
HOTARIREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

cu privire la îmbunătățirea învățămîntului superior

Proletari din toate țările, uniți-văl

Tnvățămîntul superior consti- 
fuie una din verigile principale 
ale sistemului de invățămint al 
statului nosfru.

El are un rol deosebit în ope
ra de formare a intelectualității 
noi necesare con’struirii socialis
mului in țara noastră.

Reforma învățămîntului înfăp- 
tiută de partid și guvern în anul 
1948 a deschis un drum nou în- 
vățămintului superior, in concor
danță cu țelurile statului nostru 
democrat-popular. Au fost în
ființate noi instituții de învăță- 
mint superior și lărgite cele 
existente. Unitățile de învăță- 
mînt superior au fost profilate in 
vederea satisfacerii nevoitor e- 
conomiei naționale tn continuă 
creștere și în vederea realizării 
revoluției culturale.

S-a dat învățămîntului un con
ținut reaiist-științific si a fost le
gat tot mai mult de necesitățile 
producției.

Pentru a asigura formarea u- 
nei concepții științifice despre lu
me și societate, s-a introdus in 
fnvățămîntul superior predarea 
științei marxist-leniniste.

Regimul nostru democrat-popu
lar a deschis larg porțile institu
țiilor de învățămînt superior pen
tru fiii clasei muncitoare și ai 
țărănimii muncitoare.

Muncitorii, tehnicienii, activiș
tii din producție, pe care vitre
gia regimurilor trecute i-a lipsit 
de posibilitatea de a face studii 
superioare, au putut frecventa 
cursurile facultăților datorită 
sprijinului material ce le-a fost 
acordat.

Avtntul luat de tnvățămîntul 
superior după reforma învățămtn- 
tului a implicat creșterea nume
rică a personalului didactic, pre
cum și ridicarea continuă a nive
lului științific, ideologic și peda
gogic al cadrelor didactice.

Organizarea activității științi
fice în cadrul catedrelor a dus 
la perfecționarea continuă a 
corpului didactic, la ridicarea ni
velului întregului proces de în- 
vățămînt și totodată la realizarea 
unor lucrări științifice de valoare, 
care au contribuit la dezvoltarea 
economiei si culturii naționale șt 
au ridicat prestigiul internațional 
al oamenilor de știință din R. P. 
Romînă.

In ridicarea continuă a nivelu
lui învățămîntului nostru supe
rior un mare rol l-a avut folosi
rea bogatei experiențe a învăță- 
mîntului din U.R.S.S.

In anii puterii populare au fost 
create condiții tot mai bune de 
viață și de muncă pentru stu
denți. S-au acordat numeroase 
burse studenților merituoși, fii ai 
oamenilor muncii, s-a asigurat 
îngrijire medicală gratuită. Un 
număr tot mai mare de studenți

își petrec vacanța în stațiuni la 
munte și la mare.

Baza materială a învățămîntu- 
lui superior rămasă de ia regimul 
burghezo-moșieresc. săracă și cu 
totul insuficientă chiar pentru 
proporțiile învățămîntului supe
rior din acel timp, a fost dezvol
tată. Numai în primul plan cin
cinal s-au cheltuit peste 
340.000.000 lei pentru construcția 
și dotarea clădirilor necesare uni
tăților de învătămînt superior.

Au fost construite și amenajate 
localuri noi de învățămînt pen
tru : Institutul de mine din Petro
șani, Institutul de petrol și gaze 
din București, Institutele agrono
mice din București și Iași, Insti
tutul pedagogic din Timișoara, 
Institutul politehnic din lași. In
stitutul tehnic din Galați ș. a.

S-au amenajat și utilat cu apa
ratură modernă o serie de labora
toare ca: laboratoarele de meta
lurgie fizică și hidraulică de la 
Institutul politehnic din București, 
laboratoarele de mașini hidrauli
ce, locomotive, motoare cu ardere 
internă de la Institutul politehnic 
din Timișoara, laboratoarele de 
tehnologie mecanică, turnătorie 
de la Institutul politehnic din 
Cluj, laboratoarele de celuloză și 
hîrtie, tehnologia pielii, blănuri
lor și extractelor tanante de la 
Institutul politehnic din Iași ș. a.

S-au creat în întregime labora
toare noi la: Universitatea „Bo
lyai" din Cluj. Institutul de cons
trucții din București. Institutul 
politehnic din Orașul Stalin ș. a.

S-au construit noi cămine stu
dențești la Cluj, Iași, Galati, O- 
rașul Stalin, București șl s-au a- 
menajat căminele din toate cen
trele universitare.

Pe baza aplicării consecvente 
de către partidul și statul nostru 
a politicii leniniste în problema 
națională, funcționează instituții 
de Învățămînt superior cu limba 
de predare maghiară ca : Univer
sitatea .,Bolyai" din Cluj, Insti
tutul medico-farmaceutic din Tir- 
gu Mureș, Institutul de teatru 
„Szentgyorgyi Istvăn" din Tîrgu 
Mureș și secțiile cu ți mb a de pre
dare maghiară de la* Institutul a- 
gronomic din Cluj, de la Institu
tul de arte plastice ,,Ion Andrek- 
cu“ și de la Conservatorul de 
muzică „Gh. Dima“ din aceeași 
localitate.

Invățămîntu! superior, care 
continuă și dezvoltă tradițiile 
progresiste ale școlii romînești, 
și-a îndeplinit în mare măsură 
sarcina principală de a forma 
specialiști pentru economie, pen
tru activitățile culturale și pen
tru sectorul social. Din rînduri- 
le clasei muncitoare și ale țărăni
mii muncitoare au fost promovați 
numeroși ingineri, medici, profe
sori ș.a. care, punlndu-și cunoș
tințele și puterea lor de muncă tn 
slujba poporului, au devenit orga
nizatori talentați ai economiei

patriei noastre, militanți în do
meniul culturii, cercetători știin
țifici care fac față cu tot mai 
mult succes celor mai importante 
probleme ale construirii bazei 
economice a socialismului.

In învățămintul superior însă 
persistă încă lipsuri importante. 
Congresul al II-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn a arătat aces
te lipsuri și a trasat calea de li
chidare a lor.

Astfel, procesul de învățămînt, 
planurile, programele, manualele, 
n-au fost suficient legate de pro
blemele concrete, practice ale 
dezvoltării economiei și culturii 
țării noastre.

Modul schematic în care se 
predau cunoștințele la unele dis
cipline și subaprecierea, uneori, a 
ceea ce a reprezentat o experien
ță pozitivă în vechiul învățămînt 
din Romînia. au creat greutăți in 
dezvoltarea invățătnîntului. Nu 
s-a înțeles suficient in învățămin- 
tul nostru principiul educării 
complecte a omului, al educării 
intelectuale, morale, fizice și es
tetice. Mai sint încă cadre didac
tice care nu acordă atenție pe 
măsura posibilităților și experien
ței lor problemelor educației pa
triotice a studențimii, care sînt 
rupte de preocupărije zilnice ale 
studenților și nu dau tot spriji
nul organizațiilor de tineret.

Centralizarea excesivă, rigidi
tatea dispozițiilor, insuficienta 
valorificare a experienței persona
lului didactic și cunoașterea sla
bă a nevoilor s> problemelor con
crete ale instituțiilor de învăță- 
mînt superior, au frînat găsirea și 
aplicarea operativă a măsurilor 
corespunzătoare, au dus la încăr
carea ministerului cu <> serie de 
probleme care, în mod normai, 
trebuiau rezolvate la nivelul u. 
nităților de invățămint superior.

Directivele Congresului al II-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
cu privire la cel de-al doilea plan 
cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale ne arată că pentru 
construirea socialismului trebuie 
îmbunătățită mereu pregătirea ca
drelor superioare tehnice, știin
țifice, didactice, iar activitatea

științifică din instituțiile de tn- 
vățămînt superior trebuie legată 
mai strîns de producție, de cuce 
ririie științei moderne în toate 
domeniile. In acest scop s-a tra 
sat ca sarcină continuarea îmbu
nătățirii profilului instituțiilor de 
invățămint superior și pregătirii 
cadrelor superioare cu un orizont 
mai larg, asigurarea însușirii de 
către studenji a tehnicii celei mai 
avansate, a cunoștințelor practi
ce fundamentale privitoare la or
ganizarea proceselor de producție 
și a proceselor tehnologice din 
întreprinderi.

Ca un principiu general de or
ganizare și dezvoltare a învăță- 
mîntului nostru trebuie introdusă 
o depiină concordanță între nece
sarul de cadre cerut de nevoile 
economiei naționale și ale cultu
rii socialiste în dezvoltare — 
considerat pe 5—10 ani înainte — 
și asigurarea bazei materiale a 
invățămintului: ateliere, labora
toare, clădiri, cămine, cantine.

Pentru a înlătura lipsurile 
existente și a asigura dezvoltarea 
continuă a învățămîntului supe
rior, trebuie să se obțină urmă
toarele :

I. — legarea mai strînsă a in- 
vățămîntului de viață, de nevoile 
practicii, ale industriei, agricultu
rii, transportului, comerțului, ac
tivității culturale.

II. — îmbunătățirea predării 
științelor sociale in instituțiile de 
învățămînt superior,

III. — îmbunătățirea compozi
ției sociale a studenților,

IV. — îmbunătățirea activității 
educativ-politice în rînduriie stu- 
dențimii noastre,

V. — ridicarea continuă a ca
lificării cadrelor didactice și îm
bunătățirea condițiilor lor ' de 
muncă și de trai,

VI. — îmbunătățirea bazei ma
teriale, a activității administrati
ve și a conducerii instituțiHor de 
învățămînt superior.

Pentru realizarea obiectivelor 
menționate, Comitetul Central al 
Partidului 'Muncitoresc Romîn și 
Consiliul de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne hotărăsc 
cele ce urmează;

I
Realizarea unei legături mai strînse 
a învățămîntului superior cu industria, 
transporturile, agricultura, comerțul 

și cu sectorul social-cultural
I. Avtnd sarcina de a pregăti 

cadre cu calificare superioară 
pentru economia națională și pen
tru domeniul social-cultural, în- 
vățămîntul superior trebuie să 
răspundă prin organizarea și con
ținutul său problemelor concrete

puse de construcția socialismului.
Pentru aceasta este necesar ca 

învătămîntul superior să se dez
volte în strînsă legătură cu prac
tica.

2. Profilul specialiștilor de 
înaltă calificare, necesari statului 
nostru democrat-popular în ac
tuala fază a dezvoltării sale, se
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în bătălia recoltării
Pe ogoarele patriei a Început 

recoltatul păloaselor. Clmpul a 
îmbrăcat haina aurie a spice
lor coapte. Secerătorile au in
trat de citeva zile In lan. Se 
desfășoară acum cea mal mare 
bătălie pentru recoltă, pentru 
pi Ine. Munca depusă de-a lun
gul unui an Întreg tși dăruie 
acum roadele prin elevatoare
le batozelor, prin buncărele 
combinelor — milioane de ki
lograme de boabe.

In fiecare an tinerii care 
muncesc In agricultură au 
inițiat acțiuni prețioase pentru 
sprijinirea lucrărilor din cam
pania de vară. Sint cunoscute 
inițiativele tinerilor țărani 
muncitori din comuna Ărmă- 
șești, regiunea București, ale 
tinerilor muncitori din gospo
dăria de stat Clarii Vii - Jim
bolia. Stringerea spicelor de 
către elevi și pionieri a deve
nit acum o tradiție.

Ieri, in toată presa a apărut 
Planul de măsuri aprobat de 
C.C. al P.M.R. și de Consiliul 
de Miniștri cu privire la pre
gătirea și executarea recoltă
rilor de vară și a insămință- 
rilor de toamnă. Prevederile 
acestui plan antrenează în ac
țiunea de sprijinire a strin
ger ii recoltei pe toți oamenii 
muncii din patria noastră. A- 
cest document se referă și 
contribuția tineretului în 
ceastă campanie.

Planul de măsuri arată 
trebuie să se desfășoare in 
cest an o muncă susținută 
mobilizare șl organizare a tu
turor forțelor pentru sfrînge- 
rea recoltei Ia timp și fără 
pierderi. Utemiștii și tinerii 
au dovedit că sint buni agita
tori pentru transformarea so
cialistă a agriculturii, pentru 
întărirea economiei noastre 
socialiste. Munca de mobiliza
re a țăranilor muncitori la 
stringerea recoltei, exemplul 
personal al fiecărui tinir me
canizator și tînăr țăran mun
citor poate să contribuie la 
traducerea in viată a pianu
lui de măsuri.

Pe frontul strîngerii recoltei 
sint nenumărate posturi pe 
care pot să Ie deservească și 
să le conducă tinerii. Este ne
voie de batozari, fochiști, mi- 
nuitori de secerători-legătorl.

la
a-

că 
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Tinerii colectiviști, cooperatori, 
întovărășiți șl cu gospodărie 
individuală sint chemați să 
participe în număr cit mai 
mare la cursurile de instruire 
pentru aceste munci.

Organizarea muncii pe arii, 
începind de la amenajarea lor 
șl pînă la terminarea treieri- 
șului, a constituit în flecare ....
an o preocupare importantă , nele de partid și de stat in a- 
pentru mulți tineri din patria 
noastră. Ca șl in alți ani, este 
bine să se organizeze și acum, 
acolo unde sint posibilități, 
tradiționalele arii ale tineretu
lui, ale căror rezultate să fie 
o mindrie pentru cei ce le a- 
menajează și le deservesc.

Se știe că recoltatul este o 
muncă de sezon care nu îngă
duie nici o întirziere. Planul 
de măsuri prevede că în gos
podăriile de stat această lu
crare să se termine în 10 zile, 
iar gospodăriilor colective, 
cooperativelor agricole de 
producție, întovărășirilor și ță
ranilor muncitori cu gos
podării individuale II 
recomandă să execute 
ceastă lucrare In cel mal 
scurt timp. Aici își spun cu- 
vîntul tinerii mecanizatori și 
conducători de atelaje. Buna 
îngrijire a tractoarelor, mași
nilor și animalelor, folosirea 
fiecărui minut bun de lucru 
sînt factori care trebuie să 
constituie o preocupare per
manentă a acestora.

Oricit de bine ar lucra o 
mașină, pe miriște mai rămtn 
spice încărcate cu boabe, 
„Spic cu spic — patriei snop", 
aceasta este lozinca cu care 
pionierii pornesc în fiecare an 
acțiunea de stringere a spi
celor. Partidul și guvernul a- 
preciază această acțiune a 
pionierilor și ii cheamă să o 
continuie și anul acesta.

Odată cu recoltarea și tre- 
ierișui, trebuie dusă munca 
pentru asigurarea fondului 
central de produse agricole al 
statului. Planul de măsuri 
prevede să se recruteze pen
tru fiecare arie cite un delegat 
din cei mai buni și de Încre
dere oameni, care să vegheze 
la stringerea cerealelor pentru 
fondul central. De asemenea 
sînt necesari «ameni de În
credere pentru transportul pro-

se 
a-

duselor la bazele de recepție. 
In fiecare an organizațiile 
U.T.M. au recomandat pentru 
aceste munci tineri conștiin
cioși, devotați, care au demas
cat cu curaj acțiunile necins
tite și au luptat împotriva în
călcării legilor statului. Cel 
mai buni utemiști și tineri tre
buie să sprijine, și acum orga-

ceastă acțiune.
Tot în această 

buie dusă lupta 
rarea furajelor 
matelor, prin 
culturilor duble 
prin insilozarea 
Este bine cunoscută inițiativa 
tinerilor muncitori de la gos
podăria de stat Clarii Vii din 
raionul Jimbolia, in această 
privință. Ea a antrenat mii 
de tineri anul trecut. Expe
riența și roadele obținute im
pun continuarea ei. Mobilizați 
de organizațiile U.T.M., ute- 
miștii și tinerii care muncesc 
In agricultură trebuie să reali
zeze șl să depășească cele

perioadă tre- 
pentru asigu- 
necesare anl- 
insămințarea 

in miriști și 
nutrețurilor.

cinleia
Ineretului
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ORĂȘTIE 20 ore oraș al tinereții

Dacă In dimineața aceea puteai 
sta cocoțat undeva, deasupra ora
șului, ai ți văzut un lucru de-a 
dreptul uimitor. Uimitor prin mă
rime și simetrie. Izvorînd parcă 
din orizont, dinspre fiecare punct 
cardinal al orașului se apropiau co
loane în care mai mult bănuiai 
frămîntarea, agitația. înaintarea la 
început domoala se transformă 
treptat într-un iureș. Și deodată, 
în momentul cînd capul coloanelor 
a atins primele străzi ale orașului, 
izbucni tunetul, zgudui întregul șir 
al coloanelor, se pierdu în orizont 
și se întoarse de acolo ca un chiot 
puternic de ciață.

Atunci, în momentul acela de 
fapt, a început cel de-al doilea fes
tival al tineretului din Orăștie.

...Fanfara cînta. Pe șoseaua as
faltată tinerii veneau în coloană 
nesfîrșită, multicoloră..

Începuse defilarea participanților 
la festival.

'Peste 6.000 de tineri se uniseră 
într-o singură coloană, iar cintecul 
și veselia îmbrățișară parcă orașul, 
devenit pentru acea zi oraș al ti
nereții.

„Tineret torțe-n mîini, plete-n 
vînt

Luminați, dați avtnt, 
drumu-i sfînt...“

Trec pionierii. In mîini au sute 
de buchete de flori.

Glasuri de argint salutau tine
rețea.

— ...Șl acum priviți. Cei ce 
fac pîine pentru a întreține viața» 
și-au început defilarea.

Crainicul se întrecute pe el.

— ...Almațul, Balta, Ceoagtu, 
Orăftioara de Jos, Beriu...

Și serbarea continuă. Crește în 
intensitate, cheamă la ea întregul 
oraș care-i răspunde. Pe scene im
provizate echipele artistice de ama
tori vor si incinte inimile cu tot

Majorarea burselor
speciale acordate

ce știu mai bine, cu 
tot ce au mai fru
mos. Și reușesc. Pe 
stadion se luptă pentru 
performanțe. în pie
țe și parcuri se dansea
ză. Iar seara din nou, 
totul se cheamă, se 
strînge ca într-un bu
chet, pentru a face să 
răsune iarăși orașul, cu 
veselia carnavalului.

Un șir lung de măști 
■tîmesc hohote de rîs. 
Un băiat a prins gin
gaș în palme capul 
unei fete și-o sărută. 
Un copil plinge, tră- 
gînd-o pe maică-sa de 
poale: „Vleau 
tâ*. Pe șosea, 
aleargă după 
de artificii...

Și deodată, brusc spre cer se ri
dică mănunchiul colorat al artifi
ciilor.

în Orăștie, în acea zi, tinerețea 
a fost sărbătorită.

celor mai merituoși
studenți

tompe- 
un om 
un tun

Ministerul fnvlțămtntuluf șl 
Culturii a dispus recent prin- 
tr-un ordin ca bursele speciale ce 
se acordă celor mai merituoși stu
denți, cu dragoste de Învățătură 
și care obțin cele mal bune re
zultate in muncă să se majoreze 
după cum urmează:

— Bursa , 
de Ia 300 lei

— Bursele 
Bălcescu" și 
la 250 iei la

Plata burselor speciale, cu ma
jorarea stabilită, se va face ince- 
pind cu data de 1 octombrie

„Gh. Gheorghiu-Dej“ 
Ia 500 lei lunar, 

republicane „N« 
„Ion Andreescu" de 
400 lei lunar.

I. PETRU
(Agerpres)

• ... ........

Inovatorii de
REMETEA

Rezultatele concursului național 
de creație muzicală în cinstea 
„Festivalului de la Moscova“

Pentru popularizarea tn rlndu- 
rile tineretului și oamenilor mun
cii din țara noastră a celui de-al 
Vl-Iea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților care va a- 
vea loc Ia Moscova, precum și 
pentru a asigura un număr de 
lucrări muzicale valoroase închi
nate tineretului, cu care țara 
noastră să participe la Concursul 
Internațional care va avea loc 
In cadrul Festivalului, C. C. al 
U.T.M. tn colaborare cu Uniunea 
Compozitorilor și Uniunea Scri
itorilor din R.P. Romînă a inițiat 
un concurs de creație muzicală.

S-au prezentat 66 lucrări de 
muzică simfonică și de cameră 
și 195 de muzică ușoară, corală 
și de mase.

S-au acordat următoarele pre
mii :

2.500 fiecare cintec și 2.500 
fiecare text pentru cîntecele:

a) „Zboară cintec" — muzica 
de Ileana Marinescu; text de 
Nina Cassian.

b) „Cintec pentru cel ce pleacă 
in orașul Zoiei" — muzica- de 
Vasiie Timiș; text: Elena Dra
go».

2 premii III în valoare de lei
1.500 lei. fiecare cintec și 1.500 
Iei fiecare text pentru cîntecele :

a) „Hymne an das Vaterland" 
— muzica de Eugen Teger; text 
de AII. Margul Sperber.

b) „Mai sus tineret" — muzica 
de Dumitru Bughici; text de Ste
la Fericeanu și Maria Brailov.

MUZICA DE CAMERA

lei

Brigada nr. 4 de tractoriști de 
la S.M.T. Reme;ea, regiunea Ti
mișoara, pleacă în campanie. Mai 
întîi tractoarele cu mașini tractate 
sau purtate și, ca incheietor de 
convoi, vagonul dormitor, masiv 
și greoi, încărcat cu toată „zes
trea" tractoriștilor, necesară a- 
colo’ în tabăra de cîmp, de acum 
de la recoltare și pină tîrziu în 
toamnă cînd cade brumă groasă. 
După cîtiva kilometri parcurși pe 
șoseaua principală, coloana meca
nizatorilor se abate spre dreapta, 
pe un drum gloduros. Deodată, 
tractoristul din capul convoiului 
’se oprește și face semn și celor
lalți să stea. Ce s-a întîmplat ? 
Secerătoarea remorcată de tracto
rul său s-a defectat din cauza 
zdruncinăturilor provocate de dru
mul prost.

...Tabăra a fost Instalată abia 
spre seară și tractoristul mai are 
încă de lucru la secerâtoare...

Faptul acesta și altele asemănă, 
toare s-au petrecut pînă acum un 
an. Istoria lor se oprește însă aia. 
Oamenii, mecanizatorii stațiunii, 
au găsit un procedeu cu ajutorul 
căruia pot pune stavilă defecțiuni- 
lor provocate de transportul mași
nilor agricole.

Ștefan Tănase, mecanic șef al 
stațiunii, un om de vreo 30 de

ani, a propus cabinetului tehnic 
și colectivului pentru inovații de 
pe lingă S.M.T. confecționarea u- 
nui cărucior pentru transportul 
mașinilor agricole la cîmp; acest 
dispozitiv, fabricat din piese re
cuperate și din materiale aflate 
în magazie, a trecut cu succes 
prima probă. Astfel, deplasarea 
inventarului brigăzii la locul de 
muncă se poate face mult mai ra
pid, iar defecțiunile provocate 
înainte de starea drumurilor vici- 
nale, nu se mai produc.

Tot Ștefan Tănase a mai adus 
o îmbunătățire procesului de pro
ducție din S.M.T. El și-a propus 
să rezolve problema prelungirii 
vieții tractoarelor prin folosirea 
carburanților filtrați. Pornind de 
la principiul filtrului „Bosch" <je 
la tractoare, el a conceput un fil
tru de mari dimensiuni (portabil, 
totuși) care, cuplat la un sistem 
de țevi legate de bazinele depozi
tului de carburanți al stațiunii, 
face ca motorina descărcată din 
vagoanele C.F.R. să intre tn a- 
ceste bazine, gata filtrată. Adău
gind la aceasta o serie de îmbu
nătățiri aduse cisternelor mobile 
ale brigăzilor, s-a reușit ca moto
rina care intră in rezervorul trac
torului să nu vină In contact cu 
nici un fel de impurități.

MUZICA CORALA

premiu I tn valoare_____ de
lei muzica șl 4.000 lei tex

tul pentru cintecul „Dar de nun
tă" — muzica de Radu Paladi; 
text de I. Serebreanu.

2 premii II in valoare de lei, (Continuare tn pag. 4-a)

A venit vara. Sute de oameni se Îndreaptă zilnic spre cres
tele răcoroase ale munților, sau spre plaja însorită * Mării 
Negre pentru a-și petrece aci concediul de odihnă.

In fotografie: un grup de oameni ai muncii aflați Ia odihnă 
în frumoasa stațiune Predeal.

Un premiu I în valoare de Iei 
8.000 pentru Cvartet de coarde 
de Radu Paladi.

3 premii !I a cîte 5.000 lei fie
care pentru :

a) Burlescă de Ștefan Mango- 
ianu.

b) Concert de cameră pentru 5 
instrumente de Mircea Istrate.

c) Trio de coarde de Elian Ru- 
binștein.

2 premii III în valoare de lei 
4.000 fiecare pentru:

a) Sonată pentru vioară și pian 
de Mihail Mitrea Celarianu

b) Sonata pentru violoncel și 
pian de Nicolae Szaiay.

Mențiuni onorifice:
a) Cvartet de coarde 

helm Berger
b) „Camaval44 rondo 

două piane de Laurențiu
c) Sonata pentru pian 

xandru Hrisanide.

MUZICA SIMFONICA

I

de Wil-

pentru 
Profeta 

Aie-de

2 premii II în valoare de 
7.000 fiecare pentru:

_ a) „Divertisment pentru

lei

.. ------------ - -------or
chestră de coarde și două clari- 
nete“ de Dumitru Capoianu.

b) „Allegro simfonic*4 de Ana 
Severa Benția. •

O mențiune onorifică: 
cu variatiuni pentru orchestră 
coarde de Corneiiu Costiuc.

MUZICA VOCAL- 
SIMFONICA

Temă 
de

I .___ __________...
9.000 pentru „Cantata pentru cor 
de femei și orchestră de cameră 
pe texte populare ceangăești" de 
Tiberiu Olah.

premiu II In valoare de lei

Complexul industrial de fabricare a uleiurilor 
superioare a început să producă

Linia tehnologică nr. 1 a com
plexului industrial de fabricare a 
uleiurilor superioare din cadrul 
rafinăriei nr. 3 Teleajen a intrat 
in regim normal de exploatare. 
Aceasta linie tehnologică se com
pune dintr-o instalație de distila- 
ție în vid, o instalație de dezas- 
faitare cu propan. o instalație de 
solventare cu furfurol, o instala
ție de deparazitare cu metil-etil- 
cetonă și o instalație de contrac-

Cărbune în contul 
anilor 1958-1960

Tn cinstea zilei de 23 August și 
Zilei minerului 26 brigăzi dea Zilei minerului 26 brigăzi de 

mineri de la exploatarea carboni
feră Petrila extrag acum cărbune 
sau sapă galaii în contul ani
lor 1958—1960 dînd în fiecare 
lună însemnate cantități de căr
bune peste plan. Brigada mineru
lui Francisc Bartha, de pildă, lu
crează în contul ultimelor zile ale’ 
anului 1959. Datorită muncii or
ganizate într-un abataj frontal 
armat în fier, membrii brigăzii lui 
Ion Marian IX au pășit recent pra
gul anului 1960. Tot în contul a- 
nului 1960 lucrează în prezent și 
brigăzile de mineri conduse de 
Adalbert Kibedi, Cornel Cenușe și 
Grigore Kadar,

tare cu pămînt activ. Toate o- 
perațiile procesului tehnologic 
sînt automatizate. Munca rafino
rilor este ușurată de aparatele de 
măsură și control electronice care 
reglează debitele, presiunile și 
temperaturile de lucru.

Primele cantități de uleiuri su
perioare, de bitum și asfalt cores
pund în întregime cerințelor. 
Noua unitate a industriei noastre 
prelucrătoare de țiței se imoune 
ca cea mai importantă unitate de 
acest gen din țară și ca una din
tre cele mai moderne din Euro
pa.

I' f r i l 
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In S.M.T.-Remetea, insă, nu-I 
un singur inovator, ci un colectiv 
larg care se străduiește să rezolve 
cu forțe proprii o serie întreagă 
de probleme legate de îmbunătă
țirea procesului de producție și 
reducerea prețului de cost. Ion 
Maxim a construit, printre altele, 
un dispozitiv pentru struniirea 
cuzineților de bielă K. D. Gheor- 
ghe Bereș, prin inovația sa, a 
oferit tractoriștilor posibilitatea 
să-și etaloneze injectoarele in 
cîmp, la brigadă.

Din scriptele cabinetului tehnic 
și din obiectele aflate acum tn in
ventarul stațiunii rezultă că pină 
acum la S.M.T.-Remetea s-au fă
cut 16 propuneri de inovații, din 
care 15 au lost aprobate ți 10 deja 
aplicate.

...într-o încăpere specială a ma
gaziei sțnt aranjate o serie de 
piese noi care fac parte acum din 
inventarul stațiunii, dar care n-au 
fost primite nici de la baza de a- 
provizionare și nici din altă parte. 
Sînt noile dispozitive create de 
mecanizatorii tineri și vtrstnici 
de aici. Alături de ele, în același 
raft, și-au găsit loc piesele recon
diționate în stațiune. Și acestea 
constituie tot o mtndrie a mun- 
citorilor de aici pentru că. pe lin- 
gă mișcarea de inovații, în S.M.T.- 
Remetea se desfășoară o adevăr 
rată campanie de economii prin 
recondiționări de piese. Spre e- 
xemplu, din două role de susținere 
a șenilei tractorului K.D.. uzate, 
se face una bună care costă numai 
manopera.

Prin inovații și recondiționări 
de piese, colectivul de tineri meca
nizatori de la S.M.T.-Remetea a 
reușit să contribuie la reducerea 
prețului de cost al lucrărilor exe
cutate de stațiune cu 25 la sută. 
Se pare insă că rezultatul acesta 
nu-i mulțumește, deoarece acum 
ei corespondează intens cu alte 
unități agricole din țară, făcînd 
schimb de experiență în. privința 
inovațiilor și raționalizărilor.

Le urăm succes 1

N. SIMIONESCU

Primul spectacol al ansamblului 
tineretului din Iași

IAȘI (de la corespondentul 
nostru).

Despre ansamblul artistic 
U.T.M.-Iași se s-orbea încă de 
acum citeva luni cînd încă nu 
apăruse niciodată pe scenă. Ar 
fi putut să treacă oare neob
servate pregătirile intense ce 
se făceau ? Nn. Ansamblul 
doar este format în exclusivi* 
tate din tineri muncitori, func
ționari și elevi. Cum aceștia 
sînt din aproape toate între- 
firinderile și instituțiile orașu- 
ui, • normal ca tineretul ie-

șan să fi așteptat cu nerăbdare 
ziua cind să-și poată aplauda 
ansamblul său artistic. Și n-a 
avut prea mult de așteptat. 
Duminică scara în sala Teatru
lui evreiesc de Stat a avut Ioc 
spectacolul inaugural.

Ansamblul numără 170 de 
persoane și are formație de 
cor, teatru, orchestră de mu
zică populară, orchestră de 
muzică ușoară și orchestră de 
acompaniament Programul bo
gat cuprinde peste 20 de cîn- 
tece, dansuri, recitări etc.

f



HOT A RÎRE A
Comitetului Central al Partidului 

al Republicii Populare Romine cu
Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri 
privire la îmbunătățirea învătămîntului superior

(Urmare din pag. l-a)

concretizează în nomenclatorul de 
specialități.

Experiența a dovedit că specia
lizarea prea îngustă creează difi
cultăți pregătirii cadrelor cu ca
lificare superioară, ea nefiind 
conformă cu nevoile industriei, 
agriculturii și culturii noastre. 
Specialitatea îngustă a avut drept 
consecință folosirea absolvenților 
din invațămintul superior in sec
toare diferite de profilul pregă
tirii lor.

Cu . toate îmbunătățirile aduse 
nomenclatorului în ultimii doi 
ani, totuși, unele specialități exis
tente astăzi în învățămintul su
perior sint incă în neconeordanță 
cu cerințele reale ale economiei 
și culturii.

In consecință, este necesar să 
se treacă la» lărgirea profilului 
specialităților, astfel încit să se 
asigure pregătirea temeinică a 
unor specialiști cu un orizont larg 
de, cunoștințe, dar cu un profil 
precis.

Pentru necesitățile învățămîn- 
tului de cultură generală și ge
neralizarea învătămîntului de 7 
ani în următorii 5 ani — ince- 
pînd din anul universitar 1957— 
1958 — se Înscriu in nomencla
torul de specialități din sectorul 
care pregătește cadre didactice 
pentru învățămintul de cultură 
generală, specializări care să in
cludă o specialitate principală și 
una secundară.

Absolvenții, cu dublă speciali
zare au dreptul să predea spe
cialitatea principală în școlile de 
cultură generală la clasele V—XI. 
iar specialitatea, secundară la 
clasele V—VII.

3. In afară de institutele noi 
de invătămint superior, a căror 
înființare corespundea dezvoltă
rii producției și lărgirii acțiunilor 
culturale ale statului nostru de
mocrat-popular au fost înființate 
și unele institute cu un număr 
mic de studenți, cu o bază mate
rială necorespunzătoare, cu cadre 
didactice insuficient de experi
mentate.

In scopul realizării unei rețele 
de instituții de învățămînt supe
rior cu un profil corespunzător 
necesităților producției este ne
cesar să se aplice următoarele 
criterii r

— Realizarea unei corelații în
tre rețeaua și profilul instituțiilor 
de învățămînt superior și speci
ficul regiunilor în care sint am
plasate, avindu-se în vedere ca
racterul economic al acestor re
giuni, tradiția lor culturală; pre
cum și perspectivele lor de dez
voltare în toate domeniile.

— Consolidarea instituțiilor de 
învățămînt superior, prin organi
zarea lor în unități didactico- 
științifice puternice cu o justă 
utilizare a cadrelor didactice și a 
mijloacelor materiale.

4. Ministerul învățămîntului și 
Culturii, precum și celelalte mi
nistere și instituții centrale de 
stat vor lua toate măsurile nece
sare pentru a întări colaborarea 
unităților de învățămînt superior 
cu întreprinderile industriale și 
agricole.

In acest scop :
a) Se vor numi în consiliile 

științifice ale universităților și 
institutelor de învățămînt supe
rior tehnic, directori de mari în
treprinderi, ingineri șefi, munci
tori de înaltă calificare.

b) Se va continua cu stăruință 
încheierea contractelor de cola
borare tehnico-științifică între in
stituțiile de învățămînt superior, 
catedre și unitățile productive în 
scopul rezolvării problemelor leh- 
nico-științifice necesare realizării, 
îmbunătățirii și , dezvoltării pro
ducției.

Veniturile realizate de către in
stituțiile de învățămînt superior 
se vor folosi astfel: pînă la 40"/« 
se pot acorda cadrelor didactice 
care au efectuat lucrarea, ca 
premii, iar restul pentru îmbună
tățirea bazei materiale a unității 
respective.

c) Cadrele didactice de specia
litate din învățămintul tehnic și 
agricol vor efectua periodic stagii 
de perfecționare in unitățile pro
ductive. Ministerul Invățămin- 
tujui și culturii, în colaborare cu 
ministerele productive și cu Aso
ciația Științifică a Inginerilor și 
Tehnicienilor, va reglementa, or
ganiza și controla desfășurarea 
acestor stagii.

d) Unitățile de învățămînt su
perior, în colaborare cu întreprin
derile industriale, cu gospodăriile 
agricole de siat, cu gospodăriile 
agricole colective sau cu insti
tuțiile de stat vor programa : șe
dințe de informări practice ale 
studenților în unitățile produc
tive, lecții sau lucrări practice la 
locul de muncă al viitorilor spe
cialiști, prelegeri pentru studenți 
și cadre didactice ținute de cci 
mai buni ingineri din producție 
și de muncitori fruntași asupra 
problemelor curente ale produc
ției, excursii științifice cu stu
denții.

5. Pentru ca absolvenții învă
țământului superior să cunoască 
cît mai bine problemele concrete 
ale sectorului de muncă pentru 
care s-au pregătit, este necesar 
ca ei să efectueze un stagiu prea
labil în producție. Astfel, absol
venții institutelor de învățămînt 
superior tehnic și agricol vor 
lucra în producție timp de 3 ani 
cu titlul de Ingineri stagiari. Ab
solvenții institutelor de medicină 
vor face un stagiu de 1—2 ani 
în unități' spitalicești.

6. Ministerul învătămîntului și 
Culturii va îmbunătăți planurile 
de Învățămînt și programele de 
cursuri pentru toate specialitățile, 
astfel încit prin conținutul Iqr să 
contribuie Ia întărirea legăturii 
mai slrînse a învătămîntului cu 
practica.

Se va elimina supraîncărcarea

existentă în actualele planuri de 
învățămînt și în programe.

Pentru realizarea acestor obiec
tive :

a) Se vor cuprinde în progra
me realizările și problemele noi 
ridicate de construirea socialis
mului in țara noastră ;

b) Se va accentua în programe, 
în mod mai amplu și mai siste
matic, studiul tehnologiei și al 
economiei de ramură la toate spe
cialitățile din învățămintul teh
nic superior, ținind seama de 
progresul realizat de industria 
noastră și de dezvoltarea în 
perspectivă a acesteia ;

c) Se ya accentua o bună pre
gătire practică prin creșterea lu
crărilor de laborator, de atelier 
etc.;

d) Pentru realizarea politehni- 
zării învățământului de cultură 
generală, la facultățile în care 
se pregătesc cadre didactice, se 
vor extinde și folosi in largă 
măsură lucrările practice, orele 
de atelier și de teren, vizitele în 
întreprinderi și în gospodăriile de 
stat, stațiunile de mașini și trac
toare etc., spre a asigura însu
șirea cunoștințelor practice și for
marea deprinderilor de lucru în 
producție necesare viitorilor pro
fesori ;

e) Se vor extinde și adinei 
cursurile de cultură generală și 
cele de cultură generală tehnică 
in vederea accentuării pregătirii 
de baza necesare fiecărei specia
lități ;

f) Se vor programa pentru stu
denții din anii IV și V cursuri 
speciale care să dea posibilitatea 
specializării sau unui început de 
specializare;

g) Se vor include în programe 
cuceririle importante ale științei 
și tehnicii rominești, ale științei 
și tehnicii sovietice și mondiale;

h) Se vor diferenția disciplinele 
prevăzute în planurile de învăță
mînt pe criteriul obligativității 
frecvenței și a susținerii exame
nelor și colocviilor în : obiecte cu 
frecvență obligatorie și examene 
(colocvii) obligatorii, obiecte cu 
frecvență neobligatorie și exa
mene (colocvii) obligatorii și 
obiecte facultative (ca frecvență 
și examene sau colocvii).

Avînd în vedere că limbile mo
derne se studiază temeinic în în
vățămintul de cultură generală, 
studiul ior va fi facultativ în în
vățămintul superior, incepînd d n 
anul școlar 1957—1958. In uni
versități studiul facultativ al 
limbilor moderne va fi organizat 
la catedrele de limbi moderne de 
la facultățile de filologie;

i) Se va reduce numărul de 
examene și colocvii.

7. Seminarul trebuie să devină 
o formă a procesului de învăță
mînt în care să fie adîncite și 
extinse cunoștințele căpătate ia 
cursurile de bază, care să dez
volte activitatea creatoare a stu
denților și să le orienteze studiul 
individual. La științele sociale, 
islorie ș.a., seminariile vor putea 
consta din expunerea și dezvol
tarea unor lucrări proprii ale stu
denților, elaborate pe baza unei 
tematici alcătuite de catedră.

8. Incepînd cu anul 1957—1958, 
se va introduce în învățămintul 
superior sistemul de notare de la 
1—10, nota minimă de trecere 
fiind noia 5.

Ministerul învățămîntului și 
Culturii va elabora un regula
ment cu privire la organizarea și 
desfășurarea examenelor în invă- 
țămintul superior.

Examenul de stat (susținerea 
proiectului de diplomă), care face 
parte integrantă din procesul de 
învățămînt, trebuie să constituie 
un mijloc de verificare a maturi
tății studenților la terminarea 
studiilor.

Pentru aceasta, se va genera
liza în întreg sectorul învățămin- 
tului universitar, pedagogic, eco
nomic, medico-farmaceutic, de e- 
ducație fizică și artistic, obliga
ția întocmirii lucrărilor de di
plomă pentru examenul de stat, 
iar numărul probelor orale se va 
reduce la 2—3 discipline.

9. In scopul întăririi legăturii 
învățămîntului cu industria, a- 
gricultura, transporturile și co
merțul socialist, se va îmbunătăți 
și dezvolta practica în producție 
a studenților.

In învățămintul superior din 
sectorul agricol, minier și de con
strucții se introduce în anul _I, 
cu începere din anul școlar 1957 
—1958, o practică în producție, 
continuă, cu durata de 10 luni. 
Anul I va avea astfel caracterul 
unui an de pregătire practic» 
înaintea începerii studiilor supe
rioare.

Instituțiile de învățămînt su
perior și unitățile productive au 
sarcina să organizeze practica în 
producție a studenților în așa 
fel ca aceștia să lucreze efectiv 
în întreprinderile la care au fost 
repartizați, fiind îndrumați și 
controlați atît de personalul între
prinderii, cît și de cadrele didac
tice de specialitate, urmărindu-se 
ca studenții să obțină diferite 
calificări de muncitori, în funcție 
de anul de studii și programa de 
practică. Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii și ministerele 
care tutelează întreprinderile în 
care se execută practica vor con
trola organizarea și buna desfă
șurare a practicii studenților în 
producție.

Ministerul învățămîntului și 
Culturii va elabora un nou regu
lament de organizare și desfășu
rare a practicii în producție a 
studenților, pe care-1 va supune 
aprobării Consiliului de Miniștri 
în termen de 3 luni de la apariția 
prezentei Hotărîri.

In învățămintul superior me
dical se va organiza, pe bază de 
concurs, externatul și internatul.

10. Pentru îmbunătățirea prac
ticii pedagogice a studenților,

Ministerul învățămîntului și Cui- a realizărilor obținute de oamenii 
turii va lua următoarele măsuri: de știință din țara noastră, de

— Va înființa cabinete pedago- inovatorii din producție, sublinie- 
gice în instituțiile de invătămint rea în același limp a realizărilor 
superior, sub conducerea caledre- științei și tehnicii sovietice și 
lor de pedagogie (pedagogie-psi- mondiale;
hologie), care să coordoneze din — Să fie stabilite tiraje cores
pund de vedere pedagogic acti- punzătoare pentru fiecare titlu, 
vitatea metodicienilor, a conducă- ținîndu-se seama de necesitățile 
lorilor de grupe și a profesorilor reale.
din școlile medii la care se va Ministerul învățămîntului și 
face practica, să organizeze Culturii va lua măsuri în vederea 
schimburi de experiență, să sti- elaborării și editării de tratate și 
muleze și să dirijeze activitatea de monografii care să depășeas- 
lor științifico-pedagogică ; că nivelul programelor, necesare

— Va stabili școli de bază lărgirii orizontului de cunoștințe
pentru practica pedagogica a stu- aJ cadrelor de spe
denților. Cadrele didactice ale a- '',n Pr°ducție.
cestor școii intră în nomencla- Tratatele de mare valoare, ela- 
tura comitetelor executive ale '>?ra.*e de specialiști consacrau, 
sfaturilor populare regionale sau Șa *!c Publicate și intr-o limba de 
ale orașelor de subordonare repa- larg;l circulație, pentru a face 
blicana si vor fi numite cu avi- cunoscuta și peste hotare creația 
zul instituțiilor de învățămînt oamenilor de știința dm Republi- 
superior interesate. ca Populara Pomina.

, . . . ..... .. Pentru a se pune la dispoziția11. In vederea îmbunătățirii studenți|or m^erial in Condiții 
conținutului învățămîntului și a coreSpl!nzațoa(-e tehnice, se va 
sprijinirii studiului individual al spori treptat )n urmatorii ani nu. 
studenților Ministerul Iniațamin- maru| manualelor tipărite, scazîn- 
tului și Culturii va lua masu l du.se corespunzător editarea 
pentru îmbunătățire, in urma- cur5Urilor ^„fiate. 
toni 3 ani a tuturor manualelor )2 Ay]nd vedme jm
și cursurilor necesare învațamin- tan(a inginerHor economiști pen- 
tului superior, țmind seama de (ru dexv5ltarea economiei Romi- 
următoarele cerințe: „iei, pregatirea aces!or specialiști

— Conținutul manualelor și se va face prjn organizarea unor
cursurilor să aibă un înalt nivel cursuri speciale, cu o durată de 
științific și ideologic și să fie pre- 2 ani, după terminarea stagiului 
zentat clar și accesibil înțelegerii țn producție. în cîteva institute 
studenților; de învățămînt superior tehnic,

— Accentuarea în conținutul pentru inginerii eare au dovedit 
manualelor și cursurilor a proble- aptitudini pentru problemele de 
meior puse de dezvoltarea eco- organizare și economie ale pro- 
nomiei și culturii patriei noastre, ducției.

II
îmbunătățirea predării științelor 

sociale în instituțiile de învățămînt 
superior

13. — învățămintul superior 
are sarcina să pregătească cadre 
înarmate nu numai cu o înaltă 
calificare de specialitate, ci și cu 
o concepție marxist-leninistă des
pre lume, educate in spiritul pa
triotismului, al internaționalis
mului proletar, in spiritul dragos
tei pentru popor și pentru munca 
lui creatoare, capabile să contri
buie activ la dezvoltarea econo
miei și culturii socialiste din țara 
noastră. In acest scop, s-a in
trodus predarea științei marxist- 
leniniste in instituțiile de învâ- 
țămint superior sub forma a 3 
discipline distincte : bazele mar- 
xism-leninismului (înlocuită in 
ultimul an cu istoria mișcării 
muncitorești), economia politică, 
materialismul dialectic și mate
rialismul istoric.

Catedrele de științe sociale au 
contribuit, atit prin conținutul 
cursurilor, cît și prin întreaga lor 
activitate, la ridicarea nivelului 
științific al procesului de învăță, 
mint, la educarea patriotică a 
tineretului studios.

In predarea științei marxist-le- 
niniste există însă lipsuri, datori
tă conținutului programelor de 
curs, sistemului de predare, pre
cum și insuficientei pregătiri a 
cadrelor didactice

Adeseori, in conținutul lecțiilor 
șl scminariilor, se manifestă ten
dința îndepărtării propagandei 
marxism-leninismului de viață, de 
sarcinile economice actuale care 
stau în fața partidului și statului 
nostru, precum și dogmatismul, 
istoricismul, citatomania. insufi
cienta combativitate față de ideo
logia burgheză

In cursurile universitare nu s* 
tratează întotdeauna în mod con
cret aplicarea creatoare de către 
partidul nostru a învățăturii marx- 
ist-leniniste. Problemele esen
țiale ale mișcării muncitorești in
ternaționale sint insuficient tra
tate. Tezele fundamentale ale teo- 
riei materialist-dialectice nu sint 
strîns legate de problemele de 
specialitate ale facultăților. 
Cursul de istorie a mișcării mun
citorești a dus adesea, prin felul 
In care a fost predat, ia înșirarea 
de fapte, la pierderea părții teo
retice, a generalului.

Sistemul predării științelor so
ciale nu este consecvent diferen
țiat în funcție de specificul insti
tutelor și facultăților. Predarea 
cursului de materialism dialectic 
și istoric la un număr restrîns de 
institute lipsește pe studenți de 
un instrument atît de important 
pentru formarea concepției știin
țifice despre lume și pentru pre
gătirea lor profesională.

Mijloacele de informare și do
cumentare științifică sint insufi
ciente. Lipsește un sistem orga
nizatoric de perfecționare siste
matică a cadrelor.

Pentru înlăturarea lipsurilor e- 
xistente, incepînd cu anul școlar 
1957—1958. predarea științelor 
sociale în instituțiile de invăță
mînt superior se va face diferen
țiat, sub forma a trei discipline 
distincte și anume: socialism 
științific, economie politică, ma
terialism dialectic și materialism 
istoric.

Cursul de socialism științific 
va înlocui actualul curs de isto
ria mișcării muncitorești și va 
trata tezele fundamentale ale ma
terialismului istoric și cele mai 
importante probleme ale istoriei 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, ale istoriei Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice ți 
ale altor partide comuniste și 
muncitorești. Acest curs va per
mite studenților să se orienteze 
mai bine în problemele vieții so
ciale și politice atît interne cît 
și internaționale.

14. — Succesiunea celor 3 dis
cipline de științe sociale se stabi
lește astfel;

— La institutele politehnice, 
tehnice, agronomice: socialism 
științific, economie politică, ma
terialism dialectic în legătură cu 
specialitățile respective ;

— La universități (afară de 
facultățile de biologie, matemati- 
că-fizică, chimie) și institute pe
dagogice : economie politică, so
cialism științific, materialism dia
lectic și materialism istoric, ur- 
mind ca din anul universitar 
1958—1959 să se introducă și in 
aceste unități succesiunea : so
cialism științific, economie politi
că. materialism dialectic și isto. 
ric;

— La institutele de artă, arhi
tectură, medicina și farmacie, 
precum și la facultățile de medi
cină veterinară, biologie, mate- 
matică-fizică. chimie, se vor pre
da două discipline sociale in suc
cesiunea : socialism științific, ma
terialism dialectic și materialism 
istoric — noțiunile economice ie 
baza urmind să fie incluse în 
cursul de socialism științific.

Predarea cursului de socialism 
științific în primii ani de studii 
va contribui la dezvoltarea tine
retului, incă de la începutul ac
tivității sale studențești, la înțe
legerea rolului său în lupta po
porului pentru progres, ii v* 
înarma cu posibilitatea de a în
țelege și combate propaganda 
mincinoasă a dușmanilor orîn- 
duirii noastre sociale și de stat, 
ai poporului și ai tineretului.

15 — Durata de predare a dis
ciplinelor sociale va fi diferen
țiata in funcție de specificul ins
tituțiilor de învățămînt și al fa
cultăților, cu excepția facultăților 
profilate de științe sociale, ast
fel :

— 'L* institutele de mediclnl 
și farmacie, artă, arhitectură — 
4 semestre, cu două ore de curș 
săptăminal și două ore de șemi 
nar bilunar;

— La institutele politehnice, 
tehnice, agronomice, la facultățile 
de medicină veterinară, biologie, 
chimie, matematică-fizică cite 5 
semestre cu două ore de curs 
săptăminal și două ore de semi
nar bilunar;

— La universități (cu axceo- 
ția facultăților de filozofie, isto
rie. științe juridice) și institute 
pedagogice, cîte 6 semestre, cu 
două ore de curs săptăminal și 
două ore de seminar bilunar;

— La facultățile de istorie și 
științe juridice cîte 7 semestre ou 
două ore de curs săptăminal șl 
două ore de seminar bilunar.

16. — La facultățile de filozo
fie, de științe juridico administra
tive să se introducă un curs de 
istoria gîndirii economice, iar la 
facultățile de filozofie un curs 
de istoria Partidului Muncitoresc 
Romîn.

17 — Ministerul Invățămîntu- 
lui și Culturii va lua măsuri pen
tru lichidarea lipsurilor existente 
în programele de curs la disci
plinele sociale, ținînd seama de 
necesitatea apropierii tematicii, 
de preocupările de specialitate «le 
studenților și de necesitatea coor
donării programelor în scopul 
eliminării repetărilor unor teme 
atît între disciplinele sociale, cit 
și între acestea și unele discipli
ne de specialitate.

18. — Pentru a crea condiții de 
perfecționare a cadrelor didacti
ce de la catedrele de științe so
ciale, Ministerul învățămîntului și 
Culturii în strînsă legătură cu 
Institutul de științe sociale.de pe 
lingă Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, va or
ganiza un institut de perfecțio
nare a cadrelor, cu durata de 1 
an, în care fiecare dintre cadrele 
didactice cu munca de bază la 
catedrele de științe sociale să fie 
obligate să studieze, la intervale 
de aproximativ 5 ani.

19. — Ministerul Invățămîntu- 
lui și Culturii va organiza în 

principalele centre universitare, 
centre de documentare științifi
că, înzestrate cu reviste și publi 
cații de specialitate din țară și 
străinătate, documente etc. Ca
tedrele de științe sociale din cen
trele universitare mai mici vor

III
îmbunătățirea compoziției sociale 

a studenților
21. — Formarea noii intelec

tualități strîns legate de interesele 
construirii socialismului în tara 
noastră a făcut necesară asigura
rea unei compoziții sociale juste 
a studenților prin atragerea în 
învățămintul superior a unui nu
măr din ce in ce mai mare de fii 
ai oamenilor muncii de la orașe 
și sate.

îmbunătățirea continuă a con 
dițiilor de viață a muncitorilor și 
țăranilor muncitori, sprijinul sus. 
ținut acordat de stat fiilor aces
tora în școli și în instituțiile de 
invățămînt superior prin burse, 
locuri în cămine și la cantinele 
studențești, ca și recrutarea pen
tru învățămintul superior a unui 
însemnat număr de muncitori din 
producție, au determinat o apre
ciabilă schimbare a compoziției 
sociale a studenților în anii de 
după reforma învățămîntului în 
sensul creșterii procentelor de 
studenți, fii de muncitâri și de 
țărani muncitori (peste 50*/»}.

Cu toate acestea, analiza evo
luției compoziției sociale a stu
denților arată că procentele rea
lizate mai ales în ultimii ani nu 
reflectă încă raportul numeric și 
de clasă existent al muncitorilor 
și țărănimii muncitoare, față cu 
totalul populației țării și nu co
respunde deci necesităților de for
mare a intelectualității ieșite din 
rîndurile clasei muncitoare și ale 
țărănimii muncitoare.

Pentru îmbunătățirea compozi
ției sociale a studenților este ne
cesar ca în următorii ani procen
tul studenților fii de muncitori să 
reprezinte 40*/» din totalul studen
ților, iar împreună cu fiii de ță
rani muncitori să ajungă la 70— 
75* • din total

22. — Tn scopul îmbunătățirii 
compoziției sociale a studenților 
se vor lua următoarele măsuri:

— întreprinderile socialiste și 
comitetele executive ale sfaturilor 
populate vor acorda, incepînd cu 
anul universitar 1957—1958, burse 
pentru fiii de muncitori și de ță
rani muncitori pe întreaga durată 
a școlarității. Aceste burse se 
vor atribui pe bază de concursuri 
organizate în instituțiile de învă
țămînt superior, cu candidații pro. 
puși de întreprinderi și de sfatu
rile populare. Candidații reușiți 
vor încheia contracte cu întreprin
derile și sfaturile populare, con
tracte prin care se vor angaja ca 
la terminarea studiilor să lucreze 
în posturi corespunzătoare califi
cării lor, la întreprinderile care 
le acordă burse, sau In posturile 
indicate de comitetele executive 
ale sfaturilor populare. La înche

IV
îmbunătățirea activității educative 

în rîndul studenților
23. — In procesul de creștere • 

unei intelectualități noi cu o te
meinică pregătire științifică ți 
devotate cauzei construirii socia
lismului. pe lingă înarmarea cu 
cunoștințe de specialitate, are o 
mare insemnătate munca ideologi
că și politico-educativă, desfășu
rată in rîndurile studențimii.

In anii de după reforma tnvî- 
.țămintului, în instituțiile de In 
vătămint superior s a desfășurat 
în rîndurile studenților o impor
tantă muncă politico-educativă 
pentru justa lor orientare ideolo
gică și politic» și pentru dezvol
tarea conștiinței lor cetățenești. 
Munca educativă tn rîndul stu
denților s-a îmbunătățit tn urm* 
aplicării Hotărîrii Biroului Politic 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn din iu
nie 1956,

In realizare* scopurilor educa
tive un rol important l-au avut 
organizațiile Uniunii Tineretului 
Muncitor din instituțiile de tnvă- 
tămint superior, care au consti
tuit sprijinul de bază al condu
cerilor și cadrelor didactice în e- 
ducarea tineretului studios.

Cu toate succesele dobindite, 
munca de educare a studenților 
a avut lipsuri, care au făcut ca 
această activitate să nu corespun
dă întotdeauna cerințelor învăță- 
mintului superior.

Ministerul învățămîntului și 
Culturii, conducerile instituțiilor 
de învățămînt superior și cadrele 
didactice n-au situat munca edu
cativi printre sarcinile centrale 
ale activității lor, lăsînd educa
rea studenților mai ales pe seama 
organizațiilor Uniunii Tineretului 
Muncitor ți a catedrelor de știin
țe sociale.

24. — Pentru ridicarea muncii 
educative din instituțiile de învă- 
țămint superior la nivelul cerin
țelor actuale de pregătire a ca
drelor de constructori ai socialis
mului, se vor lua următoarele mă
suri :

— Ministerul învățămîntului și 
Culturii în colaborare cu Comite
tul Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor și Consiliul Asociațiilor 
Studențești din Republica Popu
lară Romînă vor întocmi în fie
care an un program de măsuri 
și acțiuni în legătură cu desfășu
rarea în instituțiile de învătămint 
superior a muncii politico-educa 
five. Pe baza acestui program, 

beneficia de fondul documentar 
pe bază de împrumut.

20.—-Se va reorganiza faculta
tea de filozofie din București și 
se vor înființa secții de iilozofie 
la universitățile „Victor Babeș" 
din Cluj și „Al. 1. Cuza“ din 
Iași.

ierea acestor contracte întreprin 
derile și comitetele executive voi 
cere și avizul părinților candidați- 
lor respectivi.

Studenții bursieri ai întreprin
derilor vor executa practica în 
producție în aceste întreprinderi.

întreprinderile și comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor popula-e 
vor urmări dezvoltarea studen
ților cărora le au acordat burse, 
modul în care se achită de îndato
ririle lor și comportarea lor.

Candidații reușiți la concursul 
de bursă vor fi înscriși în anul 1 
al facultății pentru care au con 
curat, fără a mai participa la alte 
probe de selecționare.

Ministerul învătămîntului și 
Culturii și Ministerul Finanțelor 
vor stabili anual numărul de 
burse ce se vor acorda în condi
țiile prezentei prevederi, precum 
și cuantumul bursei.

In termen de 15 zile de la apa 
riția prezentei hotărîri. cele două 
ministere vor elabora regulamen
tul concursului pentru acordarea 
burselor de studii de către între
prinderi și sfaturile populare.

— Pentru fiii de muncitori, e- 
levi din ultimele două clase ale 
școlii medii, se vor organiza de 
către întreprinderi sau grupuri 
de întreprinderi și în centrele 
raionale sau regionale cursuri de 
pregătire, pentru a le acorda aju
tor în vederea prezentării la con
cursul de admitere.

Organizarea acestor cursuri va 
fi îndrumată de Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii prin comite- 
tele executive ale sfaturilor popu
lare regionale și prin unitățile de 
învățămînt superior în cent-ele 
universitare.

— Ministerul învățămîntului și 
Culturii și ministerele de resort 
vor intensifica acțiunea d® recru
tare a studenților din rîndurile 
muncitorilor și maiștrilor din pro
ducție. în condițiile Decretului 
nr. 188/1953.

— Pentru muncitorii cu anu
mită experiență în producție, dar 
care nu au studii medii, vor fi 
organizate școli muncitorești care 
să funcționeze numai cu secții 
serale sau fără frecvență, urmînd 
ca absolvenții cei mai buni ai a 
cestor cursuri să fie îndrumați 
spre învățămintul superior

— In vederea creșterii elemen
tului muncitoresc în instituțiile 
de învățămînt superior, se vor lua 
măsuri de îmbunătățire a compo
ziției sociale a elevilor din școli
le medii, în special ciclul VIII- 
XI, în școlile profesionale și teh
nice.

conducerile instituțiilor de învă- 
tămînt superior îți vor întocmi, 
în colaborare cu organizația Uni
unii Tineretului Muncitor și Aso
ciația studențească din unitatea 
respectivă planuri anuale de des
fășurare a activității cultural- 
educative în rîndurile studenților.

— L» desfășurarea muncii e- 
ducative politice în rîndul stu
denților vor fi atrase toate ca
drele didactice, folosind în acest 
scop atit diversele forme ale pro
cesului de învățămînt, cît și în
drumarea educativă a studenților 
in cadrul manifestărilor Asociații
lor studențești, la cămine, precum 
ți îndrumarea individuală.

— In instituțiile de învățămînt 
superior, unul din prorectori va 
avea în răspunderea sa direc
tă problemele muncii educative în 
rindul studenților ți îndrumarea 
activității catedrelor de științe 
sociale Aceasta nu eliberează pe 
celelalte cadre de conducere de 
răspunderea pentru munca edu
cativă. In colaborare cu organiza
ția Uniunii Tineretului Muncitor 
și cu Asociația studențească din 
instituția de învățămînt superior 
respectivă va fi organizată mun
ca politico-educativă în afara 
procesului de invătămint.

— Pentru întărirea muncii edu
cative in căminele studențești în 
funcția de director vor fi numite 
cadre didactice cu experiență.

— Ministerul învățămîntului. și 
Culturii va asigura extinderea ba
zei materiale necesare desfășură
rii muncii cultural-educative în 
instituțiile de invătămint supe
rior prin înființarea caselor cul
turale studențești în centrele uni
versitare. precum ți prin înfiin
țarea cluburilor în unitățile de 
învățămînt superior mari.

25. — In cadrul muncii ins
tructiv-educative ce se desfășoară 
în instituțiile de invătămint supe
rior se va acorda un loc impor
tant activității îndreptate spre 
realizarea educației estetice, atît 
în procesul de învățămînt, cît și 
în activitatea cultural-artistică.

In desfășurarea muncii de edu
care estetică să se scoată în re
lief creațiile literare și artistice 
ale poporului romîn, atit creațiile 
progresiste din trecut, cît și cele 
izvorîte din viata statului nostru 
democrat-popular, precum și a- 
portul minorităților naționale la 

patrimoniul cultural al Republicii 
Populare Romine.

26. — Educația fizică în învăță- 
mîntul superior reprezintă o par
te a educației multilaterale a 
studenților. In scopul dezvoltării 
educației lizice in învătămîntul 
superior și atragerii tineretului 
studios în cercurile și colectivele 
sportive. Ministerul Invățămințu 
lui și Culturii va îndruma condu 
cerile instituțiilor de învățămint 
superior să sprijine educația fi
zică și sportul.

Asociațiile studențești vor or
ganiza cu ajutorul catedrelor de 
educație fizică secțiuni sportive 
pe facultăți, dind o aten(ie deose
bită dezvoltării sporturilor de

V
Ridicarea continuă a calificării 

cadrelor didactice și îmbunătățirea 
condițiilor lor de muncă și de trai
27 — In vederea asigurării 

bunei funcționări a învățămintu- 
lui superior prin formarea unui 
personal didactic stabil și de o 
înaltă valoare științifică, ideolo
gică și pedagogică, pentru crește
rea tineretului care se dedică ac
tivității didactico-științifice. pre
cum și pentru îmbunătățirea con
dițiilor de munca și de trai ale 
cadrelor didactice din învățămîn- 
tul superior se vor lua următoa
rele măsuri, cu începere de la 1 
septembrie 1957:

a) Ministerul învățămîntului și 
Culturii va reorganiza actualul 
sistem de aspirantură, simplifi- 
cînd formele și reducînd numă
rul de examene, astfel încit ac
centul să cadă asupra pregătirii 
disertațiilor;

b) Ministerul învățămîntului și 
Culturii va lua măsuri pentru 
organizarea susținerii disertații
lor de doctor tn științe economi- 
co-sociale, doctor în științe teh
nice, doctor în științe ’ agricole, 
doctor în științele naturii, doctor 
în științe umanistice și doctor în 
științe medicale ;

c) Pentru a stimula calificarea 
cadrelor didactice. Ministerul In- 
vătămînlului și Culturii, de comun 
acord cu Ministerul Finanțelor, 
va propune Consiliului de Miniș
tri o complectare a sistemului de 
salarizare, (inînd seama de titlu
rile științifice ale cadrelor didac
tice, începînd de la 1 ianuarie 
1959;

d) Se înființează funcția de 
șef de lucrări la catedrele care 
au activități practice (laborator, 
atelier clinică, teren experimen
tal). Se menține funcția de lec
tor la celelalte catedre.

Șeful de lucrări sau lectorul 
are sarcina de a coordona și în
druma activitatea practică sau de 
seminar în cadrul unei discipline 
și poate primi sarcina de a (ine 
cursuri sau seminarii.

Funcțiile de șef de lucrări sau 
de lectori se ocupă prin avansa
rea asistenților care au dat do
vadă de competentă și sirguinț.i

e) Se încadrează in categoria 
funcțiilor: didactică, funcțiile * de 
preparator, preparator principal, 
șef de cabinet, șef de laborator. 
Aceste funcții vor putea fi ocu
pate de persoane cu studii supe
rioare prin concurs sau prin a- 
vansare după merite si aptitudini.

f) Pentru a asigura stabilitatea 
tn funcții a lectorilor (șefilor de 
lucrări), este necesar să se creeze 
gradul didactic superior de lec
tor (șef de lucrări).

28. — Comisia superioară de 
diplome va intensifica acțiunea 
de acordare a gradelor didactice, 
pentru a șe asigura stabilitatea 
cadrelor didactice corespunzătoare 
în învățămintul superior.

29. — Pentru continua îmbună
tățire a compoziției social-politi- 
ce și profesionale a cadrelor di
dactice, Ministerul Invătămîntu- 
lui și Culturii va lua măsuri pen
tru promovarea cadrelor valoroa
se și pentru înlocuirea treptată a 
acelor cadre rămase în urmă fa(ă 
de progresele științei și tehnicii 
contemporane. In promovarea 
cadrelor se va acorda o atenție 
deosebită ridicării cadrelor tinere.

30 — Pentru ridicarea calității 
muncii științifice în invătămîntul 
superior se autoriză ministerele 
productive de a pune la dispozi
ția instituțiilor de învățămînt su
perior mijloace materiale și bă
nești, care să servească la întă
rirea bazei materiale necesare 
dezvoltării muncii științifice din 
aceste instituții.

Pentru stimularea cercetării 
științifice, Ministerul învățămîn- 
tului și Culturii va lua măsuri de 
lărgire a posibilităților de difu
zare a rezultatelor obținute. In 
acest scop, vor fi înființate bu
letine științifice în limba romînă 
ale instituțiilor de invătămint su 
perior. precum și reviste de spe
cialitate. în care să se înfățișeze 
lumii științifice. într-o limbă de 
largă Circulație, lucrările cercetă, 
torilor noștri. Pe această bază 
se va putea lărgi schimbul de 
publicații cu străinătatea.

Ministerul învățămîntului ți 
Culturii va putea aproba înfiin 
tarea și functionarea unor socie
tăți științifice cu publicații pro
prii, care să reunească cercetă
tori din aceeași ramură de știin
ță. Aceste societăți vor fi tutelate 
de Ministerul învătămîntului și 
Culturii. 

bază: atletism, înot, tir, precum 
și jocurilor sportive și atrăgind 
la practicarea acestor sporturi 
masa studențească.

Se vor programa anual între
ceri sportive între studenții a- 
celuiași an de studiu al fiecărei 
facultăți, întreceri între diferiți 
ani de studii ai facultăților, pre
cum și Întreceri între facultăți și 
institute.

Ministerul învățămîntului ți 
Culturii și ministerele care tute
lează instituții de invătămint 
superior vor organiza dezvolta
rea bazei materiale necesare ac
tivității sportive tn instituțiile 
de invătămint superior.

Pentru ridicarea nivelului mă
iestriei pedagogice a cadrelor di
dactice din invătămîntul superior 
se va acorda o mai mare atenție 
perfecționării pedagogice a aces
tora și dezvoltării cercetărilor 
științifice în problemele de pe; 
dagogie specifice învățămintului 
superior.

31. — In scopul îmbunătățirii 
condițiilor de muncă ale cadrelor 
didactice, sarcinile didactico-știin- 
tifice ale acestora se stabilesc de 
la 1 octombrie 1957 pe următoa
rele criterii:

— In cadrul celor 6 ore de 
muncă zilnică, pe care trebuie să 
le presteze personalul didactic, se 
stabilește norma medie săptămi, 
nală, de curs și seminar la 2—6 
ore pentru cadrele de predare 
(profesori, conferențiari) și 9—12 
ore pentru celelalte cadre didac
tice. atunci cînd activează la o 
singură disciplină ; dacă orele de 
Ia o singură disciplină nu asi
gură această țiormă. ea poate fi 
complectată cu ore de ia cel mult 
incă o disciplină apropiată. In 
acest caz, norma va fi conside
rată complectă, chiar dacă totalul 
orelor de la ambele discipline 
este sub limitei? stabilite mai sus.

Pe baza acestor criterii se vor 
întocmi state de funcțiuni pentru 
fiecare instituție de învățămînt 
superior, valabile de la I octom
brie 1957 La Întocmirea statelor 
de funcțiuni in stabilirea numă
rului de posturi didactice se va 
tine seama de sarcinile-ore prevă
zute în planurile de Invătămint, 
de numărul studenților și ie 
unele sarcini specifice învățămin- 
tuiui de zi și fără frecventă.

— Celelalte activități didactice 
ca : examene, consultații, colocvii, 
lucrări și proiecte de an, conduce
rea proiectelor de diplomă, prac
tica pedagogică și tn producție 
etc., precum și activitatea meto- 
dico-știintiîică vor îi repartizate 
cadrelor didactice cuprinse în 
statele de funcțiuni, fără a fi. 
normate, în cadrul aceleiași sar
cini medii de 6 ore de muncă zil
nică. Repartizarea: acestor sarcini 
va fi făcută de către decani Ia în
ceputul anului școlar, la propu
nerea șefilor de catedră In a- 
ceastă repartizare se va tine sea-, 
ma și de sarcinile de conducere 
științifică a aspiranților, reparti
zați de Ministerul Invățămințu- 
lui și Culturii.

— Pentru științele sociale, me
dicină, arte și sport, unde exis
tă condiții specifice de muncă di
dactică, plafonul de ore stabilit, 
mai sus va putea fi adaptat la 
condițiile specifice respective.

— Disciplinele de specialitate 
cu volum mic de ore vor fi ijica-, 
drate cu un grup didactic mini-,, 
mal stabil format dintr-un profe
sor sau conferențiar și un asis-, 
tent.

— Noul sistem de normare va 
fi experimentat în semestrul I 
și definitivat în semestrul II al 
anului universitar 1957—1958,

— Sistemul de normare a ac-; 
tivitătii didactico-știintifice sta
bilit prin H.C.M. nr. 1.894,1952 . 
se abrogă pe data de 1 octom
brie 1957.

— Intrucît cercetarea științifi
că este o componentă principală 
a activității cadrelor didactice, 
Ministerul învătămîntului și Cul
turii poate aproba degrevarea de 
sarcini didactice a cadrelor an
gajate tn cercetarea unor proble
me importante sau acordarea de 
concedii de creație plătite, pe a 
durată de 3—12 luni.

— Pentru înlăturarea greutăți
lor determinate de existenta cu
mulului în învătămîntul superior, 
începind cu anul școlar 1957— 
1958, personalul didactic din în
vățămintul superior va fi. Înca
drat cu funcția de bază în invă
tămint Cumulul în invătămint se 
va admite numai în cazuri ex
cepționale și numai cu aprobar a 
ministrului învățămîntului și ■
Culturii. Rectorii (directorii) si
prorectorii (directorii adiuncri) 
vor avea de la 1 octombrie 1957 
funcția de bază în invătămint. 
Funcțiile de rector și prorecto- se 
vor îndeplini ca activități cumu 
late fiind retribuite cu salariul 
integral corespunzător , acestor 
funcții.

Ministerul Invătămintului șl 
Culturii și organele centrale de 
resort vor reexamina actua ul 
cuantum de salariu al asistențlor, 
șefilor de laborator, (Șefilor de 
cabinet), preparatorilor principali 
și preparatorilor din Învățămintul 
superior și vor face propuneri 
Consiliului de Miniștri cu privire 
la mărirea acestor salarii de la
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și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare R o mine 

cu privire la îmbunătățirea învătămîntului superior
(Urmare din pag. 2-a)

1 Ianuarie 1958 spre a fi puse în 
concordantă cu cuantumul sala
riilor din învătămintul mediu și

din producție. Totodată, se vor 
face propuneri privitoare la re
munerarea printr-un salariu fix a 
decanilor și prodecanilor indife
rent de gradul lor didactic.

VI 
îmbunătățirea bazei materiale, 

a activității administrative 
și a conducerii instituțiilor 

de învățămînt superior
32. — In scopul îmbunătățirii 

bazei materiale a învățămîntului 
superior, potrivit cu necesitățile 
bunei desfășurări a procesului di
dactic și științific se vor lua ur 
mătoarele măsuri:

— Se vor întregi localurile 
unor unități de învățămînt cu noi 
clădiri și pavilioane (Universita 
tea „Victor Babeș" din Cluj, Ins
titutul politehnic din Timișoara, 
Universitatea „Al, I, Cuza“ din 
Iași. Universitatea „Bolyai din 
Cluj etc.) și se va trece la cons
trucția de noi cămine studențești 
în special în București.

— Se vor asigura în planul 
de investiții pe 1958—1960 su
mele necesare pentru procurarea 
de utilaj, mașini și aparatură în 
vederea înzestrării laboratoare
lor și atelierelor.

— Ministerele productive sînt 
obligate să participe la înzestra
rea facultăților, ce pregătesc cadre 
pentru sectoarele lor de aotivita- 
te, transferîndu-Ie mașini, utilaje 
și aparatură din producție proprie.

— In vederea legării strînse a 
fnvățămîntuîui de viața practică 
se va crea baza materială nece
sară efectuării practicii pregăti
toare în cadrul instituțiilor de 
învățămînt.

— Pentru asigurarea documen
tării multilaterale și la zi a ca
drelor didactice și a studenților 
se va îmbunătăți cantitativ și ca
litativ dotarea bibliotecilor din 
instituțiile de învățămînt după 
specificul facultăților.

33. — Pentru îmbunătățirea 
muncii de conducere a învățăm!n- 
tuTui superior se vor lua urmă
toarele măsuri pe baza principiu
lui centralismului democratic:

— Va trebui să se asigure 
mai bine unitatea invățămintului 
superior prin legarea universități
lor și institutelor de învățămînt 
superior cu Ministerul Invăță- 
mîntutui și Culturii, printr-o

conducere mai operativă a insti
tuțiilor superioare de învățămînt 
de către minister. Totodată se va 
realiza lărgirea competenței rec
toratelor. precum și o mai largă 
consultare a cadrelor didactice 
cu prilejul elaborării directivelor 
centrale, folosindu-se experiența 
pozitivă a elementelor valoroase 
din unitățile de învățămînt

— Pentru a lărgi competența 
conducerilor instituțiilor de învă- 
țămînt superior, Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii va elabora 
dispoziții normative care să per
mită rezolvarea problemelor cu 
rente la nivelul unităților de in- 
vățămînt superior.

— Ministerul învățămîntului și 
Culturii și conducerile instituțiilor 
de învățămînt superior vor întări 
munca de îndrumare și control 
pentru a se asigura respectarea 
directivelor date.

34. — Pentru asigurarea unită
ții de conducere a instituțiilor de 
învățămînt superior. Ministerul 
învățămîntului și Culturii va pre
lua, cu întreaga lor bază mate
rială, în decurs de o lună de la 
apariția prezentei hotărîri urmă
toarele institute, care în prezent 
sînt subordonate și altor ministere 
și organizații centrale: Institutul 
de mine „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ din Petroșani. Institutul de 
arhitectură „Ion Mincu" din 
București și Institutul de cultură 
fizică din București.

Se va stabili o strînsă colabo
rare între Institutul politehnic 
din București și Institutul de căi 
ferate din București.

In sectoarele învățămintu'ui 
superior agronomic și medico- 
farmaceutic personalul didactic se 
va numi de către Ministerul Agri
culturii și Silviculturii și de către 
Ministerul Sănătății și Prevederi
lor Sociale cu avizul conform al 
Ministerului învățămîntului și 
Culturii,

VII
Dispoziții finale

35. — Ministerul învățămîntu
lui și Culturii va elabora pînă la 
i octombrie a.c. proiectul de lege

privitor la organizarea și func
ționarea învățămîntuui superior 
din Republioa Populară Romînă.

36. — Se aprobă nomenclato
rul de specialități, rețeaua și pro
filul instituțiilor de învățămînt 
superior cuprinse în anexele 1 și 
II, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărîre.

Institutul de perfecționare și 
specializare a medicilor se inclu
de în rețeaua instituțiilor de în 
vățămînt superior, personalul lui 
didactic avînd același regim ca și 
cel din sectorul învățămîntului 
superior medico-farmaceutic

37. — Anul universitar începe 
la 1 octombrie și se compune din 
două semestre:

38. — Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul învăță- 
mintului și Culturii și Direcția 
Centrală de Statistică vor pregăti 
în termen de 6 luni un studiu a- 
supra creșterii populației școlare 
în următorii 10—15 ani și a posi
bilității cuprinderii ei în diverse
le grade de învățămînt, în core
lație cu dezvoltarea economiei 
naționale a Romîniei.

39. — Ministerul Invățămîntu- 
lui și Culturii și ministerele de 
resort vor înființa începînd cu a- 
nul școlar 1957—1958 școii de 
pregătire a unor cadre de tehni
cieni cu calificare medie, pen
tru diferite sectoare productive 
(conductori de lucrări, secretari 
de comitete executive ale sfaturi
lor populare, funcționari comer
ciali. administrativi, funcții sani
tare), în care să fie cuprinși o 
parte din absolvenții școlilor 
medii.

★
Măsurile care fac obiectul pre

zentei hotărîri au fost dezbătute 
pe larg în perioada septembrie 
1956 — iunie 1957 în cadrul unor 
consfătuiri pe centre universitare 
și al unei conferințe consultative 
pe țară (februarie 1957) cu re
prezentanții corpului didactic uni
versitar și președinții asociațiilor 
studențești.

In felul acesta, proiectul ini
țial al Ministerului Învățămîntu
lui și Culturii a fost îmbogățit cu 
noi propuneri, care sintetizează 
experiența unor cadre de înaltă 
calificare, ctștigată în decenii de 
muncă devotată pentru instrui
rea tineretului, cu deosebire în 
anii regimului de democrație 
populară.

Aplicarea acestor măsuri nece
sită un efort susținut din partea 
organelor de stat, a cadrelor di
dactice, a studenților, precum și 
din partea organizațiilor politice 
și de masă.

Ministerul învățămîntului și 
Culturii va trebui să sprijine și 
să controleze înfăptuirea măsuri
lor hotărîte, asigurînd condițiile 
unei desfășurări normale și de 
înalt nivel a învățămîntului supe

rior în colaborare cu ministerele 
și instituțiile centrale de stat in
teresate în pregătirea cadrelor de 
specialiști.

Cadrele didactice din învăță- 
mîntul superior, însuflețite de 
sentimentul patriotismului, de 
conștiința răspunderii față de 
cauza construirii socialismului și 
a înfloririi culturii în țara noas
tră au datoria să susțină cu toa
tă capacitatea ior aplicarea măsu
rilor preconizate de această ho
tărîre.

Răspunzînd nădejdilor puse 
de poporul muncitor în noile ge
nerații de intelectuali care trebuie 
să-și asume mîine răspunderea 
ducerii mai departe a operei de 
construire a socialismului, stu
dențimea are datoria să mun
cească temeinic, cu entuziasm, 
disciplină și înaltă conștiință ce
tățenească.

Se recomandă Consiliului Cen
tral al Sindicatelor să sprijine 
rezolvarea concretă a problemelor 
ce decurg din aplicarea prevederi
lor prezentei hotărîri, mobi-îizind 
cadrele didactice și întreprinde
rile în munca de întărire a legă
turii învățămîntului cu industria 
și agricultura.

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor și Consiliul 
central al asociațiilor studențești, 
continuînd în condițiile regimului 
democrației populare tradițiile 
mișcării comuniste și patriotice 
ale tineretului din patria noas
tră. vor trebui să lupte pentru ca 
tineretul universitar să se for
meze ca militant devotat al nobi
lelor idealuri ale socialismului, 
ca luptător pentru ridicarea eco
nomiei naționale și culturii țării 
noastre, să-și dedice toate forțele 
asimilării cunoștințelor științi
fice.

Organizațiile de partid din ins
tituțiile de învățămînt superior 
au sarcina să mobilizeze corpul 
didactic și pe studenți in scopul 
ridicării necontenite a nivelului 
învățămîntului superior pus în 
slujba poporului muncitor.

Fok>sindu-se tradițiile progre
siste ale școlii noastre și expe 
riența cea mai înaintată în dome
niul organizării învățămîntului 
superior, punîndu-se accentul pe 
o înaltă calificare și pe o strînsă 
legătură cu producția, prin pre
zenta hotărîre se consolidează re
zultatele reformei din 1918 și se 
crează condiții mal favorabile 
dezvoltării culturii socialiste în 
Republica Populară Romînă.

COMUNICAT 
privitor la sesiunea 

Comisiei Mixte 
romîno - iugoslave 
pentru amenajarea 

Porților de Fier
Intre 17 și 25 iunie 1957 a 

avut loc în Belgrad prima se
siune a Comisiei Mixte romîno- 
iugoslave pentru conducerea și 
coordonarea lucrărilor de amena
jare a Dunării în sectorul Por
ților de Fier. înființată în confor
mitate cu hotărîrea Guvernului 
Republicii Populare Romîne și a 
Guvernului Republicii Populare 
Federative Iugoslavia, cuprinsă 
în Comunicatul comun din 27 oc
tombrie 1956 de la Brioni.

Conducătorul delegației romî
ne din Comisia Mixtă este ingi
nerul Nicolae Gheorghiu, adjunct 
al ministrului Industriei Grele, 
șeful departamentului Energiei 
Electrice, iar conducătorul dele
gației iugoslave în Comisia Mix
tă este inginerul Cedomir Mili- 
cevici, director general al Uniu
nii Iugoslave de Electricitate.

Comisia a hotărît să se încea
pă imediat elaborarea unui stu
diu comun asupra posibilităților 
de folosire a Dunării în sectorul 
Porților de Fier pentru produce
rea de energie electrică, îmbună
tățirea navigației și de folosire a 
apelor Dunării în scopuri agri
cole.

în timpul sesiunii s-a făcut un 
schimb de informații asupra mă
surătorilor de teren efectuate în 
intervalul de la întîlnirea specia
liștilor ambelor părți din sep- 
tembrie-octombrie 1956 îa Orșo
va și s-a stabilit un program al 
lucrărilor necesare pentru elabo
rarea unui studiu comun.

Comisia a elaborat statutul 
care prevede competența și sarci
nile sale.

Discuțiile s-au desfășurat în 
spiritul înțelegerii reciproce și 
colaborării prietenești.

Premiera filmului 
„Pasărea furtunii"
De la 27 iunie pe ecranele 

cinematografelor „Republica", 
„București" și Grădina „Progre
sul" din Capitală va rula în pre
mieră filmul artistic romînesc 
„Pasărea furtunii", transpunerea 
pe ecran a romanului cu același 
nume de Petru Dumitriu.

Noua producție a studioului ci
nematografic „București", în re
gia lui Dinu Negreanu, are ca 
interpreți pe Mircea Albulescu, 
Margareta Pogonat, Boris Cior
nei, Nucu Păunescu, Costache An- 
toniu. Marcel Anghelescu, Ștefan 
Ciubotărașu, Fory Etterle și alții. 
Imaginea filmului aparține lui 
Andrei Feher, iar muzica, com
pozitorului Edgar Cosma.

cauza abundenței de ]

PENTRU COLABORAREA 
TUTUROR E ACI ORILOR!

GH. GHEORGHIIJ-DEJ CHIVU STOICA
Prim secretar al Comitetului Central Președintele Consiliului de Miniștri

al Partidului Muncitoresc Romîn al Republicii Populare Romîne I

i Din
f material, continuarea romanu- j 
! lui „Robinsonii cosmici" va a-] 
I pare in numărul de mîine al ] 
l ziarului nostru.
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Campionatul european de basphef

R. P. Ungară-R. P. Romînă: 76-61

La un antrenament al lotului feminin de gimnastică al R.P.R.
In foto: llta Schlandt, Atanasia Ionescu și Sonia Inovan-lovan 

Foto :AGERPRES

Jucătorii romîni învingători în turneul 
internațional de tenis de masă

Aseară tîrziu a luat sfîrșit în sala Floreasca dubla întîlnire in
ternațională de tenis de masă dintre echipele selecționate ale 
R. P. Romîne și R. P. Polone. In ambele partide victoria a revenit 
sportivilor romini. iată rezultatele tehnice înregistrate: băieți: 
R.P.R.-R.P. Polonă 8-1; fete: R.P.R.—R.P. Polonă 7-2.

(Agerpres)

4c Pe scurt 4c Pe scurt 4c

Au trecut 24 de ore de la ex
traordinara partidă dintre echipele 
Bulgariei și Cehoslovaciei și co
mentariile pe marginea acestei în- 
tîlniri neobișnuite sînt departe de 
a fi stinse. Spuneam in încheierea 
comentariului de ieri că este 
probabilă o victorie a cehilor a- 
supra bulgarilor. Dat fiind ora 
înaitată, m-am oprit la 38—38 în 
minutul 23 al întilnirii. -
tîmplat mai departe ? Cehii au 
jucat excepțional Echipa lor prac
tică baschetul cel mai perfect, 
baschet în adevăratul înțeles al 
cuvintului. Surprinși de jocul ce
hilor, bulgarii încep să cedeze și 
sînt conduși spre sfîrșitul partidei 
cu 7 puncte. Mai rămînea 1 pînă 
la 2 minute de joc. Victoria ce
hilor era clară în ciuda condiții
lor create de spectatori. In ulti
mele minute de joc, 
jurul podiumului era

Pe scurt

(Relatările trimisului 
nostru special la Sofia)

•ir Pe lacul Snagov 
se vor desfășura sîm- 
bltă și duminică cam
pionatele internaționa
le de caiac-canoe ale 
R.P. Roniîne. La acea
stă competiție și-au a- 
nunțat participarea e- 
chipele R.P. Ungare, 
Austriei și R.D. Ger
mane Amatorii aces
tei frumoase discipline 
sportive vor avea oca
zia să urmărească 
acest orilej 
campionilor 
Leon Rotman, Dumitru 
AleXe și Simion Ismail- 
ciuc. Vîsîașii noștri 
sînt dornici să repre
zinte cu cinste culorile 
sportive ale R.P.R. și 
să demonstreze din nou 
av“nful pe care l-a luat 
acest sport în patria 
noastră

■k .La sfîrșitul acestei 
saptămî'rii echipele se-

cu
evoluția 
olimpici

lecționate de volei ale 
R.P. Romîne (băieți și 
fete) vor susține o du
blă întîlnire internațio
nală în compania pu
ternicelor echipe ale 
R. Cehoslovace. Aceste 
meciuri constituie un 
examen de verificare al 
voleibaliștilor din cele 
două țări care se pre
gătesc în vederea Jocu
rilor de '

Prima 
disputa 
dionul 
următorul 
ora 18 R.P.R,—! 
slovacă (fete) ; ora 20

Ceho- 
Dumi-

la Moscova. 
înUlnire se va 

vineri pe sta- 
Giulești după 

program . 
R.Ceho-

R.P.R. - R. 
slovacă (băieți) 
nică vor avea - loc re
vanșele tot pe stadionul 
Giulești.

☆ Joi va avea Joc o 
nouă etapă contînd 
pentru competiția de 

fotbal „Cupa Primăve-

rli". In Capitală se vor 
desfășura două intîiniri 
pe stadioane diferite.

Pe stadionul Giulești 
echipa Locomotiva Gri- 
vița Roșie va juca în 
compania echipei Ener
gia Petroșani iar pe 
stadionul Dinamo echi
pa Dinamo va primi re
plica formației Progre
sul Oradea. Meciurile 
încep la ora 18.

In țară sînt progra
mate următoarele par
tide : Recolta Tg. Mu- 
reș-C.C.A.; Energia 
Ploești — Știința Timi
șoara ; Dinarno Orașul 
Stalin — Progresul 
București; Flamura Ro
șie Arad — Energia 
Steagul Roșu.

★ Sîmbătă, în noc
turnă, pe stadionul Re
publicii echipa selecțio
nată de box a R.P. Ro
mîne va întîlni puter-

aproape 1.000 de spectatori. Dar 
arbitrii meciului își fac pe deplin 
datoria și nu se iasă intimidați. 
Arbitrajul a fost excelent Dar 
publicul care dorea cu orice preț 
victoria echipei sale ajunge la 2 
m. de podium și influențează fi
nalul partidei. In tribune se a- 
prind torțe și un uragan de orale 
acoperă totul. Bulgarii forțează și 
cîștigă : 82—80. In asemenea con
diții este imposibil de cîștigat la 
echipa gazdă. Timp de 20 minute 
podiumul este invadat de sute de 
oameni în delir care poartă pe 
umeri pe jucătorii bulgari și ora
lele ne asurzesc.

Făcînd o scurtă analiză a si
tuației în care se află în momen
tul de față turneul final putem 
desorinde următoarele : în cursa 

p . . pentru titlu sînt angajate direct 3
a -v3?-1 1 echipe de talie aproape egală:

francezi este atentată Bn!gatia’ URS-S1 ?i Ceh»’Io'acia- 
cu mare interes de a“ 4 d?ua g<upă ° formeazâ Un8a' u mare interes ue a ri(J • a Fran.

nica echipă 
Evoluția

Ce s-a în-

terenul din 
invadat de

ria și Romînia, a treia grupă Fran
ța, Polonia și Iugoslavia, de ase
meni echipe de aceeași talie. In 
turneul de consolare lupta pentru 
locul 9 se dă direct între Italia 
și Turcia.

v Și acum cîteva amănunte înain- 
tea partidei Romînia—Ungaria. în 
clasamentul celor mai buni reali- 

chipa "selecționată' ’ de ai Jurneului Novacek a pier-
box a Franței este ”* '“‘”l 1T “ *““'*”* ““ “ ’
teptată să sosească as
tăzi în Capitală.

☆ întîlnirea priete
nească de atletism din
tre echipele Finlandei și
R.S.S. Estone desfășu- gazdă, Bulgaria și-a rezervat întîi- 
rată la Talin, a luat nirea cu U.R.S.S. în ultima zi a 
sfîrșit cu rezultatul de turneului, adică duminică.
122—103 puncte în fa
voarea
landezi.

matorii sportului cu 
mănuși din țara noas
tră. In echipa oaspeți
lor figurează elemente 
de certă valoare teh
nică în frunte cu Rene 
Libeer (muscă), Claude 
Saluden (ușoară) 
Leon Labaj (grea). E-

ȘI

aș- dut locul II și a trecut pe locul 
5 cu 71 puncte. In frunte conti
nuă să se afle Mircev (Bulgaria) 
cu 96 puncte, Granit (Turcia) 93 
puncte și Meka (Albania) 85 
puncte.

Beneficiind de avantajul de tara

iedul instituirii unei Cupe euro
pene la baschet.

In echipa noastră se observă 
momentan ieșirea din formă ■ 
lui Novacek și a hu Livre Naghi. 
Sperăm ca astăzi sâ-și revină.

Joi este zi de odihnă. Pentru •* 
ceasta zi este programată pe sta
dionul Levski evoluția fotbaliști
lor de la Fiorentina (finalista Cu
pei Campionilor Europei).

Și acum să vă relatăm cum s-> 
desfășurat partida Romînia—Un
garia. Folbert a deschis scorul, 
2—0. Peste cîteva minute 12—6. 
După 5 minute avem 6 coșuri di
ferență. Băieții se mișcă bine. 
Combină frumos sub coș și nu 
trag decît la sigur. Maghiarii nu 
prea merg, ratează lovituri libere.

Romînii sînt foarte buni la coș 
mai ales de la distanță. Băieții 
noștri se înmoaie spre sfîrșitul re
prizei: 25—23. 29—23, 29—28, 
apoi cedează 29—30, 29—33. Jo
cul s-a schimbat complect Ro
mînii comit multe faulturi. La
repriza sîntem conduși cu 34—29. 
Și după pauză băieții noștri joacă 
destul de confuz. Echipa nu se 
găsește. Numai cu faulturi nu se 
poate cîștiga. Mai sînt 11 minute 
și scorul este 46—50. Vor începe 
să joace băieții noștri ? Contra
atacurile ungurilor îi surprind pe 
romîni și maghiarii au luat un a- 
vans de 11 puncte. Și în primul 
meci au fost conduși cu 16 puncte 
de unguri și băieții noștri au re
cuperat. Acum acest lucru 
imposibil. Echipa nu merge, 
din nou fault,.
57—74. Răducanu pierde 5 
șuri și partida se sfîrșește 
76—61 pentru maghiari.

în momentul de față pe podium 
se desfășoară meciul dintre Uniu
nea Sovietică și Cehoslovacia. Cu 
30 de secunde înaintea pauzei 
scorul este de 35—31 pentru so
vietici.

Discuția deschisă de „Scînteia 
tineretului" pe marginea proble
melor educației tineretului este 
extrem de importantă dat fiind 
caracterul acut al acestor pro
bleme.

în munca de educare a tinere
tului care a obținut în ultimii ani 
succese mari, se mai manifestă, 
cred, o defecțiune serioasă și a- 
nume o insuficientă colaborare 
a tuturor organizațiilor și institu
țiilor care sînt chemate să con
tribuie la această operă.

Acest fapt generează, după pă
rerea mea, existența celor mai 
multe lipsuri în activitatea de e- 
ducare a tineretului. Fără îndo
ială că această colaborare este 
stabilită din punct de vedere teo
retic atît la organele centrale, re
gionale și chiar raionale. In prac
tică însă această unitate de ac
țiune nu se manifestă, linii to
varăși considerînd că munca de 
educație comunistă a' tineretului 
revine în exclusivitate Uniunii 
Tineretului Muncitor. Aceasta do
vedește că tovarășii respectivi nu 
pricep sau nu vor să priceapă că 
prin educație comunistă se înțe
lege o activitate complexă care 
să se desfășoare și să influențe
ze viața tînărului începînd din 
copilărie și terminînd cu deplina 
lui maturizare, la care trebuie 
să-și aducă contribuția familia, 
școala, colectivul de muncă, toa
te celelalte organizații de masă, 
prietenii etc.

Uniunea Tineretului Muncitor 
se ocupă de educația tînărului 
încă din perioada de cînd acesta 
intră în școală și devine pionier, 
în organizația de pionieri copiii 
sînt educați în spiritul discipli
nei, al atitudinii conștiente față 
de muncă și al respectului față 
de oameni. Sînt și în această ac
tivitate diverse lipsuri, nu putem 
spune că ea se desfășoară perfect. 
Există însă unele greutăți în 
munca de educare a copiilor care 
sînt create în multe cazuri de 
familia copilului, iar în alte ca
zuri chiar de școală. In primul 
caz mai sînt încă familii, părinți, 
care se entuziasmează în fața 
limbajului urît pe care îl foloseș
te copilul în familie, în fața ati
tudinilor jignitoare față de per
soanele în vîrstă și îi tolerează 
tot soiul de asemenea manifes
tări minunîndu-se de „deșteptă- 
ciunea" și precocitatea lui. Acești 
copii sînt greu de educat pentru 

i că atîta vreme cît au aprobarea 
și admirația părinților pentru 
purtarea ior urită ei nu pot să 
înțeleagă necesitatea unei schim
bări.

Sînt și alte aspecte. In multe 
cazuri familia nu manifestă exi
gență față de felul cum învață 
copilul, cum își pregătește lec
țiile acasă și în cele mai multe 
cazuri, consideră aceasta ca fiind 
o treabă a școlii. în alte cazuri 
părinții gijidesc pentru copil, 
mergind pînă acolo îneît îi în
tocmesc și temele. Și una și alta 
din aceste două atitudini sînt 
greșite și nu pot să contribuie la 
educarea copilului în spiritul dra
gostei pentru muncă, în spiritul 
răspunderii față de îndatoririle 
sale.

Tn alte cazuri familia nu con
trolează felul cum își petrece co
pilul timpul liber, cum se joacă, 
cu cine se joacă, unde se joacă 
și ce fel de jocuri practică. Acest 
lucru este foarte important. Din 
cauza lipsei de preocupare a fa
miliei pentru felul cum își petre
ce copilul timpul liber, înfloresc 
la copil cele mal nesănătoase șl 
condamnabile deprinderi. Ar fl 
necesar ca părinții să meargă 
mai des la școală, la detașamen
tul de pionieri și in locurile unde 
se joacă copiii lor, ar putea chiar 
să inițieze acțiuni educative in 
colaborare cu instructorul de pio
nieri, cu profesorul sau dirigin
tele copilului. Aceasta ar însem
na o contribuție efectivă la mun
ca de educare a tineretului. însă 
din păcate această colaborare nu 
există decît sporadic.

Un alt aspect al problemei îl 
constituie faptul că nici școala

în unele cazuri nu contribuie su
ficient la munca de educare a 
copiilor și tineretului în general. 
De exemplu, în ceea ce privește 
cultivarea unei discipline liber 
consimțite în școală, aceasta pre
supune și contribuția corpului 
didactic căruia i se cere mai 
multă exigență în această pri
vință. în unele cazuri, unele 
cadre didactice nu pot să înțe
leagă că exigența nu insemnează 
exclusiv bătaie și atunci devin 
nepăsători față de educația ele
vilor de teama de a nu fi acu
zați, după cum spun unii tova
răși, că folosesc metode pedago
gice de tip burghez. Acești tova
răși nu înțeleg că la baza acestei 
exigențe trebuie pusă munca de 
convingere, influențarea copilului 
în acest sens prin însăși perso
nalitatea profesorului sau peda* 
gogului respectiv.

în interesul educării tinerilor 
elevi, al formării caracterului lor, 
al îndrumării lor pentru viață de 
pe pozițiile principiale cele mai 
sănătoase se impune ridicarea ro
lului profesorului, creșterea auto
rității sale în școală, depășirea 
preocupărilor exclusiv profesio
nale, de specialitate. Sînt de pă
rere de asemenea că multe din 
manifestările de indisciplină pe 
care Ie au copiii în școală ar pu
tea fi eliminate dacă problema 
disciplinei, a bunei purtări cum i 
se mai spune, n-ar fi considerata 
în multe locuri ca o problemă 
exclusiv de competința diriginte
lui.

Un alt aspect al acestei pro
bleme este faptul că copiilor nu 
li se dau suficiente cunoștințe 
politice in forma și la nivelul în
țelegerii lor. Sînt chiar și cazuri 
cînd educația politică a copilu
lui se face la nivelul înțelegerii 
adultului. Toate aceste aspecte 
ilustrează o neînțelegere a nece
sității educării politice a tînăru
lui prin găsirea formelor accesi
bile minții lui, puterii lui de în
țelegere. Numai prin această in
diferență se poate explica nivelul 
politic și ideologic extrem de re
dus care se constată la unii ti
neri la terminarea școlii sau 
chiar în învățamîntul superior.

Vorbind despre educația poli
tică a tineretului din școală, tre
buie să vorbim și despre activi
tatea organizațiilor U.T.M., dar 
mai ales despre relațiile lor cu 
școala, respectiv cu conducerea 
școlii și corpul didactic. Organi
zațiile U.T.M. din școli ar putea 
să aducă un aport mult mai mare 
la educarea tineretului, ia îmbu
nătățirea procesului de învăță- 
rnînt, la creșterea disciplinei, 
dacă rolul lor n-ar fi subestimat, 
dacă în unele locuri n-ar fi lăsat 
să slăbească exigența fața de 
calitatea de utemist. Aceasta re
duce în fapt rolul organizației 
U.T.M. în școală mărginindu-i 
sfera de activitate. Secretarul 
de U.T.M. pe școală nu este con
sultat în diverse probleme cu 
privire la îmbunătățirea procesu
lui de învățămînt, a disciplinei, 
a activității obștești, extrașcolare 
etc. iar tovarășii directori spun: 
„U.T.M.-ul nu face nimic11.

Dar putem noi oare să pretin
dem organizației U.T.M. din 
școală să rezolve diferite proble
me de educație politică sau de 
comportare cetățenească a tine
retului, fără asistența și con
cursul cadrelor didactice înzestra
te cu o pregătire superioară, cu 
o mai bogată experiență de via
ță ? Fără îndoială că nu. Practi
ca ne-a dovedit că organizațiile 
U:T.M. din școli nu pot rezolva 
singure aceste probleme. Iată de 
ce ar fi necesar ca directorul 
școlii să asiste la ședințele 
U.T.M., să ajute activitatea or
ganizației de bază U.T.M., s-o 
folosească în îmbunătățirea pro
cesului de învățămînt, în munca 
de educare a tinerilor.

Vorbind despre școală aș vrea 
să mai ridic o problemă. Cred 
că în școală nu se dă atenție 
suficientă unor probleme de viață

care — într-adevăr — nu fac 
parte din programele școlare. 
Este vorba de problemele de 
ordin higienic, moral sau de 
comportarea civilizată în societa
te. In unele locuri această mun
că este lăsată în seama dirigin- 
ților care n-o fac întotdeauna 
cum trebuie. Cred că ar fi ne
cesar ca tinerilor în școală să 
li se dea și alte noțiuni de hi
giena în afara sfatului de a se 
spăla. Consider că ar trebui să 
ii se vorbească mai mult și des
chis despre dragoste, căsătorie, 
despre necesitatea de a munci și 
despre alte probleme care fră- 
mîntă tineretul. Să nu-1 lăsăm pe 
tineri să găsească răspunsuri la 
astfel de probleme cu „ajutorul41 
răilor sfătuitori pentru că de cele 
mai multe ori sînt răspunsuri 
proaste care duc la decepții și in
fluențează formarea lor ulterioară. 
Pregătind tinerii și tinerele mai 
temeinic pentru viață am avea cu 
siguranță mult mai puține căsă
torii formale, de pildă, care se 
destramă după cîteva luni, am 
avea mult mai mulți tineri care 
să iubească munca productivă și 
așa mai departe.

Nici colectivul în care muncesc 
tinerii după terminarea școlii nu 
ajută suficient la munca de edu
care. Astfel, în multe cazuri, cînd 
în aceste colective sînt tineri cu 
manifestări huliganice, cu apucă
turi grosolane, așa ziși șmecheri, 
nu se face front comun împotri
va lor. Ba, mai mult, pentru 
popularitatea ieftină pe care o 
au, sînt considerați „băieți de 
viață11. Organizația U.T.M. inter
vine în asemenea cazuri dar ar 
trebui să fie mai mult sprijinită 
de opinia de masă a întregului 
colectiv — format din tineri și 
adulți — în lupta pe care o duce 
împotriva chiulangiilor, a celor 
care nesocotesc bunul obștesc 
sau jignesc societatea prin ati
tudinea lor.

Și pentru că vorbim despre 
factorii răspunzători de educația 
tineretului, trebuie să spunem, 
fără ocolișuri, că și organizația 
U.T.M. are lipsuri serioase. Nu 
puține sînt organizațiile U.T.M. 
renumite — ca să spun așa — 
prin sărăcia activității pe care o 
desfășoară și pe care o rezumă 
de cele mai multe ori la: adu
nări generale (destui de neinte
resante), încasarea cotizației) li
nele acțiuni de muncă voluntară 
și cam atît. Lipsesc din sfera 
preocupărilor lor tocmai aseme
nea activități și acțiuni „mărun
te" în aparență, dar care pot avea 
o mare inrîurire educativă asu
pra formării unei concepții și 
atitudini juste față de viață a 
tinerilor. Și pentru că nu se o- 
cupă cu asemenea „mărunțișuri", 
nu se interesează și nu fac totul 
pentru a realiza colaborarea do
rită și necesară cu toți factorii 
răspunzători pentru educația ti
neretului.

Iată cîteva aspecte deci ale 
lipsei de unitate în activitatea 
practică de educare a tineretului 
între principalii factori răspunză
tori. Ar fi necesar, după părerea 
mea, să se înțeleagă de către toți 
cei chemați să facă educația ti
neretului că această muncă pre
supune nu numai educarea lui 
politică ci și educarea iui cetățe
nească, în spiritul moralei noas
tre proletare, că această educa
re nu poate fi asigurată numai 
de către U.T.M. sau de către 
școală, ori familie, ci ea trebuie 
să fie rezultatul unui efort co
mun, întrucît acești factori in
fluențează puternic în diferite pe
rioade din viața tinerilor. Trebuie 
înțeles de asemenea că educația 
tineretului este un proces multi
lateral și continuu. In felul aces
ta vom putea aduce o contribu
ție mai mare Ia formarea omului 
de tip nou, vom putea să ne achi
tăm mai conștiincios de marea 
răspundere pe care o avem de a 
călăuzi pașii tineretului spre 
idealurile de viață comuniste.

SEVER PADUREANU 
secretar al Comitetului regio

nal U.T.M. Stalin
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La 26 iunie este programată o 
interesantă reuniune a reprezen- 

sportivilor fin- tanților federației de baschet în 
cadrul căreia se va examina pro- M. ZONIS

ORIZONTAL: 2. Astfel și nu 
altfel; 4. Are 8766 ore — A spă
la; 6. Asuprită (fig. .); 8. „A- 
pus de soare" de B. Delavran- 
cea are patru (sg.) — Acest
nume l-au avut in vechime două 
lanțuri de munfi, unul tn Creta 
și altul tn Frigia; 10. Ațta de a 
construi; 12. Aleargă copiii pe 
ele prin parcuri — A lucra pă- 
mlntul — Anatomiștii spun rotu-

lei: genunchiului"; 14. Adus
din nou in memorie — Așa este 
o casă neîngrijită; 16. Achena

unui arbust mult căutată de ve
verițe — Aici locuiesc tn gene
ral tineri — Aparține arborelui.

VERTICAL 1. A ieșit mereu 
primul — Am speranță; 2, A de
venit unul din simbolurile pur
tării cu vorba — Are grija fa
miliei ; 3. Acela (pop.) — Aceș
tia rod în special lemnul, 4.
A fi capabil (pi.) — Ardelenii 
despică lemnele cu ajutorul lui; 
5. Aprind focul — A începui să 
numere; 6. Am comandat și a- 
cum plătesc; 7. Alegi de ici. de 
colo și siringi la un loc; 8. Ar
tiștii de circ au scena lor . 9. 
Azvlrl; 10. Aduc alinare, II. A- 
iută la buna dirijare a trenuri
lor; 12. Acum (pop.); 13 Atri
but croitoricesc ; 14 Articol. 15. 
Arma albinei

i tinsretulu!



A* A« Gromîko despre declarația 
instigatoare a generalului 

Norstadamerican
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite : In dimineața zi
lei de 25 iunie A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a făcut o declarație în 
fața ziariștilor sovietici și străinf 
în cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc la Ministerul Afa
cerilor Externe.

Presa americană și europeană a 
spus Gromîko a publicat recent 
declarația făcută de generalul 
Norstad, comandantul suprem al 
forțelor armate ale blocului nord- 
atlantic (N.A.T.O.) în cadrul unei 
ședințe închise a Comisiei pentru 
afacerile externe a Senatului 
Ș.UA.

Declarația generalului american 
Norstad, care nu joacă ultimul rol 
în elaborarea politicii militare a 
blocului nord-atlantic, nu poate să 
nu rețină atenția prin caracterul 
ei agresiv și lipsit de jenă.

Generalii care dețin funcții de 
comandă în N.A.T.O., a declarat 
Gromîko, încep să facă zarvă și 
să agite pumnii fie atunci cîndse 
discută alocările militare, desti
nate continuării cursei înarmări
lor, fie atunci cînd ia cadrul tra
tativelor în problema dezarmării 
se conturează o apropiere a po
zițiilor participanților la tratative 
în diferite probleme ale dezarmă
rii.

A. A. Gromîko a 
Dacă Statele Unite ale 
ca participante la tratativele 
problema dezarmării, 
devăr să contribuie la realizarea 
înțelegerii necesare intre puteri, 
în cazul acesta nu au ce cânta 
declarațiile agresive și ațițăteaxe, 
de genul declarației lui Norstad 

In declarația sa A. A- Gromîko 
s-a referit în continuare ia decla
rația generalului Ncrstad cu pri
vire la planurile militare ale blo
cului nord-atiantic și ia special

declarat: 
America, 

in 
vor intr-a-

cu privire la amenințarea profe
rată de generalul american „de a 
ataca din toate patru părțile Uniu
nea Sovietică" de pe bazele mili
tare americane din străinătate, „de 
a distruge tot ce are o importanță 
cît de cît militară în Rusia".

In legătură cu aceasta Gromîko 
a spus : Generalul american a 
scăpat din vedere în mod evident 
că avioanele au proprietatea de 
a zbura nu numai într-o direcție, 
nu numai dinspre agresori ci și 
înspre agresori. Or, s-ar părea că 
în această chestiune nut trebuie sa 
existe nedumeriri chiar și la „ca
petele cele mai înfierbîntate" din 
rîndul conducătorilor militari ai 
N.A.T.O.

Gromîko și-a exprimat părerea 
că o declarație de genul aceleia 
a lui Norstad nu este numai o 
manifestare de delir al unui ge
neral dezlănțuit Gromîko a cali
ficat cuvântarea lui Norstad drept 
o declarație instigatoare premedi
tată care are drept scop să tul
bure situația internațională, sâ 
ațîțe „războiul rece-, sâ intensi
fice isteria războ nică și totodată 
să ajute fabricanților din industria 
de război sâ obțină profituri u- 
riașe de pe urma lÂTărilcr de ar
mament

Declarația kd Norstad, a tpcs 
Gromîko, arată încă o dată nete- 
memiria spennțelcr nutrite fc>d 
de unii d7-» țirile pnrtkâ-
pante la NJLTjOI — Franța, Ger- 
mania occidmtali. Ncrveria. Da
nemarca și altele — că XJLTJO- 
nn uzEârește scopori azresxv&

Seară de literatură și muzică 
romînească la Budapesta

BUDAPESTA 25 (Agerpres).— 
Sub egida Societății pentru răs- 
pindirea Științelor Sociale și Na
turale din R.P. Ungară a fost 
organizată în sala Clubului Kos
suth din Budapesta, o seară de 
literatură și muzică romînească.

Cu acest prilej, conf. univ. Do- 
mokoș Samuel a vorbit despre o- 
pera scriitorilor M. Sadoveanu, 
T. Arghezi și M. Beniuc.

Artiști de Ia Teatrul Tineretu-

Orchestra de jazz simfonic „București44 
îndelung aplaudată la Lvov

lui au citit din operele scriitori
lor M. Eminescu, G. Coșbuc, At. 
Sadoveanu, T. Arghezi și M. Be- 
niuc.

In cadrul programului muzical, 
au fost executate sonata a Il-a 
de Enescu, Tocata de P. Cons- 
tantinescu și Suita a I l-a de 
Max Eisicovici. Cintâreața To- 
rok Erzscbet, laureată a Premiu
lui Kossuth a interpretat cîteva 
cintece populare romineștL

LVOV 25 (Agerpres). — Co
respondență tectonică. In conti
nuarea turneului pe 
treprinde în Uniunea 
orchestra de jazz 
„București44 dirijată 
Malagamba. a dat in 
de 22 iunie primul spectacol 
orașul Lyov. Cei peste 5.000 
spectatori prezenți in Teatrul 
vară au ovaționat îndelung 
solii muzicii ușoare rcmînești 
sind întreg programul. Au plă
cut îndeosebi soliștii Gică Pe
trescu. Maria Serea și Fiorin Do
rian. iar comperajele lui Mircea 
Cri șan prezentate in limba rusă 
au fost îndelung aclamate.

La sfîrșitBl spcctacclulci spec
tatorii au oferit orchestrei și tu- 
teror soliștilor flori scand;nd iu 
cor -Vă mulțimi im prieteni ?*. 
Dcpi o serie de spectacole Ia 
Lvov, orchestra va pleca la Mos
cova. b* aprecierile făcute de 
dirijori* wrielici ca A. G. Po- 
bodjeaco, dirijorul Fîiamcnirii

care il în- 
Sovietică. 
simfonic 

de Sergiu 
seara zi.'ei 

in 
de 
de
Pe 
bi-

de stat din Odessa, reiese că or
chestra de jazz simfonic „Bucu
rești' este una din cele mai bune 
formații de acest gen care au 
concertat in Uniunea Sovietică.

Succesul Tîrgului 
Internațional de la 

Poznan
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 

La 23 iunie a avut loc la Poz
nan. închiderea oficială a celui 
de-al 26-lea Tirg Internațional. A- 
nul acesta ia Fîrgul Internațio
nal au participat 31 state. Un nu
măr de 113 organizații centrale 
de comerț exterior din țările la
gărului socialist și 1400 firme din 
țările capitaliste și-au expus 
mărfurile, 1.600 organizații, re- 
prezentînd diferite ramuri ale e- 
ccnomiei naționale a Poloniei, au 
prezentat 12J000 de exponate.

Tirgul Internațional a stlrnit 
mult interes atit in Polonia cit și 
în străinătate. Timp de două 
săptămini Tîrgul a fost vizitat 
de peste 9O0JJO0 pe'soane, intre 
care de aproximativ 5.000 oaspeți 
străini.

In cadrul acestui Tirg au fost 
încheiate numeroase tranzacții 
comerciale Intre diferite țări.

Vizită prietenească
SOFIA 25 (Agerpres). — ATB 

transmite: De citeva zile uzina 
rnetaârgîzd ,Lerărr din. orașul 
Duniirooo, găzduiește delegația 
de vzunciiori și tehnicieni uzi
nei r-.etclurgice ^1. C. Frimu** d-n 
Sz'-z-z.

Delegația va face o viziii de 
doud săxămim in R. P. Bulgaria 
și va ’.ua cunoștință de numi și 
organizarea unor uzzne bulga-e. 
Ea ca vizila totodată fi nume
roase monumente de cultură și

Guvernul indian 
va lansa un împrumut 
de 1 miliard rupii

TINERETUL
în bătălia recoltării

Care sînt cauzele crizei politice 
prin care trece Itaiia

Un articol al lui
PARIS 25 (Agerpres). — Palmi

ro Togliatti, secretar general al 
Partidului Comunist Italian, publi- 
că în săptămânalul francez „Fran
ce Nouvelle“ un amplu articol 
consacrat cauzelor crizei politice 
prin care trece Italia.

Ocupîndti-se de cele două crize 
de guvern ce au avut loc într-o 
luna și jumătate și de imposibili
tatea în care se află partidul de
mocrat creștin de a reface coali
ția de centru, Togliatti afirmă că 
în prezent „se ia în considerare în 
mod deschis eventualitatea unei 
disolvări a parlamentului și a unei 
consultări electorale anticipate".

In Italia au apărut și s-au des- 
voltat anumite elemente ale unei 
crize politice destul de adinei. Pal
miro Togliatti consideră că printre 
cauzele acestei crize politice trebue 
pusă în primul rînd, cu toate pro
gresele realizate de Italia î:i anu
mite domenii, nemulțumirea unor 
largi pături sociale pentru grelele 
condiții de viață în care se sbate, 
nemulțumire care s-a manifestat 
prin valul de greve isbucnite în 
industrie și agricultură, prin inten
sa agitație și stare de alarmă crea
te la proiectul guvernului
Segni de a lichida prin legea asu
pra contractelor agricole unele din 
cuceririle obținute de micii propri
etari de pămînt și de muncitorii 
agricoli.

Togliatti remarcă, in al doilea 
rind, că partidele care au sprijinit 
pină acum partidul democrat creș
tin și au colaborat cu el (social de
mocrații, liberalii, republicanii) „în
cep însfîrșit să-și dea seama că a- 
cest sprijin și această colaborare — 
pe care au justificat-o întotdeauna

Palmiro Togliatti
prin necesitatea de a faceprin necesitatea de a face front 
comun impotrica comunumului — 
le-a adus o slăbire progressed, a 
compromis prestigiul lor în țața 
maselor ri le-p împins in criză".

In al treilea rind Togliatti con
stată eșecul și falimentul campaniei 
anticomuniste furibunde dedănțuiie 
de reaefiune la sfirșiiul anului 
1956, campanie prin care se scon
ta slăbirea și izolarea partidului 
comunist.

„Consultările electorale din ulti
ma creme, scrie Togliatti, au fă
cut dovada ci dimpotrivă, noi îna
intăm și sintem mai puternici da
cii înainte".

Jn lupta economică și politică 
din ultimele luni — reieti Tog
liatti — partidul s-a cflat alături 
de mase, la postul său, cu forța 
ys autoritatea sa tradițională.

Din toate acestea, scrie in con
cluzie Togliatti, rezultă, evident, 
perimarea vechilor formule și for
mații politice ale cercurilor condu
cătoare, in timp ce i.n țară se ma
nifestă nevoia unei schimbări de 
orientare politică.

Togliatti considera ci trebuie 
dusă o politică naționala italiană 
care să contribuie prut inițiative 
proprii la o adevărată destindere a 
relațiilor internaționale

Pe plan intern, in ceea ce pri
vește guvernul, trebuie si fie în
lăturate discriminările și pozifiile 
exclusiviste față de partidele de 
stingă și să se caute fa aceste 
partide •care reprezintă mai mult 
de o treime a parlamentului p 
peste zece milioane de alegătorii 
sprijinul pentru o politica nouă 
care si respecte principiile trasate 
de constituție.

6uvemu! francez a obținut încrederea 
Adunării numai datorită voturilor 

deputaților de dreapta
iRIS 25 (Așerpies . — Ia ca- tot roii largi în vec
fcdrxa de «=xa seara, ga- cnri ■ hanhiri rad rale a pot 

al Bocrpes a coți- aLgeriese și snbfrtiazi necesit
rotai de încredere cerat Ada- creăm majorități repabbc

DELHI 23 (.Agerpres). — Mi
nistrul de Finanțe al Indiei Krish- 
r^maHari, a declarat la Bombay 
că guvernul indian x-a lansa un 
împrumut de 1 miliard rupii pen
tru a satisface necesitățile celui 
de-al doilea plan cincinal

India va încerca de asemenea 
să facă economii de valută străină 
reducând numărul de delegații ca
re pleacă ia străinătate și încura
jând turiștii «trăini-

Șliruitrul de Finanțe a arătat că 
turismul reprezintă o importantă 
sursă de valută străină pentru 
India.

Krishnamaciari a declarat presei 
că în cursul lunii septembrie a a- 
cestui an va vizita Statele Unite 
și Anglia pentru a duce tratative 
în vederea obținerii unor credite 
pentru India. Ministrul de Finan
țe a reamintit ziariștilor de aseme
nea că premierul Nehru a decla
rat că India ar dori împrumuturi 
pe termen lung din străinătate.

Ei merg la
Georgia— Un ținut al rtaH- 

lor repezi fi nunți'.cr l-Mți 
înzăpeziți.

tn toate colțurile acestei 
republici însorite a Uniunii 
Sovietice se desfășoară tn 
prezent pregătiri intense fa 
vederea Festivalului.

Care dintre tinerii georgieni 
vor participa U marea sărbă
toare a tinereții de la Mos
cova ? în generat se știe : ți
neri maeștri ai artei, sportiv, 
fruntași, membri ai colective
lor de artiști amatori, cei mai 
buni muncitori fi colhoznici.

Tinerii soliști ai ansamblu
rilor • de dansuri populare. 
Ghizo Beradze și lason Ze- 
dașvili (fotografia nr. I) unt 
laureați ai celui de-al V-lea 
Festival. Ei au dat multe re
prezentații care s-au bucurat 
de succes la Varșovia tn ca
drul concursului de dansuri 
populare. Ghizo Beradze ur
mează aspirantura la Institu
tul politehnic din Tbilisi, 
lason Zedașvili termină uni-

PHENIAN. La 25 iunie s-au îm- 
pinut 7 ani ie Ia atacai agreso- 
rikv aner.cano-Iisinnianiști im- 
pcfciva R.P.D. Coreene. La 24 
n»e a anrt loc la teatrul Mcean- 
ben • asanare ccnsacrati zilei de 
taftt îB*ctrin imperialismalci 
wrrioa. Raportsl la adenare a 
lest prczeirtat de genera In Hoc o- 
ienert Kca Țri ia. fa cadrul a- 
Auairiî a rostit • cariatare ge- 
acraî-ezaier Din Laâ-te. ccndiia- 
t«nl delegară cEitlțilcr de so- 
lantari ri

PARIS 25 (Agrfm), — TASS 
trvzr-. :z : Lv 25 a îxvepal 
ezzv^ * dvaa a cnacvaaEa: uiier- 

cl piaiiștilsr JUrgatri-
Long-, Din cei 4o ce tincifti 

zan aa '.s p--—.z etapl 
ic sĂecționare an foet nimici in 
evspa a doao 25 dz vtriza-e 
grâii-e are pianiștii tovM.zi Ni
na Lsciak fi Igor ]

BELGRAD. După 
mile agenția Tanjag 
s-a deschis la Casa 
dm Belgrad primul 

ioc mandtoreș:

alre.
cum trans
la 25 iunie 
Smdicatelor 
Congres al 

cccs.’—loc mano tocești dm Iugo
slavia. La Congres participă peste 
1T30 de delegați și aproape 3ÎX) 
de oaspeți — reprezentând diferite 
cegamaații obștești și Întreprin
deri din iară.

MILANO. 13 persoane, dintre 
care șapte femeL «-an îmbolnăvit

de tulburări mfritale și au fost In- 
tenute in clînicile de psihiatrie 
dia Milano ca urmare a valului 
de căldură toridă 
Lombar diei.

MOSCOVA. La 
prilejul sărbătorii 
Tai landei, ambas;

abătut asupra

23 iunie, cu 
naționale a 

tai landei, ambasadorul Tailan- 
dei la .Moscova, domnul Sh. Sres- 
taputra. a rostit o cuvintare la 
postul de televiziune Moscova.

BUDAPESTA. Tn ultimele zece 
să^.ămini s-au întors în Ungaria 
1500 de cetățeni ungari aflăți în 
Austria, Franța, Anglia si El
veția Ln urma evenimentelor din 
octombrie 1956.

PRAGA, Ziarul „Rude Pravo“ 
publica materiale care demască 
activitatea antistatală a unui grup 
de clerici.

COLOMBO. lakalev, ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al UJfS.S. tn Ceylon, a 
oferit o mare recepție in legă
tură cu stabilirea relațiilor diplo
matice intre UJ^SS. și Ceylon 
și deschiderea ambasadei sovie
tice la Colombo.

HELSINKI. La sesiunea Con
siliului Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor care are 
loc la Helsinki au continuat dez
baterile pe marginea raportului 
prezentat de Eugenie Cotton. j

NEV YORK. La Rio de Ja
neiro a apărut recent cartea lui 
A. Mor intitulată „Dolarul și 
Brazilia" Cartea prezintă un bo
gat material documentar care a- 
testă dominația monopolurilor a- 
mericane tn Brazilia In dauna 
intereselor naționale.

Un amestec grosolan 
în treburile interne 

alejărilor de democrate 
populară

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Luînd cuvîntul la 24 iunie în 
cadrul conferinței anuale a guver
natorilor statelor, președintele Ei
senhower s-a amestecat în mod 
grosolan în treburile interne ale 
unor țări suverane din Europa de 
răsărit

Prezentînd într-o lumină falsă 
situația din aceste țări, președin
tele S.UA. și-a exprimat speranța,i < . ,____ ,____
după cum anunță agenția Associa- 
tea Press, că Germania răsări- >_.X n_l TT___ î- T„ —_

I teanâ, Polonia, Ungaria și Iugo
slavia ,Țși vor recăpăta libertatea". 
Cuvîntarea președintelui Eisen
hower a abundat în afirmații anti- 
sovietice perimate.

cel de al Vl-lea Festival!

versitatea din Tbilisi. Ca fi Uști din trupa de dansuri a 
înainte vreme cei doi tineri Palatului pionierilor din Tbi- 
sint pasionați după dansurile list — vor veni la marea săr- 
patriei lor, dansuri pline de bătoare a păcii și prieteniei de 
originalitate și foc. Ghizo și la Moscova, tinerii artiști vin 
lason vor participa la progra- '* ‘<- ----
mele artistice din cadrul Fe
stivalului de la Moscova.

Filmul -Libelula”, tn care 
rolul principal l-a avut tinăra 
fi talentata artistă LeUa 
Abașidze, s-a bucurat de un 
mare succes in rindurile spec
tatorilor. Talentul deosebit și 
vocea bună i-au dat posibili
tatea artistei să facă parte 
din rlndul acelora care vor 
pleca la Festival (foto nr. 2).

Numele luptătorului Ghivi 
Kartozia (îl putem vedea în 
fotografia nr. 3 discutînd cu 
copii) este bine cunoscut peste 
hotarele Uniunii Sovietice. El 
este de două ori campion al 
lumii la luptele clasice și 
campion al jocurilor olimpice 
de la Melbourne. Șl el va 
merge la Moscova.

Deși numai 4 școlari — «o-

cu mult entuziasm la repe
tiții. Cine știe, poate că în 
viitor mulți dintre ei vor fi 
aplaudați de miile de partici- 
panți la festivalurile ce vor 
urma (fotografia nr. 4).

La Festival vom putea ad
mira de asemenea ansamblul 
de estradă al tineretului (fo
tografia nr. 5) care de 10 ani 
duce o activitate în cadrul In
stitutului de politehnică ,,Ki
rov1' din Tbilisi.

...Cel de-al Vl-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților se apropie cu pași re
pezi. Nu e departe ziua cîrid 
Ghivi Kartozia, Leila Abașid- 
ze, studenții institutului „Ki- 
rovu și alți reprezentanți ai 
tinerei generații din Georgia 
vor păși pe străzile Moscovei 
mină In mină cu prietenii lor 
din cele mai îndepărtate țări^

REDACJIA Șl ADMINISTRAȚIA București Plata „SctotciP. Tel, 7.60.10. TIPARUL Combinatul Poligrafic „Casa ScînteO I. V. Stalin’’*
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(Urmare din pag. l-a)
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dicații prevăzute in plan. Tn ( 
aplicarea aceasta creatoare a : 
directivelor, utemiștii, mobili" 
zați și îndrumați de organiza- ! 
țiile de bază U.T.M., sint da- i 
tori să sprijine toate acțiuni- i 
le întreprinse de organele lo- ( 
cale de partid și de stat. Or
ganizațiile de bază U.T.M. au 1 
datoria să coordoneze și să i 
îndrume munca tineretului, să i 
prelucreze planul de măsuri, ■ 
să ceară și să primească din 
partea tinerilor propuneri In 1 
legătură cu acțiuni organizate i 
ale tineretului fa sprijinul ( 
stringerii recoltei șl Insămln- , 
țărilor de toamnă.

Partidul și guvernul nostru 1 
au încredere în fort» tineretu- i 
lui, fapt dovedit și prin atrl- , 
buirea unor importante sarcini 
prevăzute in acest plan de mă- , 
suri.

Utemlști! Tineri 1 Să contri
buim cu toate forfele noastre 1 
la stringerea recoltei șl la pre- i 
gătirea celei viitoare I Să do- j 
vedim astfel că merităm tn- , 
crederea poporului, a partldu-

750.000 tone nutreț insilozat 
prevăzute în planul de măsuri 
ca sarcină pentru tineretul din 
gospodăriile de stat și colec
tive.

Odată cu aceste lucrări și 
în continuarea lor trebuie pre
gătită recolta anului viitor. 
La arăturile de vară, întreți
nerea ogoarelor, asigurarea 
semințelor de calitate și însă- 
mînțările de toamnă, pretu
tindeni vor lucra multi tineri 
și de calitatea muncii lor va 
depinde in mare măsură suc
cesele actuale și viitoare.

Planul de măsuri privind 
executarea recoltărilor de vară 
și a însămînțărilor de toam
nă, prin directivele pe care le 
dă. nu stabilește date calen
daristice și mdtode fixe pen
tru organizarea și executarea 
diferitelor lucrări din campa
nie. Se cere celor ce muncesc 
in agricultură, organelor lo
cale să aplice în mod creator, 
in funcție de mijloacele șl . . .
condițiile locale, diferitele In- Iul și guvernului 1

Spectacol festiv în cinstea Zilei
Grănicerilor din R.P.R.
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Marți seara a avut loc tn sala Doboș, laureat al Premiului de 
Teatrului C.C.S. un spectacol Stat.
festiv dat In cinstea Zilei Grăni- Programul, alcătuit din cintece, 
cerilor din R.P.R., de Ansamblul focuri, recitări, scenarii coregra
de cintece și dansuri „Ciocîrlia" rice etc., executate cu deosebită 
al Ministerului Afacerilor Interne, măiestrie, a fost îndelung aplau- 
sub conducerea It col. Viorel dat de asistență.

INFOR MÂȚII
* Marți seara a avut loc la 

Institutul oncologic din Capitală 
ședința de constituire a Cercului 
de oncologie al Societății Științe
lor Medicale din R.P.R.

Din comitetul de conducere al 
Cercului de oncologie al Societății 
Științelor Medicale din R.P.R. 
fac parte: acad. prof. dr. C. I. 
Parhon, președinte; academicie
nii St. Milcu ,St. Gh. Nicolau, 
H. Hulubei, St. S. Nicolau, N. 
Hortolomei și V. Mirza, prof. dr. 
E. Crăciun și dr. O. Costăchel, 
vicepreședinți; dr. St. Grigores- 
cu, secretar.
* Benko Lorand, candidat tn 

științe la Academia de științe a 
R. P. Ungare, care ne-a vizitat 
țara in cadrul planului de muncă 
pentru aplicarea convenției cul
turale dintre R.P. Romînă și R.P. 
Ungară a părăsit marți Capita
la.

In aceeași zi au plecat spre pa
trie Max Bayer, prim custode la 
muzeul de istorie a științelor na
turale din Viena, și Leopold Spe- 
neder, consilier superior la mu
zeul orașului Viena, care ne-au 
vizitat țara la invitația I.R.R.C.S.

* In cadrul planului de mun
că pentru aplicarea convenției 
culturale dintre R.P. Romînă și 
R.P. Bulgaria marți a sosit 
București artista plastică 
Rojevska Gurinova.
* In curînd vor pleca peste 

hotare alți artiști romtni: Ze- 
naida Pally, artistă emerită, va 
pleca în R.P. Bulgaria unde va 
cinta la opera din Russe în „Tru
badurul", iar apoi va interpreta

roluri in trei spectacole Ia Opera 
din Varna cu ocazia deschiderii 
stagiunii. ■

Pianistul Valentin Gheorghiu, 
artist emerit, va da două recita 
luri la Praga.
* La invitația Î.R.R.C.S. ■ so

sit în Capitală Tordten Johsson, 
director al ziarului suedez 
„Undongsmvt".
* La invitația Academiei R.P. 

Romîne au sosit în țară prof. dr. 
Werner Hartke, directorul Instil 
tufului de științe" antice greco- 
romane și rector al Universității 
„Humboldt" din Berlin, și prof, 
dr. Konrad Schubring. Oamenii 
de știință germani vor avea dis
cuții cu cercetătorii Institutului 
de arheologie al Academiei R.P. 
Romîne pentru â stabili bazele de 
colaborare între Academia R.P. 
Romîne și Acadeiiila de Științe 
din Berlin, in vederea editării vo
lumului III din „Corpus inscrip- 
tiorum latinarurti".

(Agerpres)

(qSEMATOGir&FE)
în 

Iova

~S

RICHARD AL Ttt-LEA (ambele 
serii) u- Patria (complectare ci
nemascop tn culori „Nava școală 
pleacă în larg"), V. Alecsandri 
(complectare „Marea Adriatică"); 
ROMEO ȘI JULIETTA — Republi
ca, înfrățirea între popoare, Mio
rița; 12 REZULTATE EXACTE — 
Magheru, Elena Pavel, (sală și 
grădină), 23 August (sală și gră
dină), Volga ; STAN ȘI BRAN 
STUDENȚI LA OXFORD — Bucu
rești, Grădina Progresul, Gh. 
Doja, Arta (sală și grădină), 1 
Mal (sală șl grădină). N. Bălceseu 
(sală șl grădină); UN PICHET 
IN MUNȚI - I. C. Frimu (sală și 
grădină); DIN NOU ÎMPREUNA
— Lumina. Doina, Flacăra ; ALAR
MA IN MUNȚI - Central; PA
RADA LUI CHARLOT (partea II)
— Maxim Gorki (complectare 
„Masă așterne-te șl Uruguay), T. 
Vladlmirescu (grădină), complec
tare „Ilie tn luna de miere"; VRA. 
JITORUL — Timpuri noi; ÎNCO
TRO ?, complectare „Marcel Mar
ceau" — Tineretului, Alex. Sahia 
(sală și grădină). Aurel Vlaicu; 
FIICA MEA TRĂIEȘTE LA 
VIENA, complectare „Către absol
venții școlilor medi" — Alex. 
Popov; AVENTURILE LUI AR- 
T1OMKA — Grivița; DON JUAN - 
Vasile Roaită; DISPĂRUT FĂRĂ 
URMA — Cultural; ORA H, com
plectare „Pe muntele Retezat" — 
Unirea (sală șl grădină), Ilie Pin- 
tilie (sală și grădină), Popular; 
BALADA SIBERIEI — Const. Da
vid; PRĂPASTIA — Munca, Donca 
Simo (sală și grădină), CRONICA 
AMANȚILOR SĂRACI’— Moșilor 
(sală șî grădină); Bblesiaw Bleriit; 
INIMA CINTA, compledtare „Că
tre absolvenții școlilor medii" — 
M. Eminescu; VOCAȚIE, complec
tare „Către absolvenții . școlilor 
medii" - Libertății; FLOAREA 
DE PIATRA - Coșbuc (sală și 
grădină).
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STAS 8452 — 62

Vremea se menține călduroasă, 
cerul va fi mai mult senin noap
tea și dimineața și variabil ziua 
etnd devine favorabil averselor de 
iloafe sau descărcărilor electrice. 

Vtnt cu intensificări din sud și 
vest. Temperatura ușor variabilă 
va fi cuprinsă noapte între 19-4- 
21 grade și ziua între 34—36 grade.

IN ȚARA IN URMĂTOARELE 
TREI ZILE. Vremea se va răci 
ușor în Ardeal, menținîndu-se 
caldă tn sud-vest. Ploi sub 
formă de averse însoțite de 
descărcări electrice vor cădea 
cu deosebire în jumătatea de- 
nord a țării și zona de munte 
unde vor avea un caracter gene
ral. In rest averse locale. Vlnt 
slab la Început, apoi potrivit. Lo
cal vijelie de scurtă durată. Tem- 
peratura în scădere mai întti în 
nord-vest apoi și în rest. Minimele 
vor oscila între 8—22 grade, iar 
maximele între 20—28 grade în Ar
deal și între 24-34 grade tn restul

%25c8%2598.UA
S.UA

