta, în materii 
importante și mai puțin impor
tante, este arbitrară.

După cum se vede, studenții au 
argumentat precis de ce continuă 
să învețe în asalt în sesiunea de 
examen Un necunoscător le-ar da 
dreptate în parte le-am dat și eu 
dreptate pentru că-i știu pe stu-

argument valabil, dar nu com
plect, și se apără cu el în îața 
acelora care-i"acuză că nu-și folo
sesc timpul de pregătire in sesiu
ne. la maximum. Or, adevărul este 
acesta : în ciuda tuturor greută
ților, a eforturilor mari și a 
timpului pe care-1 cere executa
rea proiectelor, rămîne timp și 
pentru studiu. Bineînțeles numai 
dacă în decursul semestrului toți 
studenții ar dedica zilnic cîteva 
ceasuri învățăturii, dacă în tim
pul anului ar frecventa consulta
țiile așa4 cum le frecventează a- 
cum, dacă și atunci ar fi mai zgir- 
ci{i cu irosirea timpului. Ar trebui 
însă o conștiință mai mare, o mai 
mare perseverență.

Sesiunea propriu-zisă a început 
de peste o săptămînă și dis
cutam cu studenții despre pers
pectivele ei. N-au vrut însă
să anticipeze nimic. Mi-au 
spus doar că în toate fa
cultățile a apărut un panou care 
dă studenților mult de furcă. Pa
noul cuprinde numele tuturor stu
denților din facultate și după fie
care examen dat apare un stegu- 
leț — roșu („foarte bine"), albas
tru („bine"), verde (suficient") și 
negru („insuficient”) — cores
punzător calificativului primit de 
student la examen E rușinos să 
apară în dreptul numelui tău un 
steag negru, ba chiar și verde nu 
e plăcut. Te știe o Întreagă fa
cultate. Stimulentul este eficace 
și adăugat la eforturile mari pe 
cate le depun studenții in sesiu
ne, poate da rezultate bune. Dar 
să nu anticipăm...

— Ai plecat
— Nu ..-am rămas !—

L. LUSTIG

ții — se impun de la sine și jus
tifică, încă de pe acum, începutul 
unei eficiente dezbateri asupra 
rezultatelor acestui an universi
tar și, tangent, asupra sarcinilor 
și perspectivelor privind forma
rea intelectualilor noștri de mii- 
ne.

In ansamblu studenții s-au 
prezentat la examene mai pregă
tiți decît pină acum și că la exi
genta sporită a profesorilor au 
răspuns cu o mai temeinică pre
gătire profesională, cu o sporită 
maturitate.

Vorbind despre desfășurarea 
examenelor multi dintre profe
sori, conferențiari, lectori (I. Vit- 
ner, M. Cruceanu, G. Vasiliu, F. 
Georgescu, N. Gogeanu și alții) 
s-au declarat In general mulțu
miți de felul in care s-au prezen
tat studenții, constatînd și in a-

însemnări

din ti 
examenelor

nul acesta aceeași creștere cali
tativă. devenită aproape lege de 
evoluție a învățămîntului nostru. 
Ca întotdeauna însă generaliză
rile examinatorilor au păcatul de 
a neutraliza unele din deficiențe
le ce se mai fac simțite în felul 
de a se pregăti șl de a răspunde 
al studenților. Or, tocmai aceste 
deficiențe mai mult sau mai pu
țin grave, merită în primul rînd 
toată atenția noastră.

Astfel, la un examen de lite
ratură romînă (anul II Ziaristică 
grupele 215 și 216) o studentă, 
pe nume Răducanu Constanța, 
trebuind să dezbată „concepția 
scriitorilor de la 1848 asupra ar
tei precum și rolul scriitorului în 
societate" s-a menținut în pofi
da tuturor observațiilor examina
torului (prof. M. Cruceanu) în 
cele mai generale... generalități și 
acestea exprimate uneori într-o 
limbă parcă voit neromînească.

„Suficient"-ul obținut în cele 
din urmă de această studentă 
ascunde însă în spatele lui nu 
numai slabe cunoștințe de limbă 
romînă ci și un 
destul de scăzut 
zător pentru un 
același examen, 
pregătiți,
milia și Mihiț Ion nu și-au 
putut organiza nici ei răspunsuri
le aatfel îneît acestea să devină 
logice și convingătoare.

Un alt aspect al acelorași răs
punsuri a fost lipsa unei cit de

nivel cultural 
și necorespun- 

student. 
dar mai

studenfii Marin

La 
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palide asociații de idei care să 
dovedească din partea studenților 
amintiți că intr-adevăr au în 
permanență o fereastră deschisă 
spre problematica literară și cul
turală.

La un alt examen, de astă dată 
de „teoria statului" (lector N. Go
geanu) am întîlnit unii studenți 
care din lipsă de experiență și 
poate și din cauza necunoașterii 
suficiente a materiei se învîrteau 
în jurul subiectului ferindu-se 
însă să se apropie de el. Studen
tul Brătescu Virgil, de pildă, în 
ultimă instanță s-a străduit să 
facă față răspunsului cu cunoștin
țe de istorie și nu cu cele speci
fice disciplinei la care răspundea.

La fel de susceptibil de discu
ție e și cazul studentului Mir- 
cioagă Constantin (anul II filo
logie —- examinator prof. V. Vit- 
ner) care relativ bine pregătit 
n-a fost în stare totuși să-și sis
tematizeze răspunsul iar alte ori 
în pofida unor largi cunoștințe 
nu a dovedit pătrunderea lor și 
adinca lor înțelegere. Cît priveș
te o comparație între comedia lui 
Gogol și comedia franceză (prin 
prizma unui articol ai lui M. E- 
minescu) i-a prezentat dificultăți 
aproape de netrecut.

In afara celor două aspecte 
amintite mai sus — al unui 
insuficient nivel cultural menit să 
dubleze cunoștințele de speciali
tate și a unei ,,inexplicabile" ma
niere de a răspunde (de la nesis
tematizat pînă'la incoerent), la alt 
examen de astă dată de materia
lism — anul IV filologie, lector F. 
Georgescu — ne-a prilejuit o altă 
observație șl anume că unii stu
denți nu sînt învățați suficient să 
generalizeze, să analizeze, să 
discearnă. Răspunsurile lui Va- 
leriu Mocanu și Georgescu Vin- 
cențiu, deși mulțumitoare au 
suferit tocmai de păcatul de 
a nu se ridica deasupra ma
terialului faptic cunoscut, prin- 
tr-o judecată de valoare. Și a- 
ceasta tocmai la un examen la 
care ei trebuiau sl-și dove
dească nu numai cunoștințele de 
specialitate ci și capacitatea de 
interpretare, de generalizare, de 
trecere de la fenomen la esență.

în rezumat, în actuala sesiune, 
dintre deficiențele particulare 
observate, mai grave ni se 
par nu atît cete legate de necu
noașterea materiei propriu-zise 
cît cele determinate de nivelul 
general cultural încă insuficient 
ridicat, de pătrunderea nu tot
deauna adincă a fenomenelor și 
de lipsa unei mai mature capa
cități de interpretare

Credem că o dezbatere mai lar
gă a acestor deficiențe — evident 
de la caz la caz — ar putea duce 
la ridicarea nivelului învățămîn- 
tuiui nostru universitar.

D. DORIAN

examen la algebra
ORIZONTAL

real.
Pre 
unu

1. Am amplificat o fracție așa Incit să am numitor 
î. Progresii In care flecare termen se obține adunind 
cedentului un număr constant (rație). 3 Douăzeci și 
de puncte !!! - O treime de milion ! — Fracțiune. 4. Va
loarea unui număr, nețlnind seama de semnul său — Un 
semn a! unnei operații matematice elementare. 5. Cifrele 
1. II. Ill etc... - ..»i numărul 49 în această notație 6 
Numere mai miei decît zero. 7. Descrie... o curbă de gra. 
dul al doilea - Literă grecească • des utilizată in calcu* 
lele algebrice. Minerale.. adunate. 8. Abrevierea 
curent pentru a exprima mărimea de care tinde să se 
aprop’e o variabilă - Partea zecimală a unui logaritm. 
9. Se înmulțește... numai prin semințe - Unul, «a vechii 
Japonezi (sau : 500 kg.!) io. Produs al apelor - Au baze,
dar nu sînt logaritmi (sing.) 11 E raționat atîta timp 
ctt nu are expresii imaginare — Rezultatul unei operații 
elementare matemat’-e (serios, de data asta !) — lOu, In 
limba rusă. 12. Omul calculelor.

mede la găsirea legii hidrostaticii. 10. Nimic din matema
tică !!! — Planeta telescopică nr. 221 -Altă literă gre
cească folosită ca simbol al funcțiilor li. înmulțește cu 3 
tot ce-i stă-n fată ! — Una din cele două laturi ale triun
ghiului a căror sumă a pătratelor este egală cu pătratul... 
celei de a treia. 12. Ocupă locul 3 — Numărul 9 la ..Pro- 
greșul" sau 03 in chimiei L CARAIMAN

VERTICAL

I. O cîreonlerlntă împărțită ta 6,28 — Monom la piu- 
ral !!! 2. Cifrele 1. 2, ? etc Expresie cu douâ monoame. 
3. Piramidă de. . flori (bot) - 4 !. 4 Cit parțial ! - In
versul Iul zero! - 0.2 centimetri ! 5. Nume dat laturilor 
opuse unghiurilor egale în triunghiurile asemenea (mas
culin. slng.) — Cea mai mică valoare a unei Funcții ’•au 
variabile. R. Fără număr - 100 : 2 I 7. Patru picioare (poar
tă număr la cursele hipice) — A aflat rădăcina prin în
cercări. 8. Au rădăcini reale ?!! - Negativi (flg.) 0. Un 
punct... pe harta statului Peru — Exclamați» Uu Arhl-
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INTRE FANTEZIE
ș i realitate

Există unele piese care Iși dez
văluie fără vreo reticență semni
ficația și intențiile, ce se poves
tesc pe ele însele simplu, ușor, 
direct, nelăsind loc la dubii sau 
la interpretări felurite și etnoțio- 
nind uneori tocmai prin această 
degajată simplitate a lor. Sint al
tele care se oferă înțelegerii noas
tre în spatele uribr simboluri er
metice a căror cheie trebuie să o 
posezi pentru a putea ajunge la 
miezul de idei al lucrării, piese 
a căror convenție trebuie să o 
accepți chiar dacă, uneori, ea te 
uimește, te intrigă, sau chiar te 
pune in încurcătură. Firește, sint 
încă alte multe și diferite manie
re de construcție dramatică.

Am pomenit de aceste două 
pentru că ele corespund celor 
două spectacole ale Teatrului Mu
nicipal care fac obiectul rînduri- 
lor de mai jos, „Omul care adu
ce ploaie" de Richard Nash și 
„Nebuna din Chaillot" de Jean 
Giraudoux. Alăturarea lor nu e 
arbitrară, deși aparent ar fi greu 
de stabilii puncte de comunicare 
tntre limbajul dramatic sclipitor, 
plin de vervă și fantezie, deși pe 
alocuri puțin confuz, al binecu
noscutului dramaturg francez 
Giraudoux, și cel, mai ponderat, 
cu un ton sentimental și familiar, 
al mai puțin cunoscutului drama
turg american Nash, Dar amindoi 
acești scriitori occidentali vor, cin
stit și sincer să ofere omului so
cietății lor abrutizante o rețetă 
a fericirii (am spune, dacă nu 
am risca să plagiem titlul piesei 
lui Aurel Baranga), o rețetă a 
realizării omului pe plan indivi
dual, erotic (Nash), sau, pe plan 
mai larg, social, cum încearcă, 
spre cinstea lui, Giraudoux.

De bună seamă că aceste „re
țete", că soluțiile pe care ei, cu 
bună credință, le oferă în acest 
sens, sint — In cazul lui Girau
doux, mai ales — naive, puerile 
chiar, și tn orice caz elocvente 
pentru limitele înțelegerii lor so
ciale și politice. Eroii lor, fie că 
se numesc Aurelie, bătrtna nebu
nă din Chaillot, fie extravagan
tul, palavragiul, excrocul dar fer
mecătorul Starbuck, practică vi
sul ca o magie, ca unica și ma
rea aventură a unei vieți cenușii, 
apăsătoare, meschină, singura 
variantă de viață împlinită pe 
care capitalismul o oferă omului 
modest. Și dacă această evadare 
a lor In lumea visului are (ca 
și in cazul pianistului din filmul 
lui Rene Clair, „Frumoasele nop
ții") ceva comic și ridicol pină la 
înduioșare, dacă lupta lor cu un 
inamic pe care nici nu-l intu
iesc poate, cum se intîmplă cu 
Starbuck, sau încep să-l cunoas
că clar, cum se petrece cu bă- 
trina Aurelie, are ceva donquihot- 
tescf g,ce_asțfl, jui, impietează asu
pra bunei intenții cu care ei au 
pornit lupta. Noi primim cu mult 
interes acest mesaj al scriitorilor 
din Occident, chiar dacă pe alo
curi el se poticnește, rămîne la 
jumătatea drumului sau pornește 
pe o cale ireală și irealizabilă.

Richard Nash și-a mărturisit 
profesia de credință — necesita
tea de a crede in tine însuți, tn 
om, in tot ce e generos, uman și 
Optimist în om — intr-o poves
tire dramatică ușoară. profund 
omenească, așa cum spuneam la 
începutul acestor rînduri. Lizzie, 
o fată destul de neatrâgătoare, cu 
părul destul de decolorat și vîrsta 
destul de înaintată, dar destul de 
inteligentă, fină și sensibilă ca 
să seziseze, cu umor amar, dra
ma ei, nu se poate mărita.

Bătrtnul tată șl fiul mezin, 
oameni calzi, generoși, cu ca
pacitatea înțelegerii sufletești în
cearcă redresarea morală a fetei. 
Firește însă că aceasta nu o poa
te săvîrși decît un bărbat îndră
gostit de ea iar acesta apare 
— deus ex machina—în persoana 
lui Starbuck, „omul care aduce 
ploaie1* pe timp de cumplită se
cetă șl care, dacă e un mic visă
tor excroc, pe plan sentimental e 
destul de curat și sincer în pofida 
efemerității iubirilor lui. Lizzie e 
trezită la viață de ploaia bine
făcătoare a visărilor acestui va
gabond poet și cu această nouă 
și plnă atunci necunoscută, mi
nunată încredere In sine, va cu
ceri inima mult doritului File.

Povestea e micuță, ide ea pe 
care autorul ne-o transmite, de
pășind întrucâtva măsura ei. Dar 
totul e spus atît de sincer și 
fără de pretenții (și mai ales 
într-un spectacol realizat sub ra
finata conducere regizorală a lui 
Liviu Ciulei șl in interpretarea

Cronica 
dramatică

admirabililor actori ai Municipa
lului) incit totul te cucerește, te 
farmecă, te emoționează. Nu in
tenționăm a-i face analiza pe 
detalii, deși de la concepția In 
mare a spectacolului pînă la ul
timul său amănunt scenografic 
sau de mișcare în scenă, totul a 
fost gîndit cu grijă, artistic, cu 
minuțiozitate aproape pedantă — 
și fără îndoială că toate acestea 
ar merita din plin o privire ana
litică la fel de meticuloasă.

Lizzie e, în interpretarea Clo- 
dy-ei Bertoia (iată o actriță pe 
care o revezi mereu cu îneîntare, 
prețuindu-i întotdeauna și în orice 
rol discreția scenică și persona
litatea!) mult spiritualizată, as
pirațiile ei depășesc hotarul ma- 
trimoniului, disperarea ei nu e 
numai cea a unei fete bătrîne ci 
mai ales a omului ce nu-și gă
sește împlinirea. Și Șt. Ciubotă- 
rașu oferă bătrînului fermier di
mensiuni sufletești, etice ce în
trec cu o nuanță pe cele ale per
sonajului din text, și aceasta nu-l 
falsifică ci dimpotrivă, îl valo
rifică din plin. Interesante, foarte 
interesante deși destul de dife
rite, aparițiile celor doi Starbuck 
(Fory Etter le și Lazăr Vrabie) 
primul surprinzător de original, 
celălalt cuceritor de sincer și 
poetic.

Pe Jean Giraudoux nu-l preo
cupă soarta unei fete sau a unui 
tlnăr, soarta rindășoaieei Irina 
sau a gunoierului, a cerșetorului 
surdo-mut sau a canalagiului, a 
clntărețului, a florăresei sau a 
sinucigașului Pierre — eroi pe 
care îi aduce mai tot timpul în 
scenă. El suferă pentru toți, le 
dorește tuturor mîntuirea din a- 
ceastă lume căreia li vede toate 
petele, toate urîciunile și nedrep
tățile. Giraudoux este un poet, 
dar nu un poet contemplativ, el 
simte necesitate* acțiunii, a so
luției. Iar atunci cind vede răul 
și ii identifică pricinile, nu ezită 
nici o clipă: lupta e deslănțuită. 
Și iată fabula dramatică tn care 
conflictul se dă între simboluri 
care se deslușesc, unul cite unul, 
la o privire mai atentă: Parisul 
și oamenii săi — veselii, harnicii, 
fermecătorii parizieni sint in 
primejdie. Pentru a putea stoarce 
subsolul orașului de presupusul 
existent petrol, un pumn de afa-

ceriști siniștri nu ezită a plănui 
distrugerea strălucitei capitale 
franceze și implicit, a vieții lo
cuitorilor săi. Firește, se impun 
măsuri grabnice pentru salvarea 
tuturor. Pe ucigași, autorul li 
numește fără ezitare, cu ură, cu 
dispref e‘ sint președinții socie
tăților anonime și remizierii de 
bursă, prospectorii, strict bursei, 
intr-un cuvlnt întruchiparea capi
talismului crud, nesățios.

Giraudoux știe bine și cine 
sint ce( amenințați și-i aduce tn 
fața noastră cu căldură și sim
patie arătîndu-l solidari in fața 
orimejdiei comune ce o prezintă 
ticăloșia îmbrăcată în frac: sint 
oameni simpli ai Parisului, gu
noierul, florăreasa, rindășoaica, 
ctntărețul și surdo-mutul. Aceștia 
vor acționa in comun dar— și 
aci fantasticul se suprapune plnă 
la absurd realului — la impulsul 
și sub diriguirea unei bătrîne 
din cartier, numită nebuna din 
Chaillot, dar iubită și de toți 
respectată pentru bunătatea-i pig
mentată cu nevinovate ciudățenii. 
Nebuna din Chaillot va pune atei 
cu naivă ingeniozitate la cale 
pedepsirea exemplară a canaliilor 
înfometate de aurul negru: prin- 
tr-o stratagemă îi va atrage pe 
toți acești președinți, prospectări, 
sindici și remizieri intr-unui din 
canalele Parisului și îi va închide 
acolo pentru veci. Răul a foșt 
deci extirpat, conchide autorul cu 
un mic zîmbet amar adresai poate 
lui însuși și imposibilității sale 
de a găsi soluția autentică, defi
nitivă. Simbolul acesta al nebu
niei înțelepte ce-și asumă răspun
derea de a salva omenirea, deru
tează, intr-adevăr, la un contact 
mai superficial cu piesa, dar el 
se limpezește atunci cînd înțelegi 
poziția autorului, specificul său 
creator, limitele Infelegerii sale.

Spectacolul realizat de W. Sieg
fried respectă și filonul poetic al 
piesei și convențiile ei simbolice, 
îi relevă pregnant adevărurile 
deși nu-i acoperă carențele și 
toate acestea le face cu multă 
finețe artistică, obișnuita finețe a 
regizorului. E un spectacol de 
ținută, spiritual, spumos, inteli
gent. Iar nebuna din Chaillot, în 
interpretarea marei noastre ac
trițe Lucia Sturza-Bulandra, este 
intr-adevăr o apariție de neuitat 
— ciudată, izbitoare, străluci
toare.

SANDA FAUR

An de an tot mal mulți oameni ai muncii sint trimiși la 
odihnă în diferite stațiuni balneoclimaterice din țară.

Anul acesta casele de odihnă de la Sinaia și-au primit oas
peții. Pentru ca oamenii muncii veniți la odihnă la Sinaia să-și 
petreacă mai plăcut timpul, Casa de cultură din localitate or
ganizează zilnic diferite manifestări. Sint nelipsite excursiile 
la cota 1400, Poiana Țapului, Crucea Caraiman, Babele și al
tele, spectacolele teatrale, procesele literare și seratele de dans.

Iii fotografie: un grup dintre cei aflați la odihnă admirind 
frumusețile naturii.

INFORMAȚII
Miercuri 12 iunie a sosit Ut 

Capitală noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al R.D. 
Vietnam în R.P. Romlnă Nguyen 
Van Kinh.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa. ambasadorul R.D. Vietnam a 
fost salutat de N. Zlatev. direc
tor adjunct în Ministerul Aface
rilor Externe, de membrii Amba
sadei R.D. Vietnam în frunte cU 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim Phan Van Su, precum și de 
șefii unor misiuni diplomatice a- 
creditați la București.

♦
In cadrul acordului cultural 

între Uniunea Sovietică și țara 
noastră, miercuri dimineața a 
părăsit Capitala pentru un tur
neu de două luni în U.R.S.S., 
orchestra de jazz simfonic 
„București". Sofiștii concertelor, 
dirijate de Sergiu Malagamba, 
vor fi Gică Petrescu, Dorina Dră- 
ghici, Mara Ianoli, Florin Do
rian, Maria Sereea. Nicolae Ni- 
țescu. Prezentatorul programului 
va fi Mircea Crișan. Conducăto

rul colectivului este tov. Vasile 
Ungureanu. directorul secției cul
turale a Sfatului Popular al Ca
pitalei.

în programul turneului în o- 
rașele Odessa, Lvov, Moscova, 
Leningrad și Riga, orchestra 
„București" va prezenta publicu 
lui sovietic lucrări muzicale de 
Ion Vasilescu, H. Mălineanu, 
Ellv Roman. M. Vescan, Gherase 
Dendrino, Grigoraș Dinicu, Flo
rentin Delmar, A. Giroveanu și 
alții.

★

Societatea pentru râspîndirea 
științei și culturii anunță că joi 
13 iunie ora 19 va avea loc în 
sala Bibliotecii centrale universi
tare conferința „De la doctrina 
Monroe la Doctrina Eisenhower" 
pe care o va ține ziaristul Ser
giu Verona.

In aceeași zi la ora 19, va a- 
vea loc tn sala S.R.S.C. din str. 
Biserica Amzei nr. 5-7, conferința 
„Cum se crează un nou soi de 
plante" pe care o va ține prof, 
univ. Marin Neagu.

Odiseea inovatorilor
(Urmare din pag. l-a) 

rilor este însemnat, dar el ar 
putea crește mai mult și mai con
stant,...

dacă...

cele mai simple Inovații nu ar 
avea un drum atlt de complicat, 
de la zămislirea ideii pini la re
cunoașterea oficială și la înfăp
tuirea lor. Numărul de certifica
te de Inovator nu corespunde azi 
nici pe departe cu cel al munci
torilor și tehnicienilor cane pun 
mult suflet in aceste inovații- Fo
rurile de răspundere din uzină 
dovedesc inca prea puțină înțele
gere față de muncitorii inova
tori Este oare obligatorie întot
deauna asocierea unui titlu de 
inginer la o înfăptuire a caret 
idee fundamentală s-a născut din 
frămintarea muncitorului care a- 
bia învață, dar care caută și dea-

coperă noul, tnvătind, greșind 
uneori, dar îndrăznind ? Trebu
iesc oare pedepsite poticnirile da
torate insuficientei calificări, prin 
infundarea inovației, sau relua
rea ei de către experți care, în 
loc să-și ciștige Încrederea ino
vatorului sfătuindu-1 și ajutin- 
du-1, iși revendică uneori pater
nitatea și recompensele intregii 
inovații ?

Mi-a fost recomandat inovato
rul Anton Wolf de la mecanica 
grea. Cind am aflat că de cinci 
ani de zile, el care inainte reali
za cite 2—3 inovații pe an. nu 
a mai înaintat cabinetului tehnic 
nici o propunere, am crezut că e 
o glumă. Am avut insă curiozita
tea și răbdarea să mă conving 
că nici la Anton Wolf, nici la al
ții ca el. ideile inovatoare nu lip
sesc, dar ceea ce le lipsește e ca- 
rajul de a le lansa atlta vrane 
cit aceasta comportă riscul de a 
le pune pe un drum lung de luni

de zile și de a le vedea desmoș. 
tenite.

Vorbe bune despre preocupă
rile cabinetului tehnic, despre in
teresul său de a da sprijin 
prompt inovatorilor nu prea se 
spun prin ateliere. Glasul tină- 
rului sudor Nicolae Petrenciuc 
— de pildă — care nu se joacă 
de-a inovația (i-am văzut inte
resul pentru documentația tehni
că) nu este auzit nici cind pro
pune pur și simplu preluarea u- 
nui generator de acetilenă sovie
tic, avantajos și de construcție 
foarte ieftină.

Continuarea exemplificărilor ar 
fi simplă. S-ar putea și se poate 
face. Dar tovarășul inginer Emil 
Actarlan, șeful cabinetului tehnic 
și alți tovarăși vizați in proble
mă — comitetul U.T.M. și comi
tetul de întreprindere, și ele — 
le-ar putea cunoaște mult mai' 
simplu la fața locului și ar putea 
astfel remedia mal operativ mul
te neajunsuri.

Formați» secundă a Greciei 
debutează la București

La Atena, biletele pentru meciul R. P. R. 
în cîteva ore * Oboseală, gazon ți altele,

După atttea ore de drum cu trenul, jucătorii selecționatei se
cunde de fotbal a Greciei au sosit în Gara de Nord. Oboseala 
le dădea dreptul la o bine meritată odihnă.
tulburăm, preferind să-i tntiinim după-amiază la antrenamentul de 
pe Stadionul Republicii.

După ce i-am urmărit cîteva minute în încercarea de a se a- 
comoda cu L '. ' ' * ‘
gherakas, selecționerul unic al
Chiar inainte de a porni „asal

tul" întrebărilor, interlocutorul 
nostru a ținut să facă o sub
liniere :

— Echipa noastră B nu este 
omogenizată...

S-a născut firesc o întrebare:
— Care este cauza ?
— Trebuie de știut că fotbalul 

grecesc aliniază pentru prima 
oară o reprezentativă B. Jucătorii 
selecționatei noastre secunde vor 
primi deci botezul focului la 
București. După aceea, urmează 
să intilnim și garnitura secundă 
a Iugoslaviei. Din capul locului 
aceasta explică de ce formația 
noastră nu se prezintă omogeni
zată. Dar nu-i singurul motiv. 
Timpul pentru pregătirea acestei 
echipe a fost prea scurt. In mod 
curent, noi selecționăm reprezen
tativele cu o lună înaintea me
ciului, ceea ce ne permite să le 
punem la punct. De astă dată 
lucrurile au fost mai dificile. 
Fotbaliștii noștri se află după 
jocurile grele disputate in com
pania unor reprezentative mili
tare ca cele ale Italiei, Franței 
și Belgiei.

— Formația pe care o aliniați 
la București este constituită pe 
scheletul vreunei echipe de club ?

— Nu. Jucătorii noștri fac 
parte din cîteva colective. Cei mai 
mulți ap fost selecționați de la 
echipa „Appolon" din Atena pe 
care noi o considerăm in formă. 
In general, nu ne constituim for
mațiile pe scheletul unor echipe, 
deoarece nu sintem mulțumiți de 
forma actuală a echipelor noastre. 
In ceea ce privește formația pe 
care am adus-o la București, ea 
a fost închegată din jucători in 
ascendență de formă, capabili in 
viitor să formeze prima echipă și 
nu din rămășițele lotului A. Tre
buie spus că datorită tinereții 
jucătorilor prezenți in București, 
noi considerăm formația B drept 
cea mai sigură pepinieră de 
cadre pentru naționala A.

— Ce ne puteți spune despre 
meciul de la București ?

— Ne va incomoda gazonul. 
Știți prea bine că noi nu sintem 
obișnuiti să jucăm pe gazon. 
Avem intenția, insă, ca in viitor 
să introducem și la noi gazonul. 
Dar, repet, este o problemă de 
viitor iar meciul nostru are loc 
simbătă. Așa incit avem de făcut 
față unei dificultăți in plus.

Am evitat să le-o

gazonul, am stat de vofbă cu domnul Sotirios Aspro- 
ilectionerul unic al echipelor naționale grecești.

— Despre meciul de la Atena 
dintre primele noastre reprezen
tative ce credeți ?

— Este un meci dificil. Prima 
noastră reprezentativă se pre
zintă la intiinirea cu jucătorii ro- 
mini după ce a realizat 0—0 cu 
iugoslavia și a invins cu 2—0 
formația secundă a Spaniei, in 
meciul cu Rominia aliniem aceiași 
formație ca și in întilnirile cu 
Iugoslavia și Spania B. Nu tre
buie uitat, însă, că jucătorii no
ștri sint cam obosiți, deoarece 
opt din ei au participat la jocu
rile cu echipele militare despre 
care am pomenit.

— Ce interes stîrnește la Atena 
meciul Romînia—Grecia ?

— Luni dimineață s-au pus 
in vinzare cele 25.000 de bilete 
pentru meci. După citeva ore nu 
S-» mai găsit de vinzare nici un 
bilet. In tribunele stadionului 
„Panathinaikos", cel mai mare 
din Grecia, se vor afla numai 
puțini dintre cei dornici să vadă 
intiinirea fotbaliștilor romini și 
greci. Jucătorii romini se vor 
putea convinge de sportivitatea 
publicului grec, care știe să fie 
generos in simpatiile sale cu cei 
care se arată mai buni pe teren...

— Cum apreciați dezvoltarea 
fotbalului grec în perioada post
belică ?

— Cred că fotbalul nostru a
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La tenis, dispute dîrze
str.

Grecia s-au epuizat
* Primul antrenament
ciștigat In tehnicitate. In orice 
caz, adevărata valoare a fotba
lului nostru va putea fi remar
cată de spectatorii bucureșteni de 
abia in octombrie cind echipa A 
a Greciei se deplasează Ia Bucu
rești pentru revanșa meciului de 
Ia Atena.

Domnul 
sat ctteva 
ștri, pe
amabilul nostru interpret Danie- 
lopol: „Salutăm pe amicii fotba
lului din țara prietenă și urăm 
ca jocul de poimîine să constituie 
începutul unei mai strinse cola
borări sportive".

Asprogherakas a adre- 
cuvinte cititorilor no- 
care ni le-a tălmăcit

Pe teren, jucătorii greci se an
trenau sub privirile lui Pangalos, 
unul din cei mai vechi fotbaliști 
ai Greciei. Fluerul antrenorului 
răsuna mereu. Pangalos iși dă
dăcea băieții...

E. 0BREA

in rilevu 
riinliiri...
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de la montaj alte tractoaret ele urmează să fie rodate și apei : 
trimise diferitelor unități socialiste ale agriculturii din țara . 
noastră.

0 intilnire
(Urmart din pag. 1-*)

de recunoștință pentru aceti 
rfncer îndemn, rrrtm sfințit rrvri 
pătruns de răspunderea care-mi 
revenea. La sfrijitul luptei spor- 
tive, cind ta colțul ringului an
trenorul mâ felicita rpunlndu-mi 
d am obținut victoria, privirile 
mi îndreptat rpre locul
unde prietenul indonezian îmi 
«trizue-w «mm. l-am mai
căzut ta dar ta dtpeia
acelea de bucurie l-om msmârat 
fi pa ai olUuri da miale de ti
neri dm patria mea care md er- 
■UresM cv gmdul lor fi doreau

a tinereții
Patria: RICH X RD AL tlI-LEA 

(ambele serf!). Nava școală pleacă 
In larg: Republica. București 1 
Mai: ROMEO ȘI JULIETTA: Ma- 
gaeru. Elena PaveL trurățirea tn
tre popoare. AL Sabia: VOCA
ȚIE; V. Alecsa.nd.-i: RICHARD AL 
HI LEA: I. C. Frlmn: FLOAREA 
DE PIATRA; Lumina. Gh Doja. 
Moșilor. Volga: DACA TOȚI TI
NERII DIN' LUME; Centrat. Fla
căra: DISPĂRUT FARA URMA: 
Doina. Libertății: DRAGOSTE DE 
MAMA: Maxim Gorki, Timpuri 
Noi; VRĂJITORUL. Complectare: 
Activitatea Crucii Roșii; Tineretu
lui: MUNTELE BĂTUT DE VTNT: 
Oiga Bancic, Al. Popov: INIMA 
_ Vasile Roaită, Donca----------------- LU1 AR 

PRIMUL 
VAGABONDUL

Pe terenurile de tenis 
Dr. Staicovici, întrecerile 
nuat, însă surprizele au 
astâdată mai puține. E 
aceasta a contribuit și______
mai redus al concurenților... Lipsa 
de surprize nu presupune însă cal- ( 
mul. întâlnirile au dat naștere unor 1 
momente de luptă plină de pa- 

i siune ce au desemnat învingătorii 
abia în ultimele schimburi de i 
mingi. |

Dimineață, cei eliminați la 1 
simplu bărbați au început o între
cere de... consolare. Insfîrșit, în 
dauna unuia An cei care încercau 
să se consoleze, a reușit și Za- 
copceaau st obțină o victorie. 
Georgescu l-a tavfxu pe Anisimov 
cu 2—6, 6—3. 7—5. D. Vizirn a 
ciștigat prin neprezmtarea adver- 
sarului său.

Dar pe terenuri n-au apărut 
numai cei dornici să se consoleze. 
S-au disputat sferturile de finală 
la aânpla femei optimele de fi
nală ia simpla bărbați și dublu 
mixl Rutinata jucătoare poloneză 
Jedrzejowșka a fort învinsă de 
tinâra jucătoare sovietică Kuz- 1 
menko. Scorul: 3—6, 6—1, 6—2. . 
Reprezentanta noastră Stăncescu a i 
cedat ta fața francezei termina i 
după o luptă aprigi : 7—5, 8—4. i

din 
au conti- 
fost de 
drept, la 
numărul

Filipova (U.R.S.S.) a eliminat-o pe 
Doboșoiu cu 6—3, 6—2.

La simplu bărbați remarcăm 
victoria tînărului Bardan asupra 
lui Panaiotovid. După ce a pierdut 
primul set cu 1—6, Bardan a 
ciștigat cu 6—3, 6—2. In schimb 
Bosch a fost eliminat de Andreev 
ia limită : 6—4, 8—6.

La concurs a mai sosit un întîr- 
riat: polonezul Platele care a de
butat cu o victorie. Asta-seară 
este așteptat să sosească cunoscu
tul jucător austriac Huber.

M. RAMURA

Pe apele lacului Snagov va în
cepe vineri concursul internatio
nal de canotaj academic ^Rega
ta Snagov-, La acest concurs 
vor participa vtslași din R. Ceho
slovacă. R. P. Ungară, R P. Po. 
Ioni. R. D. Germană fi R.PR. 
Sportivii oaspeți au și sosit in 
Capitală iar in cursul zilei de 
miercuri au efectuat primele an
trenamente pe pista lacului Sna- 
gov. Concursul va dura 3 zile și 
va cuprinde următoarele probe 
de schif t 2 plus 1, 4 plus 1 și 
S plus 1, Vineri vor avea loc se
riile, simbătă programate reca
lificările, iar duminică se vor 
desfășura finalele.

★ Simbătă și duminică va a- 
vea loc la Praga marele concurs 
internațional de atletism „me
morialul Rosicki". La această în
trecere șl-au anunțat participa
rea unii dintre cel mai valoroși 
atleți europeni. Și la actuala edi
ție un lot de atleți romini va fi 
prezent la startul concursului. 
Delegația țării noastre este alcă
tuită din lolanda Balaș, l.ia Ma- 
noliu, Aurel Raica, virgil Ma- 
nolescu și Constantin Grecescu.

★ La 11 iunie s-a desfășurat 
la Rio de Janeiro intiinirea ami
cală de fotbal dintre echipele re
prezentative ale Braziliei și Por
tugaliei, Au ciștigat gazdele cu 
scorul de 2.1 (1-Oj.
. . vDuminică, 

pe stadionul „Dinamo"
Fotbal, ciclism fi... dresură de cîini * Primii 
oaspeți la „Cursa munților*' * Cite ceva 

despre premii

owl .. _ __
Simo: AVENTURILE 
TIOMKA: Cultural:
PUNCT; Unirea: __________
fambele serii); C. David ULTIMA 
INTILNTRE: “ -----
TAINA NOPȚII ETERNE: 
AL 41-LEA; Munca: JAN ZIZKA; 
Miorița. Aurel Vlaîcu: ORA H. 
Complectate: Muntele Retezat: 23 
August: FIICA MEA TRĂIEȘTE 
LA VIEN’A: Ilie Pintilie. Alianța: 
OAMENI PARA IMPORTANȚA: 
Popular: CĂSNICIA DR. DAN- 
WtTZ: M. Eminescu. Grivita: DON' 
JUAN; N. Bălcescu, TRANDAFI
RII LUI ALLAH; G. Coșbuc: 
U RAGANUL.

T. Viadimlrescu:
Arta:

Duminică 16 iunie tn jurul orei 
12,45. se va da plecarea in a 
treio edijie a competifiei cicliste 
..Cursa munților- Asocia(ia 
namo organizatoarea acestei 
treceri cicliste internaționale, 
va prezenta cu acest prilej

Di- 
to
ne 
pe

Fotbaliștii suedezi sosesc azi

PENTRU REGIUNEA BUCU
REȘTI: Vremea se menține fru
moasă și călduroasă, cerul senin 
noaptea ș: dimineața Și cu tnnou. 
rări parțtaîe ziua. Vtrrt tn gene
ral «fab. Temperatura se menține 
ridicată, noaptea coboară între 
16-18 grade, iar ziua urcă ptnă la 
22-3» grade.

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE: Vremea devine nestabilă, 
eerul se va Innoara treptat fnce- 
pind din vestul spre estul țării, 
pioi sub formă de averse însoțite 
de furtuni și descărcări electrice, 
vor cădea mai tntti tn apusul tării, 
apoi și tn celelalte regiuni Vtntu! 
se va Intensifica aufltnd din sec
torul nordic. Temperatura tn scă
dere minimele vor oscila tntre 8-18 
grade. Iar maximele tntre 24-31 
grade.

Lenart 
fundaș

Nilson 
dreapta

urmează
care va

Harry Bild 
inter dreapta

Rune Borjesson 
Inter stingă

si ____ _____ r__ ______
tntilm duminică reprezentativa "tinerilor fotba.

sosească în CapitalăAstăzi 
Suediei, 
li ști romini.

Suedezii vor alinia la 16 iunie — următoarea echipă: R Jo
hanson, Lenart Nilson, Hans Olaf Soderquist. Gart Lundquist. 
Wilgot, Schwartz Goran Aslin, Bengt Frojd, Harry Bild, Jan 
Ekstrom. Rune Borjesson, Bertil Nilsson.

Pentru reprezentativa noastră partida de duminică se anunță 
destul de dificilă, dacă avem în vedere că echipa tinerilor fot
baliști suedezi este cotată printre cele mai valoroase din Europa. 
Edificator ar fi in această direcție și scorul de 9—2 realizat de 
suedezi — In compania tinerilor fotbaliști finlandezi. Avind în 
vedere că și fotbaliștii romini sint dornici de un rezultat frumos 
și au toate condițiile pentru așa ceva (ne referim la ultimele săp- 
tamini după jocul cu Anglia, timp în care se pare că au fost 
înlăturate lipsurile semnalate atunci) va fi un meci tare, deschis, 
din car* vor avea do ciștigat, sperăm, in sfirșit și spectatorii.

echipa de tineret a

Stadionul Dinamo, un interesant 
program sportiv. Astfel, incepind 
de la orele 9, în cadrul .Cupei 
primăverii", Știinja-București
va intilni pe Dinamo VI Bucur 
rești. La orele 10,50 o combinată 
dinamovistă va primi replica fot
baliștilor de la Energia-Flacăra 
Ploești. Programul de ne stadio
nul Dinamo va continua cu o ur
mărire ciclistă pe echipe și o in
teresantă cursă italiană. Cu o pl
inătate de oră înaintea startului 
in „Cursa munților", vom putea 
viziona o atractivă demonstrație 
de dresaj de dini.

Aceasta in ceea ce privește 
ziua de 16 iunie, ziua startului 
in competiția ciclistă organizată 
de Dinamo. In ceea ce advește 
insă amănunte asupra rutierilor 
străini, a premiilor ca și a so
sirii cicliștilor străini tn Bucu
rești, sintem gata să vă furnizăm 
noi amănunte.

Astfel, fiindcă veni vorba de 
premii, vă informăm că ddistul 
dțtigător al „Cursei munților", 
va primi drept premiu o moto
cicletă de 350 cm De asemem a 
mai sint și alte premii impor
tante : un televizor, un aparat 
de radio, stofe, costume de hai
ne. etc.

Astăzi urmează să sosească tn 
București, lotul cicliștilor de la 
Dosza-Budapesta care au părăsit 
eri Budapesta. Cicliștii germani 
și lotul cicliștilor polonezi sint 
așteptoji tot azi.

Înainte de a 
rînduri. am aflat 
cliștilor maghiari 
Torok Gheza fi ....__
care au participat la d X-a Edi
ție a ..Cursei Păcii". Despre cei
lalți oaspeți străini, la „Cursa 
munților" vom reveni.

S. SPIREA

încheia aceste 
că din lotul ci- 

nu vor lipsi 
lanoș Kisdala



La Colombo REPREZENTANȚII Succesul pavilionului
R.P.R. la Poznan

popoarelor lumii își exprimă
voința lor de PACE

Vizita lui

N.A. Bulganin și N.S. Hrușciov
în Finlanda

TAMPERE 12 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 12 iunie 
N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov 
care de două zile se află în o- 
rașul Tampere, au vizitat o mare 
întreprindere metalurgică proprie
tatea societății pe acțiuni „Lo-

★

komo“. In această întreprindere 
se folosesc multe mașini livrate 
de Uniunea Sovietică.

N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov 
și persoanele care-i însoțesc au 
vizitat apoi casa de copii „Ka
leva" și muzeul „V. I. Lenin".

★

Vizitele conducătorilor poporului 
bulgar în țara noastră

Nitln^ul de la Sibiu

COLOMBO 12 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat în 
ședința din 11 iunie a sesiunii 
Consiliului Mondial al Păcii, a 
luat cuvîntul șeful delegației so- 
v.etice A. E. Korneiciuk.

„Afirmația falsă și extrem de 
periculoasă că de sporirea canti
tății bombelor atomice și cu hi
drogen, a proiectilelor rachetă, 
precum și a flotelor aeriene su
personice depinde trăinicia păcii 
In lumea întreagă, urmărește să 
abată vigilenta popoarelor, să 
slăbească voința lor tn lupta îm
potriva cursei înarmărilor și să 
sporească presiunea impozitelor 
ceea ce aduce oamenilor de rînd 
suferințe de nesuportat, iar ne
gustorilor de arme dividende ne
maivăzute. O lume „în pragul 
războiului" — este cea mai con
venabilă lume pentru monopoluri, 
lată de ce luptă ele cu atîta furie 
împotriva destinderii încordării 
internaționale".

Korneiciuk a declarat că tocmai 
din această cauză repetatele pro
puneri ale Uniunii Sovietice pen
tru reducerea înarmărilor, interzi
cerea armelor atomice și sistarea 
experimentării acestora, nu s-au 
bucurat de sprijin din partea pu
terilor occidentale.

La ședința de seară din ziua 
de 11 iunie au luat cuvîntul de 
asemenea reprezentanți ai parti
zanilor păcii din Peru, Bulgaria, 
Germania occidentală, Anglia și

• Cuvîntarea șefului
delegației sovietice • De-

legații s-au împărțit
în două comisii * Un 

membru al delegației ro-
mine a luat cuvîntul

în cadrul primei comisii

8
V 
*

$
8

Germania occidentală, Anglia 
din alte țări.

La 12 iunie, delegațiile la 
siunea Consiliului Mondial 
Păcii s.au împărțit tn două 
misii, care se ocupă de problemele 
cele mai arzătoare ale actualei 
mișcări a luptei pentru pace. O 
comisie discută problemele slăbirii

se
al

CO

încordării internaționale. Membrii 
acestei comisii prezintă propuneri 
privind măsurile practice care vor 
contribui la lichidarea neîncrede
rii între popoare, precum și la 
stabilirea unor relații comerciale 
normale între țări, tn condițiile 
coexistenței pașnice.

Tn cuvîntările lor, membrii co- 
misiei subliniază importanța dez
voltării relațiilor comerciale și 
culturale între țări, a lichidării 
oricăror interdicții și restricții în 
domeniul comerțului. Delegații 
subliniază de asemenea că în slă
birea încordării internaționale un 
rol important revine lichidării sis
temului exploatării coloniale și a 
tuturor 
rasială, 
această 
Grigore Geamănu, 
legației romîne.

Cealaltă comisie discută pro
blema pericolului continuării 
cursei înarmărilor și îndeosebi a 
armei nucleare. In cuvîntările lor, 
membrii comisiei au subliniat că 
dezarmarea și interzicerea arme
lor de exterminare în masă și a 
exploziilor* termo-nucleare experi
mentale constituie una din proble
mele cele mai urgente care stau 
în fa(a omenirii.

Delegații, oaspeții și observa.

torii manifestă un deosebit interes 
pentru expoziția de documente 
fotografice cu privire la consecin
țele atacului atomic asupra ora
șelor japoneze Hiroșima și Na
gasaki, organizată de partizanii 
păcii din Japonia.

Presa ceyloneză acordă o mare 
atenție lucrărilor sesiunii Consi
liului Mondial al Păcii. Ziarele 
„Times of Ceylon", „Ceylon Daily 
News", care apar în limba engleză 
publică rezumate ale cuvîntărilor 
rostite de numeroși participant! la 
sesiune. Presa care apare In 
limbile locale, publică de aseme
nea știri detailate despre lucră, 
rile sesiuniL

★
COLOMBO 12 (Agerpres). — 

Miercuri seara, premierul Ceylo
nului Bandaranaike a oferit o re
cepție în cinstea delegațiilor la se
siunea extraordinară a Consiliu
lui Mondial al Păcii. Au participat 
membri ai guvernului, precum și 
numeroase personalități ceylo
nez e.

VARȘOVIA 12 (Corespondentul 
Agerpres transmite) : Pavilionul 
Republicii Populare Romine la cel i 
de-al 26-lea Tîrg internațional de 
la Poznan constituie atit pentru 
vizitatori cît și pentru reprezen
tanții firmelor comerciale polo
neze 
tact
R.P. 
trei 
fost
persoane, uneori el dovedindu-se 
neincăpător pentru afluența de
osebit de mare a celor dornici să 
privească și să studieze expona
tele

și străine un prilej de con- 
cu realizările economice ale 
Romine. Numai în primele 
zile pavilionul R. P. R. a 
vizitat de peste 25.000 de

HELSINKI 12 (Agerpres). — 
La 12 iunie s-a dat publicității 
comunicatul sovieto-finlandez cu 
privire la vizita in Finlanda, la 
invitația președintelui republicii 

a guvernului finlandez, a lui 
A. Bulganin, președinteleN.

Cuvîntarea lui

formelor de discriminare 
In cadrul 
comisie a

discuțiilor în 
luat cuvîntul 
membru al de-

SilLAi continuă să se eschiveze 
de a lua hotărîri în problemele dezarmării 

— Conferința de presă a lui Dulles —
WASHINGTON 12 (Agerpres). 

— TASS transmite: La 11 iunie 
a avut loc o conferință de presă 
a lui Dulles la care secretarul de 
stat al S.U.A. a răspuns la în
trebările corespondenților cu pri
vire la convorbirea lui N. S. 
Hrușciov cu reprezentanții socie
tății „Columbia Broadcasting 
System",

Comentînd convorbirea lui N. 
S. Hrușciov, Dulles a încercat tot 
timpul s-o prezinte ca fiind „pro
pagandistică". Speriat in mod 
vădit de uriașa influentă pe care 
propunerile clare și concrete ale 
lui N. S. Hrușciov le-au avut a- 
supra opiniei publice americane, 
secretarul de stat și-a permis în 
comentariile sale afirmații gro
solane.

La conferința de presă lui Dul
les i-au fost puse numeroase în
trebări, care denotă deruta din 
cercurile ziaristice din Washing-

ton în legătură cu poziția S L' A. 
In problema dezarmării și co ter
giversarea tratativelor de La Lon
dra.

Dulles a declarat că S.L'.A. nu 
intenționează să prezinte oficial 
la Londra propunerile lor. pînă 
cind nu vor cădea de acord cu 
aliații.

Răspunzînd la întrebarea dacă 
actuala poziție a S.U.A. nu este 
de asemenea rezultatul (aptu'ui 
că tn problema dezarmării există 
divergențe chiar în guvernul 
S.U.A.. Dulles â susținut că a- 
ceste divergențe au fost soluțio
nate prin hotărirea luată de pre. 
ședințe în ajunul plecării lui 
Stassen Ia Londra.

Prin răspunsurile date la o se
rie de alte întrebări, Dulles a 
demascat de fapt încăodată stră
duința departamentului condus 
de el de a se eschiva de la ho- 
tărîri concrete în problemele de
zarmării.

0 întrevedere a 
șefului delegației romine

COLOMBO 12 (Agerpres). — 
Miercuri dimineață dr. Vide 

Mirza, șeful delegației romine la 
sesiunea Consiliului Mondial al 
Păcii a fost primit de Senanayake. 
ministrul Comerțului din guver
nul ceylonez cu care s-a întreți
nut amical. După întrevedere. Se. 
nanayake, ministrul Comerțului a 
declarat trimisului special Ager
pres la Colombo următoarele: 
Pină nu de mult Ceylonul ca 
țară asuprită nu putea face co
merț potrivit intereselor sale. 
Odată cu dobindirea independen
ței porțile sale s-au deschis larg 
schimburilor comerciale cu toate 
statele. Senanayake a subliniat in
teresul pe care guvernul ceylonez 
II acordă intensificării schimburi
lor cu Rominia. adăugind totodată 
că lărgirea legăturilor comerciale 
intre țări poate fi asigurată nu
mai prin consolidarea yirit

romineștL

12 (Agerpres). — 
ani ce guvern art 

liberal cana*

După 22 ani de guvernare

Partidul liberal 
canadian 

înfrînt în alegeri
OTTAWA 

După 22 de
continuă, partidul 
dian condus de Saint-Lauront a 
lost Infrint de partidul conser
vator tn alegerile parlamentare 
care s-au desfășurat la 10 iunie.

Observatorii arată că, după de
misia primului ministru Sarn- 
Laurent guvernatorul Canadei va 
încredința misiunea de a forma 
noul guvern șefului partidului 
conservator. Diefenbaker.

Printre cauzele infringerj par
tidului liberal, comentatorii sesa- 
naiează la loc de frunte nemuri 
țumirea populară fată de poetica 
de subordonare a intereselor Ca
nadei Statelor Unite dusă de 
trecutul guvern, care a șocat îs 
mod deosebit cu prilej '
derii ambasadorului canad an la 
Cairo In urma persecufUTor la 
care a fost supus de ua subco
mitet senatorial din SLA

s::

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și N. S. Hrușciov, membru 
Prezidiului Sovietului Suprem 
U.R.S.S.

A fqșt semnat de asemenea 
protocol cu privire la schimbul 
de mărfuri intre cele două

N. S. Hrușciov 
la muzeul „V. I. Lenin“

TAMPERE 12 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum s-a 
nu: anunțat, N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov au vizitat muzeul 
_V. I. Lenin" din Tampere. Cu 
acest prilej N. S. Hrușciov a 
rostit o cuvântare, in care a spus 
printre altele:

Ingâduiți-mi ca In numele de
legației noastre. în numele po- 

ț poarelor Uniunii Sovietice să vă 
. mulțumesc sincer pentru că ati 
I păstrat tot ceea ce este legat de 
! șederea lui Vladimir Ilici Lenin 
:e acest pămint, pentru 
păstrat lucruri atit de 
-ri-ră. popoarelor Uniunii

I ace. oamenilor muncii 
rireaga lume.

Lenin este un colos- Lenin este 
marxismul In acțiune. Lenin a 
dezvoltat teoria marxistă aplicată 
la aoaie condiții istoric*.

Marxismul este înțeles în dife
ri* feluri. leninismul este de a- 
sesesea înțeles în diferite feluri 
Există însă o singură interpre
tare justă a marxism-leninismului, 

• s singuri interpretare justă a teo- 
revo'uțrmare care asigură 

mcstruLea socialismului.
Sin tea siguri de victoria ideilor 

marxist-jettniste așa cum sîntem 
sg.-. ei ziua de mîîne va veni 
sâ schimbe ziua de azL Sîntem 
SBguri. că omenirea își va organiza

că ați 
scumpe 
Sovie- 

din in

al 
al

un

țări.

marxist-le-viața pe baza ideilor 
niniste.

Problema — care 
care sistem este mai 
trebuie rezolvată prin războaie și 
nici prin bombe atomice și cu hi
drogen, ci prin asigurarea dez
voltării economiei proprii, prin ri
dicarea nivelului de trai al popoa
relor. Și trebuie să-i avertizez pe 
domnii capitaliști că sîntem înar
mați cu arme foarte puternice; 
nu este vorba de bombe atomice 
sau cu hidrogen, este vorba de 
ceva mai puternic.

Țara noastră merge cu încre
dere pe drumul leninist. Lenin a 
fost un mare prieten al poporului 
finlandez și a vizitat nu odată 
Finlanda și orașul dv. Tampere.

In Finlanda el a găsit adăpost 
împotriva persecuțiilor reacțiunii. 
Nouă, ca și tuturor oamenilor 
muncii ne este foarte scump tot 
ceea ce este legat de viața și acti
vitatea lui Vladimir Ilici Lenin.

îngăduiți-mi, ca membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
UJȚ.S.S. — primul stat muncito
resc țărănesc socialist din lume— 
ca prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, să vă muițumim 
profund dv. lucrătorilor muzeului, 
clasei muncitoare din Finlanda 
pentru că ați păstrat cu sfințenie 
tot ce este legat de timpul petre
cut aici de V. I. Lenin.

orînduire. 
bun, nu

Interviul acordat de președintele Nasser
redactorului revistei

„Cazul Crabb"
din nou în presa engleză

LONDRA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: Potrivit relată
rilor presei, la 10 iunie a fost gă
sit la Portsmouth cadavrul unui 
om, imbricat intr-un costum ușor 
de scafandru. Cadavrul nu a fost 
identificat pir.d tn prezent, dar 
vuipă cum se afirmi este cadavrul 
căpitanului englez de rangul trei 
Crabb.

In legături cu aceasta, presa 
engleză revine din nou la „razul 
Crabb-, care a încercat sâ se e- 
propie in scopuri de spionaj de 
nava militară sovietică ancorată 
in port in timpul vizitei făcută 
anul trecut de N. A. Bulganin fi 
N. S. Hrușciov in Anglia.

NEW MCRK U 
TASS transe: te:

Redacția revistei „Lock* • * 
frizat ztariștJoc COC-. 1 inșern: 
acordat de preșec.rttle Egptu 
Nasser, redact cm i_ aceste, re 
te William Atwocl lasentri 

nie al revistei. Atwoed armă ci 
președintele Nasser — a acceptat 
ca dragă inimă arest îteri 
motiv că majoritatea ziariști 
mericani ca care a scat ie ’ 
in trecut nu ap relatat ta 
obiectiv cele d.scuta*e.

Interviul se compuse dm 42 re 
întrebări și răsptmsar. sa se re
feră la o serie de probiesae 4e or
din extern și intere: reîațile 
d.utre Egipt și SLA. stsaț-a 
in Orientul Mijloc a. reia

ztr

TS-
va

OT a-
xbâ 
sod

—rberea iacă el tssuș: se cost
ieri vs dictator. d.~â cum îl 
cahfkâ deseori presa americană, 
Nasser a declarat: -Această a- 
cuzafie am aazit-o de sate de cri. 
la America sint numit dictator 
pentru că n ascult de ordinele 
lor. ExisU wstți dictatori care se 
supun Departamentului de Stat 
«ă aceștia nu sint numiți cfictatori. 
Dacă aș îndeplini voința lui a- 
mericami probabil că m-ar numi 
w bun democrat".

La întrebarea dacă caracterul 
regzzclni d-a Egipt s-a schim
bat, Nasser a răspuns: .Auma: 
Statele Unite s-au schimbat după 
1954. Pe atac eram prieteni, dar 
ați refuzat să ae dat: armamentul 
de care aveam nevoie. Ați injgtre- 
bat pactul de la Bagdad îndrep
tat împotrivi arabilor ați reaua- 
țat la de a ne ajuta
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Ipocrizie imperialistă
Politica Imperialistă a S.U.A. este așa de ipocrită șl cusută cu 

ață albă incit nu scapă nici chiar ironiilor unor organe de presă 
care nu au nici pe departe un caracter progresist. Astfel, ziarul 
provincial american „Toronto Globe and Mail" a publicat recent 
un articol privitor la intențiile militare ale S.U.A. în legătură cu 
Orientul Apropiat și Africa, in care scrie:

„Cum s-a comportat Washingtonul față de bazele militare bri
tanice din Orientul Mijlociu clnd Anglia avea poziții solide pe acest 
teritoriu ? Din punctul de vedere al Washingtonului aceste baze 
erau simbolul caracterului cotropitor al imperialismului care și-a 
trăit traiul. De aceea noi am insistat fățiș ca englezii să-și lichideze 
principala bază in zona Canalului de Suez. Este adevărat că Sta
tele Unite nu au pretins ca Anglia să renunțe Ia baza ei din Cipru ; 
după cum se știe, această bază servește în special scopurilor 
N.A.T.O. In felul acesta... noi privim imperialismul de sus. Dar 
baza S.U.A. din Etiopia este cu totul altceva. Ea va fi americană, 
iar americanii, după cum se știe nu se consideră imperialiști. De 
aceea noi ne pregătim cu conștiința împăcată să construim baze 
militare in Orientul Mijlociu pentru a instala acolo vase de război".

Ce să mai vorbim — o ironie subtilă ! Judecind in ansamblu, 
imperialiștii americani consideră, spre exemplu, că poporului egip
tean i-ar fi mai plăcut dacă orașele lor ar fi distruse nu de bom
bele colonialismului englez și francez, ci de proiectilele „democra
tice" ale Statelor Unite.

Filozof al
lntr-un articol publicat în 

revista „Express" scriitorul ca
tolic Francois Mauriac justifică 
tn felul următor atrocitățile 
trupelor franceze în Algeria:

„Nu este nimic mai firesc pen
tru un om decît să ucidă și 
chiar să tortureze pe semenul 
său — cu acest lucru nu pu
tem să nu fim de acord. Omul 
torturează în primul rînd din 
nevoia de a obține informații 
și acest lucru este scuzabil atit 
pentru polițist, cit și pentru sol
dat.

Dar cînd, în cele din urmă, 
începe să acționeze ura de rasă 
omul începe să tortureze mai

rasismului
ctirînd din plăcere, din distrac
ție. O armă automată tn mîini
le unui tinăr de 20 de ani ris
că întotdeauna să trezească în 
el mica fiară, ca în cei pe 
care îi vedem adesea pe stradă 
cind se fugăresc unii pe alții și, 
scoțînd urlete, se bat pe tro
tuar...".

După cum vedem, susaminti- 
tul „om de cultură" francez 
nti-i original cînd încearcă să 
justifice filozofia asasinatului și 
violențelor. Mulți ne amintim că 
aproape la fel a început și un 
alt „filozof" al superiorității ra
siale, ideologul fascismului ger
man, Goebbels.

Cuvîntarea 
tov. Stoian Toncev

Vorbitorul a spus între altele: 
îngăduiți-mi ca, în numele de

legației noastre guvernamentale 
și de partid, în numele poporului 
bulgar, să vă aduc salutul nostru 
cel mai cordial și sincer și să vă 
exprim mulțumirile noastre pen
tru primirea caldă pe care po
porul romin ne-a făcut-o de la 
trecerea frontierei ungaro-romine.

Popoarele noastre luptă cu fer
mitate și perseverență pentru în
tărirea unității lor, pentru unita
tea tuturor forțelor patriotice.

Prietenia noastră a înflorit în 
anii de după eliberarea noastră 
de sub jugul fascist cu ajutorul 
hotărîtor al marii Uniuni Sovie
tice.

Pe noi ne însuflețește idealul 
comun al socialismului. In cons
truirea socialismului noi ne aju
tăm reciproc. Noi facem parte 
din lagărul păcii și socialismului 
în frunte cu Uniunea Sovietică.

Aș vrea să vă spun frați și 
tovarăși, o frumoasă zicală a 
poporului bulgar și anume: — 
unifi, urnim și munții din loc. Și 
dacă popoarele din țările de de
mocrație populară în frunte cu 
marea Uniune Sovietică sînt uni
te, nici o putere din lume nu va 
fi în stare să le despartă. Noi 
sîntem încredințați că nimeni, 
niciodată nu ne va putea des
părți. Chezășie pentru aceasta 
este faptul că puterea este în 
mîinile poporului muncitor, în 
mîinile alianței muncitorilor și 
țăranilor în frunte cu Partidul 
Comunist Bulgar și Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Trebuie să vă comunic că noi 
am cooperativizat 82 la sută din 
pămîntul arabil al țăranilor și 84 
la sută din gospodăriile țărănești. 
Sectorul socialist, inclusiv gos
podăriile agricole de stat cu
prinde 87 la sută din pămîntul 
arabil al țării.

Urez regiunii dv. succese tot 
mai mari în cooperativizarea ță
rănimii.

★

Puternicelor manifestații de 
masă ale prieteniei romîno-bul- 
gare prilejuite de vizita în tara 
noastră a delegației guvernamen
tale și de partid a tării vecine și 
prietene li s-a adăugat miercuri 
impresionanta primire iăcută 
oaspeților bulgari de locuitorii 
Orașului Stalin. Peste 70.000 de 
persoane au salutat cu căldură 
și ovații prelungite pe membrii 
delegației bulgare la marele mi
ting care a avut loc în piața 
Bartolomeu, cit și pe străzile 
orașului străbătute de coloana 
de mașini a delegației.

Mitingul oamenilor muncii din 
Orașul Stalin a fost deschis de 
tcv. Nicolae Popa, prim secretar 
al comitetului orășenesc Stalin 
al P.M.R. în aplauzele îndelungi 
ale participantilor la miting a 
luat cuvîntul Karlo Lukattov. mi
nistrul Afacerilor Externe al R.P. 
Bulgaria, membru al C.C. al 
P.C.B.

Cuvînfarea 
iov. Nicolae lorga

Vorbitorul a spus între altele: 
Tn numele oamenilor muncii 

din regiunea noastră salutăm cu 
bucurie și deosebită călduța so. 
sirea în mijlocul nostru a solilor 
poporului frate bulgar, delegația 
guvernamentală și de partid a 
R. P. Bulgaria in frunte cu emi- 
nenții oameni de partid și de 
stat, luptători neinfricati pentru 
cauza clasei muncitoare, tovarășii 
Anton lugov președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulga
ria și Todor Jivkov, prim secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar.

Noi sîntem legați de poporul 
frate bulgar printr-o străveche 
prietenie pe care regimurile reac
ționare din trecut nu au reușit 
să o zdruncine, prietenie care s-a 
întărit și consolidat pe baze noi 
după eliberarea tarilor noastre de 
către aliata noastră comună, ma
rea Uniune Sovietică.

Oamenii muncii din industria 
regiunii noastre, de pe ogoare și 
din instituții au primit cu nespuj 
să bucurie și însuflețire vestea că 
delegația guvernamentală și de 
partid a R. P. Bulgaria, în drum 
spre patrie, va poposi și prin ora
șele și satele regiunii noastre.

Sîntem conștienti că marile cu
ceriri pe care le-am dobîndit în 
construirea socialismului le da
torăm faptului că facem parte din 
marea familie unită a popoare
lor lagărului socialist tn frunte 
cu marea și puternica Uniune 
Sovietică, prietena noastră de nă
dejde.

Rugăm pe oaspeții noștri dragi 
să ducă în Bulgaria soră și prie
tenă sentimentele de dragosie și 
căldură pe care oamenii muncii 
din regiunea noastră alături de 
întregul nostru popor le nutrește 
față de poporul bulgar și dorin
ța sinceră de prosperitate și în
florire a patriei sale, Republica 
Populară Bulgaria.

★

ORAȘUL STALIN (de la tri 
mișii speciali Agerpres).

De la Sibiu, membrii delega
ției guvernamentale și de partid 
a R.P. Bulgaria, împreună cu 
persoanele oficiale care îi înso
țesc, s-au îndreptat cu automobi
lele spre Orașul Stalin. In locali
tățile care se inșiruie de-a lungul 
autostrăzii ce leagă cele două 
străvechi orașe ardelene — la 
Avrig, Porumbacu, Arpașu, Viș- 
tea, Sîmbăta de Jos, Voila, Făgă
raș, Șercaia, Vlădeni, Codlea, 
Ghimbav, mii de oameni ai mun
cii romini, germani, maghiari au 
intîmpinat cu îndelungi ovații pe 
oaspeții dragi ai poporului nostru.

Prin vizitele făcute la Combi
natul chimic „I. V. Stalin" și 
Combinatul chimic nr. 1, membrii 
delegației bulgare au putut cu
noaște în regiunea Stalin aspecte 
dintr-o ramură în plină dezvoltare 
a eeonomiei noastre naționale — 
industria chimică.

să construim barajul de la As
suan. De aceea ne-am despărțit".

Referindu-se la declarația lui 
Nasser că este inutil să te increzi 
în puterile occidentale. Atwood 
s-a interesat dacă punctul de ve
dere al lui Nasser este împărtă
șit de Tito și Nehru. „Ați putea 
să vă incredeți în cineva — a 
răspuns Ia această întrebare Nas
ser tot printr-o întrebare — care 
se furișează spre voi cu arma in 
mină ? Am fost atacați de aliații 
voștri englezi și francezi. Am 
fost amenințați de Dulles. Am ci
tit cum mă califică presa ameri
cană. Vreau să spun că îmi este 
greu să mă incred in voi".

„La ce v-ati referit, a întrebat 
Atwood, cind ați declarat recent 
că S.U.A, Anglia și Franța duc 
un război economic împotriva E 
giptuiui ?.

.„Ați blocat valuta noastră șiră, 
ină. a răspuns Nasser; ați refu
zat sâ ne vindeti grîu și medi
camente cind am avut nevoie; 
ați încercat să exercitați asupra 
noastră presiuni economice ca să 
ne modificăm politica in legătură 
ca Canalul de Suez. Deosebirea 
dintre voi și aliafii voștri constă 
In aceea cg ei s-au străduit să 
ne distrugă prin bombe, in timp 
ce ni Încercați să faceți acest lu-

Mitingul de la
Cuvîntarea 

tov. Nicolae Popa
Vorbitorul a spus intre altele :
Permiteți-mi ca, în numele co

mitetului orășenesc de partid, al 
sfatului popular orășenesc și al 
tuturor oamenilor muncii din O- 
rașul Stalin, să salut din toată 
inima și să adresez o urare caldă 
și sinceră de bun sosit solilor po
porului frate bulgar, delegația 
guvernamentală și de partid în 
frunte cu A- lugov președintele 
Consiliului de Miniștri și T. Jiv
kov, prim secretar al C.C. al 
P.C.B.

Vestea că tn drum spre tata 
dv. veți poposi și prin locurile 
noastre, a fost primită cu multă 
bucurie și însuflețire de toti cei 
ce muncesc din Orașul Stalin. 
Vizita dv. este pentru noi o ma
re sărbătoare și evocă amintirea 
străvechii noastre prietenii.

Legăturile de prietenie dintre 
popoarele noastre care înfloresc 
pe edificiul socialismului, sînt a- 
tît de trainice Incit nu există 
forță tn lume care să le poată 
destrăma. Vă invităm dragi to
varăși să ne vizitați orașul să 
faceți cunoștință cu locuitorii lui, 
romini, germani și maghiari care 
muncesc înfrățiți pentru același 
tel și cînd ajungeți tn tara dv. să 
transmiteți din partea noastră, 
acelor ce muncim In orașul renăs
cut din inima Carpaților. salutul 
nostru fierbinte, poporului bulgar 
și urări de bine și noi succese în 
construirea socialismului în Bul
garia vecină și prietenă.

Trăiască în veci prietenia de 
nezdruncinat dintre poporul no
stru și poporul frate bulgar 1

Trăiască Partidul Comunist 
Bulgar în frunte cu Comitetul său 
Central I

Trăiască guvernul R.P. Bul
garia I

Trăiască marea familie a po
poarelor socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică I

Cuvîntarea 
tov. Karlo Lukanov

Vorbitorul a spus între altele:
Delegația guvernamentală și 

de partid a R.P. Bulgaria a 
pășit abia de 24 de ore pe teri
toriul țării dv.; chiar acest 
scurt timp a fost însă suficient 
ca inimile membrilor delegației 
noastre sâ se umple de recuno
ștință pentru sentimentele de 
dragoste ce ne-au fost exprimate.

Tovarăși,
Nu de mult Republica Populară 

Bulgaria a fost vizitată de dele
gația guvernamentală și de par-

Orașul Stalin 
tid a Republicii Populare Ro
mîne. In timpul acestei vizite, 
între cele două delegații guver
namentale și de partid au avut 
loc tratative ale căror rezultate 
au fost publicate și vă sînt cu
noscute. Eu aș vrea doar să a- 
mintesc aici că documentele 
semnate la Sofia prevăd o consi
derabilă dezvoltare a legăturilor 
economice între țările noastre.

Deși de atunci au trecut doar 
două luni, au și fost luate o serie 
de măsuri concrete pentru lărgi
rea colaborării noastre economice. 
In tratativele noastre s-a con
statat o deplină identitate de 
vederi în privința tuturor proble
melor situației internaționale ac
tuale. Vreau să amintesc aici că 
am dat aceeași apreciere asupra 
evenimentelor de tristă amintire 
care au avut loc acum 7 luni în 
R.P. Ungară, vecină dv.

După cum vă este cunoscut, 
delegația guvernamentală și de 
partid a R.P. Bulgaria se înapo
iază în tară după vizita în R.P. 
Ungară.

Noi ne-am convins la fața lo
cului ce înseamnă puterea popu
lară, forța P.M.S.U. care conduce 
cu fermitate destinele R. P. Un
gare, pe veci în sinul marii fa
milii a țărilor socialiste. Vă în
credințez dragi tovarăși că R.P 
Ungară a fost salvată.

Tovarăși,
Prietenia noastră romîno-bul- 

gară își are rădăcinile adînc în
fipte în trecutul istoric îndepăr
tat. Fără să mă refer la multe 
fapte istorice ce vă sînt cuno
scute, aș vrea să vă amintesc 
că aici, in acest glorios oraș, a 
fost tipărit primul abecedar bul
gar, cînd Bulgaria gemea încă 
sub jugul otoman.

Guvernul dv și C.C. al P.M.R., 
însuflețite de ideea adîncirii a- 
cestei prietenii, au invitat dele
gația noastră să facă o vizită 
prietenească în tara dv.

împărtășind aceste considerente, 
guvernul R.P, Bulgaria și C.C. al 
P.C.B. au acceptat această învi- 
tie și astăzi ne aflăm în mijlo
cul dv.

Trăiască guvernul Republicii 
Populare Romîne și C.C. al 
P.M.R.!

Trăiască frăția între popoarele 
familiei țărilor socialiste In frun
te cu Uniunea Sovietică I

Trăiască în veci prietenia 
romîno-bulgară !

Trăiască pacea tn lumea în
treagă !

tre Egipt și Israel, zăscrue 
□cm.ce «i po&tâce a« grree 
egiptean etc. Răspunrin

„Realizare"...
ARTISTICĂ

latâ o nouă ..realizate '... artistică a 
unui sculptor englez. Se numește ..Bă
iatul Teddy și fata sa’’. Autorul : Lynn 
Chadwick din Londra.

Poate nu at* reușit încă să deose
biți care este Teddy șl care este fata ? 
Poate nu i-ațl găsit încă nici pe unul, 
nici pe celălalt ? Nu Vă mai străduit! ! 
Zadarnic...

Eva cochetează cu N.A.T.O.
Indolndu-,t df m 

ficacitaiea prcpagz.i- 
dei, instiiulul ves:- 
german pentrj cer
cetarea opiniei pu
blice a hoUrli si 
afle daci femeile 
din republica de la 
Bonn știu ce e aceea 
NA.T.O.

Este semnificativ 
ci multe din femei 
au răspuns prompt cd 
NA.T.O. este o or
ganizație din care 
trebuie si ieși cit 
mai repede cu pu
tință.

A reieșit Insă cu 
această ocazie ci 
NA.T.O. are șl In 
rlndurile femeilor 
trubadurii săi plătiți. 
Recent, tn Germania 
occidentală a apărut 
o carte al cărei au
tor este contesa Eva 
Finkenstein, deputat 
in Bundestag. Ideea 
principală a cărții 
este următoarea: 
dragostea față de 
N.A.T.O. trebuie in
suflată din fragedă 
virstă și de acest

lucru Ant obligați 
să se ocupe femeile.

Contesa a dat 
cărții sale un titlu 
sugestiv: „Ce am eu 
ca femeie de la 
NA.T.O.-? Cu toată 
cirsta ei respectabi
lă, Eva mai coche
tează. Ea justifică 
asistența NA.T.O. 
prin aceea că— ,,tn 
străfundul sufletului 
ei fiecare femeie este 
dornică de apărare 
și siguranță, de un 
sprijin puternic și 
un viitor luminos".

Eva Îndeamnă pe 
toți cei care au copii 
sau care au de-a 
face cu copiii „să 
dezvolte tn ei sen
timentul solidarității 
cu popoarele atlanti
ce-, Contesa pre
zintă un album de 
familie, pe coperta 
căruia o tlnără ma
mă. radiind de feri
cire, își ridică co
pilul tn dreptul ra
zelor pe care le 
împrăștie emblema 
NA.T.O. — o roză 
a viaturilor stilizată. 
Dar cum pot fi a-

trași copiii spre 
NA.T.O. ? Contesa 
găsește răspuns și 
la această întrebare. 
Ea arată o foaie 
de hlrtie pe care 
sint conturate stea
gurile țărilor parti
cipante la NA.T.O. 
„Copiii dumneavoa
stră le vor colora 
cu plăcere- — spune 
ea mamelor.

In zelul ei neobo
sit, contesa Eva Fin
kenstein ar putea 
propune poate ca fo
tografiile generalu
lui Speidel in uni
formă de gală sau 
ale altor generali 
belicoși ai NA.T.O. 
să fie reproduse pe 
olița de noapte sau 
pe alte obiecte nece
sare copiilor. Este 
Insă îndoielnic dacă 
și această rețetă ar 
putea contribui la 
creșterea populari
tății NA.T.O. In ria
dul oamenilor con- 
știențl de primejdia 
pe care o reprezintă 
această organizație 
agresivă.

era „prin mijloace pașnice" — 
prin presiuni economice și înfo
metare. Nu s-a reușit nici intr-un 
caz rod într-altul".

Răspunzînd la întrebarea care 
sînt relațiile economice ale Egip
tului cu U.R.S.S. și țările de de
mocrație populară, președintele a 
declarat: .Aceleași care au fost 
cu blocul occidental acum dțiva 
ani. Este un lucru rău ? IARNA 
TRECUTA NU RĂMĂSESEM 
DECTT CU O REZERVA DE 
GRIU PENTRU O LUNA. NU 
NE AJUNGEA PETROLUL. 
TREBUIA SÂ NE VINDEM 
BUMBACUL. NE-AM ADRESAT 
VOUĂ. DAR .AM FOST REFU
ZAȚI. ATUNCI RUSII NE-AU 
VINDUT GRIU SI PETROL. El 
NE-AU CUMPĂRAT BUMBA
CUL NE-AU AJUTAT SA SU
PRAVIEȚUIM. NE-AU AJUTAT 
SĂ EVITAM DOMINAȚIA OC
CIDENTULUI. Cum pot să spun 
câ acest lucru este rău

Huliganii in uniforma S.U.A. nu se astimpără
Pe insula Okinawa ocupată de Statele Unite, soldajii americani 

continuă să comită acte de huliganism. După cum anunță ziarul 
japonez „Mainiti", recent, doi soldați americani au intrat în sala 
municipalității orașului Naha unde avea loc un miting organizat 
de Partidul popular-democrat din insula Okinawa, și au început să 
arunce cu pietre Li vorbitorii de la tribună.

Revoltați de acest act huliganic participanții la miting i-au prins 
pe cei doi huligani dindu-le o lecție bine meritată;

PE SCURT
VARȘOVIA. La Comitetul Cen

tral al P.M.U.P. a avut loc o con- 
terintă la care au participat re
prezentanți ai partidelor politice, 
organizațiilor obștești și de tiije- 
ret, oameni de știință și cultură. 
In cadrul conferinței au fost dis
cutate problemele legate de pre
gătirea sărbătoririi in Polonia a 
celei de-a 40-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

LONDRA. La Londra s-a anun
țat că ședința subcomitetului Co
misiei O.N.U. pentru dezarmare, 
care fusese amînată pentru joi I.Ț 
iunie a fost din nou amînată pen
tru 14 iunie din cauza absenței 
șefului delegației americane, 
Stassen, care se află în prezent 
la Washington pentru consultări 
cu secretarul de stat Dulles.
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