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Delegația tineretului nostru, defilînd Ia festivitatea de deschidere « celui dc-al VI-lea Festival

CU CEI MAI BUNI PRIETENI
Am cunoscut-o pe Natașa Sitni

kova. Cine-i Natașa ? O blondă 
drăguță, studentă la Facultatea 
de istorie din Moscova. Natașa 
este comsomolistă din raionul 
Sverdlovsk și face parte din gaz
dele delegației romîne. Natașa, 
Împreună cu sute de alți comso
moliști din raionul Sverdlovsk 
ne-au invitat la o fntilnire prie
tenească in sala filialei teatrului 
M.H.A.T.

In stradă, pe treptele teatrului 
am găsit ciorchine de băieți și 
tete cu flori multe în brațe. Ne-am 
trezit încărcați de flori. Purtați

IMPERATIV
INOPORTUN • • •

z

„Consumați casata primăve
rii Litere de lemn, vopsite 
albastru, mari, la înălțime, s& 
impun trecătorilor, acolo unde 
Calea Victoriei și B-dul 6 Mar
tie își întretaie drumurile.

Imperativul, firesc — ispiti
tor.

Dar, deziluziile se ocolesc 
numai prin prudență ! In con- 
secință, la această cofetărie, nu 
întrebați de casată. Nu pretin- 
deți ți nu preferați casată, 
deți, imperativul, vă îndeamnă 
s-o faceți.

...Intr-o după-amiază răco
rită de o ploaie văratecă am 
dorit o casată. Ospătarii m-au 
refuzat amabili :

— Nu avem, azi nu avem,.-
— De ce ?
— E răcoare, timp nefavo

rabil, umed, v-ați putea îm
bolnăvi

Am rămas copleșit. Grijulii 
ospătari 11 Grijulie conduce
re !!...

Și am revenit... într-o spre 
seară de zi senină, toridă, în 
care termometrele arătaseră In 
umbră, peste 30 grade.

Am mers la sigur. M-am in
stalat confortabil la o masa. 
Ospătarul s-a apropiat profe
sional.

— Două casate, te rog l
— Lipsă. —
— Poftim ?
— S-au terminat.» lume 

multă... știți...
— Nu știi la ce oră și 

dacă se găsește vreodată ?!
— N-am nici o vină ; mai 

încercați... - ~
— Aveți telefon ?
— Nu. Pentru ce ?
— Să vă întreb la telefon, 

zilnic. Nu stau tocmai aproa
pe-

— Luați numărul de-acasa 
al tovarășului responsabil,

— Fie...

casata ! 
„Consu- 
* f?

A venit tovarășul responsa
bil. l-am cerut numărul de te
lefon, explicîndu-i motivul.

— Zadarnic, — mi-a răs
puns, spulberîndu-mi din nou 
speranțele.

— Nu funcționează telefo
nul ?

— Nu, n-avem niciodată ca
sată.

— Glumiți ?
— Nu, noi n-avem
— Bine, firma ? 

mâți casata primăverii6
— Nu ne deranjează. Ne-am 

obișnuit cu ea. Noi vindem 
bere, răcoritoare, înghețată a- 
sortată. Știți, sîntem în raionul 
Tudor Vladimirescu și casata 
o fabrică numai T.A.P.L. ra
ionul Stalin.

— Aha, am înțeles...
Sugerăm pe această cale 

T.A.P.L.-ului — raion Stalin — 
achiziționarea imperativului 
din lemn vopsit albastru : 
„Consumați casata primăve
rii !“ pentru a-l salva de la 
inoportunitate.

N-ar fi oare de recomandat 
responsabililor de magazine dp- 
tot felul să controleze din cînd 
in cînd concordanța dintre re
clama vizuală afișată ți posibi
litățile de onoare a ei prin 
vînzarea produselor anunțate ? 
Ar fi ! Și o și facem !

VALERIU LAZAROV

Proletari din toate țările, uniți-vă!
———------------------------------------------- ------ :----------------if
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FRUNTAȘEI

de șuvoiul mulțimii am Intrat în 
holul teatrului la parter — o or
chestră ne-a invitat la dans. Am 
dansat și am trecut într-o altă 
încăpere. Surpriză. O altă orches
tră. Nu am putut rezista tentației 
și bineînțeles am dansat din nou. 
Pînă la urmă am aflat că trei 
orchestre de comsomoliști din ra
ion veniseră ca să asigure progra
mul festivității. Bineînțeles n-am 
pierdut ocazia de a dansa în acor
durile muzicii interpretate de către 
amabilii noștri tovarăși comso
moliști.

Am fost invitați în sala teatru
lui. Aci delegația tineretului ro- 
mîn a fost salutată de către Mar
gareta Iureva artistă a Teatru
lui M.H.A.T. Ea ne-a vorbit des
pre dragostea tineretului sovietic 
pentru poporul romîn, pentru ti
neretul nostru și ne-a emoționat 
profund atunci cînd ne-a povestit 
despre figurile culturii romîneștl.

ale artei romtneștl, ale vieții cul
tural artistice din țara noastră. Ea 
ne-a vorbit de Sadoveanu, de Ce
zar Petrescu, de Constantin Sil
vestri. Iubitorii de sport s-au bu
curat atunci cînd au auzit-o pe 
Margareta Iureva vorbind despre 
performanțele lolandei Balaș. 
După ce Margareta Iureva a vor
bit, a sosit un grup de pioneri 
care ne-au oferit flori, A răspuns 
tov. Alecu Costică, membru in 
conducerea delegației R. P. R. la 
Festival,

Am putut apoi asista la un spec
tacol oferit delegației noastre, 

întîlnirea noastră s-a terminat 
noaptea tirziu. Așa cum este tradi
ție la Festival, tradiție pe care au 
stabilit-o rominii, întîlnirea a luat 
sfîrșit cu o Perinijă. Micuța stradă 
moscovită a fost trezită în miez 
de noapte de dansul tinerilor ro- 
mîni și sovietici.

E. OBERST

„...Sîntem nu numai prieteni, dar și rude..."
INTILNIRE CU TINERII ITALIENI

Exuberanța italienilor este ves
tită. După mine ea n-a avut limite 
azi la întîlnirea prietenească cu 
tineretul romîn. întîlnirea s-a des
fășurat la cantonamentul R.P.R. 
Tot timpul cît a durat am fost 
martorul unei explozii de bucurie 
reciprocă în care n-am înregistrat 
pauze decît în timpul cuvîntări- 
lor de salut rostite de șeful dele
gației noastre, tov. Virgil Trofin 
și șeful delegației tineretului 
italian, Curzio, secretar al Federa
ției comuniste Ti Aosta.

„între popoarele și tineretul 
țarii noastre — a spus tov. Virgil 
Trofin—sînt legături foarte vechi. 
Noi sîntem nu numai prieteni dar 
și rude, frați". Arătînd că în ul
timii ani tineretul țării noastre 
are legături strînse cu tineretul 
italian, tov. Virgil Trofin a spus: 
„Dorim ca pe viitor să întărim 
ți mai mult legăturile cu tineretul 
italian, în primul rînd cu orga
nizația tinerilor comuniști. Dorim

(Continuare în pag. 3-a)

Credite acordate 
țărănimii muncitoare

Oamenii muncii 
de pe ogoarele pa
triei noastre primesc 
un puternic 
din partea 
pentru i* 
producției 
și pentru 
nivelului lor de

In primele 
luni ale anului 
tul a acordat 
Banca Agricolă cre
dite, pe diferite ter
mene, în valoare de 
871.528.000 lei.

In flecare an creț*

sprijin 
statului 

dezvoltarea 
[ agricole 
i ridicarea 

trai, 
șase 
sta- 
prin

te numărul țărani
lor care primesc 
credite de la stat 
pentru construirea 
de locuințe, cumpă
rarea de animale de 
muncă șl de repro
ducție, materiale de 
construcții, 
rial săditor viticol 
și pomicol, 
șl unelte agricole 
etc. Din suma to
tală acordată de că
tre Banca Agricolă, 
aproape 291.000.000 
lei lint credite a-

mate-

mașinl

cordate pe termen 
lung.

O mare atenție se 
acordă întăririi șl 
dezvoltării unități
lor agricole socia- 
list-cooperatiste. In 
primul semestru gos
podăriile agricole 
colective, cooperati
vele agricole de pro
ducție și întovărăși
rile agricole 
mit credite 
producție șl 
Investiții în 
de 142.300.000

au pri- 
pentru 
pentru 

valoare 
Iei.

Dragă tovarășe Vasile,
Sînt adine mîhnit. M-ați luat 

în discuția consiliului de con
ducere de la G.A.C -Gemeni, 
unde deși nu s-au pomenit ca
lomnii, totuși am fost vorbit 
de rău, ceea ce nu-i de loc just. 
Aș fi putut să vă răspund cu 
vorbe urîte însă eu țin la „a- 
devăr“ ca la mama mea, ca la 
socrul meu și ca la alte rude. 
De fapt, ce-am făcut eu c-ați 
sărit ca arși în sus ? Am luat 
combina de pe tarlaua voastră 
de grîu și am dus-o nițel la 
plimbare, cale de 20 km. pînă 
la Movila Miresii. Ați spus în 
ședință că de ce m-am dus 
acolo, că în comuna Movila 
Miresii S.M.T.-ul nostru nici 
n-are contracte. Contract n-am 
avut, ce-i drept, dar l-am 
avut pe 
mai mult decît un contract 
pentru mine, că mi-e rudă, 
l-am secerat frumușel cele 
două hectare de grîu ca sa 
vadă și el — „individualul" 
ce mari sînt foloasele, mecani-

socru-meu, care-i

La G.A.C. AndrășeștI, simultan munca de recoltare se face șl 
snopii de grîu să fi fost transportați la arie.

aratul de vară înainte chiar ca
Foto: AGERPRES

V

i

zării, care se cheamă că am 
dus muncă de lămurire pentru 
cooperativizare. Just, nu ? Vă 
întreb: eu ca secretar al or
ganizației de bază U.T.M. de la 
S.M.T.-Romanu aveam dreptul 
să duc acolo combina sau nu ? 
Voi, colectiviștii din Gemeni, 
ați mai secerat și treierat cu 
combina. Știți ce înseamnă 
asta. Dar socru-meu sărăcuțul, 
înapoiat, nici nu văzuse barem 
pînă atunci combina, l-am a- 
rătat-o eu. Ați mai spus că 
v-am lăsat baltă cu recoltarea, 
ceea ce arată că numai la voi 
și la colectiva voastră vă gîn- 
diți. însă eu m-am gîndit și 
la combiner, care muncea la 
voi cu gîtul uscat, ceea ce la 
socru-meu nu s-a petrecut. 
Fiindcă dînsul e un om bun 
și cinstit, drept care ne-a 
cinstit și pe noi cu un singur 
șpriț în plus peste cît am

(Continuar. in pag. 3-a)

ROCK-AND ROLL, CRIME
și STUPEFIANTEO noapte liniștită de primăva

ră învăluia orășelul englez Leeds. 
Străzile etau pustii, cetățenii 
cufundați în somn adîne. Dar ia
tă că, rînd pe rînd, străzile se
umplură de larmă, țipete, urlete t ...
de clacson și zgomot de geamuri de puțin pe redactorii zia.
sparte. Capete speriate aparura la 
ferestre. •

— A început războiul atomic ? 
După atîția ani, în cursul căro

ra presa lorzilor, a magnaților a 
semănat isteria războinică, aseme
nea întrebări alarmante erau ex
plicabile.

Dar nu farfuriile zburătoare 
tulburaseră orășelul Leeds prici- 
nuindu-i, acum cîtva timp, două 
nopți de groază. După cum ne in
formează „Daily Mail" orășelul a 
fost terorizat de 
din trei băieți de 15, de 16 și 
respectiv de 17 
seară — narează amuzat ziarul — 
acești tineri s-au plimbat prin o- 
raș, în mașini furate, pline cu me
re cu care aruncau în pietoni și 
spărgeau vitrinele. în a doua 
noapte, ei au furat săpun și con
serve. înarmați cu aceste muniții, 
tinerii și-au reînceput călătoria, 
spărgînd ferestrele apartamente
lor (în număr de 26), vitrinele 
(33), geamurile automobilelor 
care staționau și pe care le tam
ponau în trecere".

Deocamdată, pornind de la a- 
cest caz, să nu tragem încă con
cluzii generale. Pentru a generali
za, e util să examinăm întîi și alte 
exemple. Totuși să notăm un a- 
mănunt : tonul cu care expune 
ziarul „Daily Mail" episodul din 
Leeds. După cum se vede, isprava 
tinerilor gangsteri nu i-a ofuscat

rnlui.: Dimpotrivă, cazul e relatat 
cu seninătate ți prezentat ca o 
reușită năzbîtie.

Să trecem 1. an alt cai cu ca
racter mai general.

Zilele trecute, la Londra a fost 
dat publicității un raport poliție
nesc care, deți n-a atîrnit vilvă, e 
totuți cît se poate de semnificativ. 
Este vorba de raportul țefului po-

4
o bandă formată

ani. „în prima

Marasmul
moral al „tinere

tului de aur“

liției orășenești, un oarecare John 
Nott-Bower, care face cunoscut că 
în cursul anului 1956, la Londra, 
au fost comise 108.582 crime mari. 
Cifra este cu 14 la sută superioa
ră celei din anul 1955. Procentul 
de creștere a criminalității este 
demn de reținut. Raportul subli
niază că cea mai mare creștere a 
criminalității se observă în rîn- 
dul tineretului în vîrstă pînă la 
21 de ani. Cifre asemănătoare pot 
fi întîlnite și în presa altor state 
occidentale. în Italia, Germania 
occidentală și îndeosebi în S.U.A., 
criminalitatea e o adevărată plagă

în TÎndurile tineretului. La Chi
cago, de pildă, a ajuns de dome
niul banalității faptul că o bandă 
de adolescenți, supranumiți 
volii“ (sau ‘T
le“) au ucis și jefuit pe 
țean oarecare. Asemenea 
se numără cu zecile.

Acestea sînt fapte de 
dreptului comun.. Sînt 
vechi și arhicunoscute. în ultima 
vreme au apărut însă în occident 
și un alt soi de bande. Țelul lor 
nu este neapărat asasinatul și ja
ful. Ele reflectă o pervertire mo
rală mai complexă și mai subtilă. 
Deși inofensive în aparență, ele 
sînt foarte periculoase deoarece 
conțin același germene al descom
punerii morale și, pe de altă par
te, cuprind un mare număr de ti
neri. Sînt un fel de anticamere în 
care se formează psihologia viito
rilor delicvenți.

E bine cunoscută isteria lansată 
de Elvis Preslay și cunoscută sub 
numele de „rock-and roll" sau pe 
romînește „bîțîie-te și rostogoleș- 
te-te !“. Acest „dans" epileptic a 
dat naștere unei serii de cluburi 
și secte ale „bîțîiților".

Din ziarul „Corriere de la Se
ra" din Milano aflăm că în S.U.A. 
a apărut un nou fel de sectă care 
practică cultul lui James Dean. 
Numitul, poreclit grandilocvent 
drept „lordul Byron al erei ato-

M. CÎRLOANȚĂ

„Dia-
respectiv „Diavolițe- 

un cetă- 
bande

resortul 
lucruri

(Continuare în pag. 4-a) . J

Primele boabe din
fină a-l cunoaște, despre co

lectiviștii din comuna Ștefan 
Vodă, raionul Călărași, n-am 
știut prea multe. De îndată însă 
ce am stat de vorbă cu ei și i-am 
văzut mai ales la treabă, mi-am 
dat seama că este un colectiv 
harnic.

— Porumbul de pe cele 360 de 
hectare e frumos de nu te vezi 
din el nici călare, îmi spune bri
gadierul Dumitru Gh. Neagu. 
Fiecare fir leagă 2—3 știuleți. 
Ploaia de ieri căzu și ea la vre
me. Intr-un cuvînt, ăsta-i rezul
tatul însămînțării la timp, în o- 
gor bine arat și îngrășat și al 
celor 3 prașile manuale și una 
mecanică.

In stepa Bărăganului adie un 
vtnt fierbinte, înnăbușitor. Dar 
mai rar om care în aceste zile să 
caute prieteșug cu umbra. La una 
din arii, unde s-a organizat mun
ca după metoda Brediuk, se tre
ieră din zori și pînă-n noapte fără 
întrerupere. De aici, din vatra co
munei, unde se află aria, pînă 
departe, unde se unește 
pămîntul, se întind cele 
tare de grîu și secară, 
întîlnești un spic în 
Toată tarlaua e strînsă 
grei, înalți cît un stat de om.

— Așa grîu, își desvăluie bucu
ria o colectivistă, n-am mai avut 
din ’54...

— Scoatem peste 2000 kg. la 
hectar, îmi confirmă voios și to
varășul Gheorghe Oprea, preșe
dintele colectivei.

Intr-o altă parte a cîmpului se 
treieră mazărea și muștarul, iar 
nu prea departe de noi, se recol
tează cu o combină ultimele hec
tare de orz.

— La capul „moșiei”, intră în 
vorbă un altul, avem o mîndreje 
de floarea-soarelui. Sîntem gata 
să ne prindem la întrecere cu ve
cinii, cu cei . din Călărașii Vechi, 
cu cei din Ceacu, din Radu Ne
gru sau Dragalina.

Are dreptate acest colectivist 
bărbos și asudat. Cine s-ar îndoi 
că n-ar ieși tocmai ei în frunte, 
victorioși ? 1...

Iată' o cifră semnificativă. 
546.000 kg. de porumb, grîu șl 
alte cereale contractate cu statul.

cerul cu 
400 hec- 
Nu mai 
picioare, 
în snopi

546 tone
O cifră care vorbește In mod con
vingător despre hărnicie, belșug 
și bună stare, despre dragostea 
cu care ei răspund grijii partidu
lui și guvernului. Pe arie mun
cesc cot la cot tineri și vîrstnici. 
Nu lipsesc nici colectiviști cu pă- 

,rul alb. Necontenit se încarcă 
snopii în căruțe, se transportă și 
se descarcă în șiri lâ batoză, ne
contenit se treieră, se umplu sa
cii, se cîntăresc, se stivuiesc. Și 
griul e curat ca aurul: bob mare 
și plin, unul și unul. Parcă ar fi 
trecut prin selector.

Către seară, cele două autoca-' reale predată la baza de recepție, 
mioane ale colectivei trag la arie.

— De-acum, odată cu primele

tone de grîu începem să ne achi
tăm contractul de 164.000 kg. pe 
care l-am încheiat cu statul, se 
ivește și-mi spune președintele.

Arcurile mașinilor stau parcă 
să se dea peste cap, să plez
nească. Greu grîu, greu „aur“. 
Un sac din cei 30—35 dintr-un 
camion ajunge pînă la 100 kg.

La încheierea contractului, co
lectiviștii din Ștefan Vodă au pri
mit un avans de 202.000 lei. Pe 
înserate, delegatul lor le va adu
ce alți bani. Și asta cu fiecare 
transport, cu fiecare tonă de ce-

MIHAIL BOTĂREANU

Să cauți mult șl bine în fabrica 
„Proletarul" și n-ai să mai gă
sești o sală așa frumoasă. Perdele 
albastre și flori la ferestre, pr& 
șuri pe căile de acces, flamuri și 
chemări tinerești dau un aspect 
plăcut încăperii.

Pînă acum o săptămînă însă 
sala aceasta era la fel ca celelalte.

Cum s-a transformat așa de re
pede ? Mai întâi au venit 29 ab
solvente ale școlii profesionale. 
Fetele au hotărît să denumească 
sala de la etajul 1 al secției țesă- 
torie, sala tineretului. Dar cu o- 
ceasta n-au terminat treaba. De 
fapt abia o începuseră.

Mai întâi s-au constituit 3 bri
găzi de tineret. Pe fiecare schimb, 
responsabile au fost alese fete 
destoinice. Pascaru Maria, Blăna
ru Maria și Pătru Elena. Ele au 
cerut să li se facă tuturor șorțuri 
de aceeași culoare. Și' bineînțeles 
conducerea le-a satisfăcut dorințe. 
La războaie lucrează acum fete 
cu șorțuri albastre și baticuri de 
aceeași culoare. Și totuși nu sînt

joniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
Camet de întrecere
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toate la fel. Lingă două războaie^ 
o fată are un șorț de culoare ro
șie. *

Ce s-a întâmplat ? Fetele s-au 
înțeles ca șorțul roșu să fie îmbră* 
cat în fiecare zi de tânăra care 
iese fruntașă. La brigada nr. 1 
condusă de Pascaru, șorțul a stat 
mai mult la Năstase Elena. Ia, 
cealaltă brigadă Elena Patru res
ponsabila, le-a întrecut pe toate s 
îl păstrează de cîteva zile. Numai 
în brigada condusă de Blănaru 
lucrurile nu-s așa stabile. Stan 
Catinca, Sargu Frosina și din nou 
Catinca și apoi iarăși Frosina au 
îmbrăcat șorțul. De fapt în toate 
brigăzile se dă un adevărat asalt 
pentru titlul de fruntașă.

In dulăpior mai sînt trei șoc* 
țuri. Au o culoare închisă, poso
morită ca și mutra celei care a 
rămas codașă. Și cum convenția, 
trebuie respectată cine a rămas 
codaș, fără supărare, îmbracă șor
țul. Pînă acum însă nu s-a ivit 
nici o pretendentă pentru ele.

Și cum să fie cineva codaș cînd 
brigăzile se întrec între ele ? Pas
caru și brigada ei are o depășire , 
zilnică de 5,5, la sută, 
condusă de Pătru
Depășirea de plan a brigăzii este 
de 9 la sută, iar brigada condusă 
de Blănaru stă și mai bine. 11,5 
la sută depășire de plan. Fetele 
spun că așa se cuvine să fie întâm
pinate sărbătorile dragi ale po
porului nostru.

brigada 
a întrecut-o.

ST. BANU
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M. Bacău
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A UNEI MINE FRUNTAȘE
Valea Jiului a încetat de mult a mai fi o vale a plîngerii, 

plină de șomeri, cutremurată de boli, mizerie șl foame, lipsită 
de cele mai elementare condiții de viață civilizată. Ea a deve
nit în anii puterii populare o vale a bucuriei, în care răsună 
din plin freamătul muncii, bucuria vieții libere, descătușate de 
exploatare. Aci, în Valea Jiului, alături de cei ce au simțit din 
plin mizeria trecutelor vremi, lucrează azi mii și mii de tineri, 
care nu cunosc decît din auzite semnificația cuvintelor exploa
tare și foame.

Cu un grup numeros de astfel de tineri am stat de vorbă 
zilele trecute. Ziarul nostru — împreună cu comitetul organi
zației U.T.M. al minei Petrila—a organizat o consfătuire la 
care au participat tineri ce lucrează în subteran, la suprafață, 
elevi ai școlii miniere, funcționari. La consfătuire au luat parte 
însă și mineri vîrstnici, sfătuitori de zi cu zi ai tinerilor, prin
tre care Haidu luliu, Erou al Muncii Socialiste și șefii de bri
găzi Schiller Grigore, Mihai Ștefan și alții. •

Deoarece ne găsim în preajma Zilei Minerului șl în plină 
desfășurare a celui de-al VI-lea Festival Mondial, prilej de noi 
succese pentru tineret, discuțiile au oglindit munca avîntată 

depusă în ultimul timp pentru a da patriei cît mai mult căr
bune.

De asemenea ei au scos la iveală șl au criticat cu tărie 
lipsurile ce mai există încă în unele sectoare de activitate. 
S-au discutat de asemenea șl problemele de viață legate 
drepturile și îndatoririle tineretului.

Vă redăm mai jos cîteva aspecte.

PRIN ORAȘELE PATRIEI NOASTRE: In centrul Brăilei

16.124 tone cărbune 
peste plan

Mina Petrila este în momentul 
de față deținătoarea drapelului 
de exploatare fruntașă din bazw 
nul carbonifer al Văii Jiului. 
Despre obținerea și păstrarea a- 
cestui drapel au vorbit numeroși 
participant!. Electricianul Ștefan 
Frecau, vagonetarul Ion Dănău, 
minerii Dumitru Ursache. Andrei 
Ștefan, responsabilul de brigadă 
Dumitru Liteanu, normatorul 
Mjhai Ciocirlie, precum și toți 
ceilalți^ participant la discuții au 
adus în consfătuire o serie dft 
date privind realizările obținute 
în această mină.

Totalizînd cifrele șl faptele 
prezentate de vorbitori, putem să 
întocmim un tablou al marilor 
realizări obținute în mina Petrila 
în acest an. Faptul că au fost 
date peste plan 16.124 tone căr
bune, dovedește că aci tinerii 
mineri, alături de vîrstnici, aii 
depus o muncă însuflețită pen
tru a da patriei tot mai mult 
cărbune, piinea industriei noastre 
socialiste.

In consfătuire au fost deseori 
repetate nume de mineri fruntași 
din brigada lui Peter Moise care 
lucrează în contul lunii septem
brie a anului 1959, și care nu
mai în luna iulie au dat peste 
plan aproape 500 tone cărbune; 
tineri din brigada lui Haidu 
luliu. Erou al Muncii Socialiste, 
care peste cîteva zile vor da 
cărbune în contul anului 1963; 
brigăzile conduse de Neagu 
Gheorghe și Croitoru Gh. care 
au dat peste plan în luna iulie 
peste 300 tone cărbune și.mulți, 
mulți alții.

La baza acestor succese a stat 
de bună seamă și aplicarea siste
mului îmbunătățit de salarizare.

De la 1 aprilie cînd s-a apli
cat pentru prima dată acest sis
tem, minerii de la Petrila au dat

GH. ANGELESCU 
VERA RADU
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mai mult .cărbune, iar salariile 
lor au crescut simțitor.

Tovarășul Anițescu Vasile, care 
lucrează la serviciul de planifi
care al minei, a prezenta! o serie 
de cifre deosebit de elocvente: 
cîștigul mediu pe cap de munci
tor a crescut în trimestru II fată 
de trimestru I cu 27,9 la sută. 
•In același 'timp, în semestrul I, 
preful de cost a -fost redus cu 
2,71 lei la fiecare tonă de căr
bune. Despre aceste realizări 
participant la consfătuire au 
vorbit ru justificată mîndrie.

Se poate da mai mult 
«cârbune

Așa și-au început cuvîntul tov. 
Liteanu Dumitru, responsabilul 
unei brigăzi de tineret de la sec
torul 111, Ion Dănău de la sec
torul 11 pregătiri, Ursache Dumi
tru și alții. De altfel toți partid- 
panții la consfătuire au arătat 
unele lipsuri ce mai există încă 
în organizarea și aprovizionarea 
locurilor de muncă.

— Nu știu de ce conducerea 
minei nu ia măsuri pentru o mai 
bună aprovizionare cu material 
lemnos — a spus printre altele 
vagonetarul Ion Dănău. Sînt unele 
locuri de muncă unde se pierd 
multe ore, unde nu se poate 
înainta în cărbune sau steril, toc
mai din pricina lipsei de lemn 
pentru armături. Ba de multe ori 
minerii trebuie să meargă singuri 
să se aprovizioneze. Apoi mai a- 
vem și alte necazuri. Liniile de 
vagonet sînt prost întreținute, unii 
mecanici noi și frînari nu sînt 
destul de atenți din care cauză 
se produc „caramboale“ ce aduc 
timpi morți. în mod deosebit par- 
ticipanții s-au oprit asupra absen
țelor nemotivate. Este rușinos ca 
la o mină fruntașă să mai existe 
absențe nemotivate. Un calcul 
simplu, dar dureros, ne arată că 
de n-ar fi existat anul acesta ab
sențe nemotivate, industria noastră 
ar mai fi primit încă 5.000 tone 
cărbune de la mina Petrila.

Participanții la discuții au cri
ticat nu numai pe tinerii Balcan 
Constantin, Dumitrașcu Anton, de 
la sectorul III, Bucșe Ion, Tiho
nov Petre, Nica Ion, „ași ai ab
sențelor nemotivate“, dar și comi
tetul organizației U.T.M. care a 
dat dovadă de o slabă preocupare 
în această direcție. Atît tovarășul 
director Centeri loan cit și tova
rășul loan Carpen, secretarul co
mitetului U.T.M., care au luat cu
vîntul, s-au angajat să ia măsurile 
corespunzătoare pentru lichidarea 
lipsurilor sezisate de tinerii citi
tori în această consfătuire.

E frumoasă munca 
de mineri

Cind tov. HAIDU IULIU Erou 
al Muncii Socialiste a prins să 
povestească despre amara viață 
și muncă din copilăria sa, inimile 
tinerilor au început să bată mai 
repede. Aveau în țață pe cel care 
prin munca brațelor sale a reușit 
— datorită condițiilor create 
astăzi de partid și guvern — să 
se ridice la cea mai înaltă pre
țuire acordată oamenilor muncii 
din patria noastră.

Care tînăr din cei de față, sau 
din întreaga Vale a Jiului care 
I-a cunoscut pe Haidu Iuliu, 
nu dorește să ajungă ca el ?

— Poate mulți dintre voi nu 
o să credeți cum am învățat noi 
meseria de miner — povestește 
Haidu Iuliu. Trebuie să țineți 
cont de faptul că minerii erau 
considerați ultimii meseriași. Sa
larii mai proaste ca la noi nu 
existau în altă parte. Șapte ani 
am fost Vagonetar și cu mare 
greutate am reușit, apoi, să devin 
ajutor miner. Și aici am stat tot 
șapte ani. Din 1946, însă, cind 
am intrat în brigada lui Pal! 
Iosif, munca Și calificarea mea 
a căpătat prețuire. Partidul a 
luat atunci mulți mineri în dife
rite munci : activiști, conducători 
de întreprinderi etc. Mineri cu 
experiență au rămas puțini. A- 
tunci a început lupta pentru cit 
mai multe cadre tinere in mină. 
Am calificat sute și sute de ti
neri. M-au înțeles, au fost disci

plinați în muncă șl astăzi mulți 
sînt decorați cu ordine și medalii, 
iar numele lor este cunoscut in 
întreaga tară. Ei m-au ajutat să 
devin Erou al Muncii Socialiste.

Tovarășul Haidu Iuliu le-a vor
bit tinerilor despre dorința sa de 
a învăța, dorință satisfăcută abia 
în zilele noastre. Cei prezenți în 
sală știu însă din proprie expe
riență că astăzi nu numai că au 
dreptul la învățătură, dar sînt 
obligați să învețe.

„Un miner bun nu poate exista 
fără învățătură1* — spune ves
titul minier Origore Schiller. 
Faptul că astăzi minerii se 
bucură de o nemărginită pre
țuire din partea partidului și 
guvernului nostru, a îndemnat 
mii de tineri din toate colțurile 
țării să se îndrepte spre Valea 
Jiului.

La Petrila vin zilnic zeci de ti
neri să se angajeze.

Tovarășul TOMA PETRE spu
nea că în ultimele două luni s-au 
prezentat spre angajare peste 250 
de tineri. O mare parte dintre ei, 
printre care Apostol Petre de prin 
părțile Craiovei, Ștefănuț Marin— 
Suceava, Croitoru Marin—Galați, 
Băiceanu Petre — Iași, Gavrea 
Ion—Cluj, și muiți alții au înce
put de acum lucrul efectiv în sub
teran ca vagonetari, urmind ca in 
toamnă să se înscrie la școala de 
mineri.

Participanții Ia discuții au vor
bit și despre condițiile bune de 
muncă existente în momentul de 
față in mină : haine de protec
ție, antidoturi, asistență medi
cală, precum șl n deose
bită atenție față de însușirea 
regulilor de protecția muncii. De 
problemele protecției muncii se 
ocupă în mină 50 de specialiști.

Pentru o temeinică însușire a 
meseriei Ia mina Petrila func
ționează o școală de mineri ce dă 
anual peste 250 cadre calificate.

Mari prefaceri 
ți unele necazuri...

Numeroși participant au arătat 
în cuvîntul lor marile prefaceri, 
ce au avut loc în mina și orașul 
Petrila de la instaurarea regimu
lui nostru democrat popular.

Lista realizărilor este foarte 
mare. Din ele spicuim doar cî- 
teva : 11 blocuri muncitorești în 
care locuiesc aproape 700 de fa
milii, un club muncitoresc mo
dern cu bibliotecă și cinemato
graf — mîndrie a Văii Jiului, un 
club special al tineretului, un că
min de zi și o creșă pentru copiii 
minerilor, o cabană la Lunca Flo
rii pentru petrecerea zilelor de 
sărbătoare, două cantine ce de
servesc peste 1.000 de mineri, nu
meroase magazine în oraș și în 
blocurile muncitorești, un stațio
nar cu 80 de paturi, un sanatoriu 
de noapte, un solariu cu raze ul
tra violete pentru mineri, la intra- 
rea și ieșirea din mină etc. etc.

Toate aceste realizări dovedesc 
grija partidului și guvernului pen
tru asigurarea unor condiții opti
me de trai, pentru acei ce scot Ia 
suprafață pîinea industriei.

Nivelul de trai a crescut mult. 
In locul hainelor peticite, în ca
sele minerilor găsești azi costume 
din stofă de cea mai bună cal>- 
tate. Iată, de pildă, în camera nr. 
12 din căminul nr. 1. Aici locuiesc

Dacă în urmă cu 7-8 ani tinerii 
mineri mîncau într-o baracă mur
dară, în castroane de tablă, as
tăzi, cind au la dispoziție o canti
nă ce poate rivaliza cu unul din
tre buhele restaurante bucureștetie. 
ei nu pot admite lipsuri care mai 
persistă. Așa, de pildă, tinerii An
drei Ștefan, Ion Dănău și alții au 
criticat conducerea cantinei pentru 
faptul că șunca de dimineață e 
prea sărată și ar trebui fiartă, 
că ospătarul nu aduce întotdeau
na apă proaspătă la masă etc.

Dar, pe lingă aceste lipsuri, 
care par mărunte, tinerii au sem
nalat în consfătuire și o serie de 
alte lipsuri, pe care conducerea 
minei, comitetul U.T.M. și toți cei 
vizați trebuie să le îndrepte de 
urgență. Iată cîteva din ele :

La Petrila s-a construit un 
strand. Tovarășul Ciocîrlie Mi
hai arată că de la bun început 
acest ștrand a fost prost plasat 
și prost construit. Deși nou, îna
inte de a fi dat în folosință a mai 
trebuit să fie reparat. A trecut 
aproape vară și apă în bazin tot 
nu există, pentru simplul motiv 
că pompa este stricată.

— Clubul tineretului, o mare 
realizare a conducerii minei stă 
de luni de zile fără nici un fel 
de activitate — spunea tînărul 
miner Ghindaru. Oare tinerii 
din Petrila nu doresc să se distre
ze, să joace șah, tenis de masă, să 
citească o carte ? Desigur că da. 
Insă nimeni nu se ocupă. Tovară
șul Ignat Constantin, care răs
punde de munca culturală în ca
drul comitetului U.T.M., nu a or
ganizat nimic aici, deoarece fiind 
director al clubului muncitoresc 
„Minerul** crede că cu aceasta 
și-a epuizat atribuțiile în cadrul 
comitetului U.T.M.

S-ar mai putea aminti că blocul 
căminului nr. 2 se află în repara
ție de circa trei ani adică cu un 
an mai mult decît a durat con
strucția a zece blocuri noi. Tînă
rul Popescu Nicolae a criticat 
conducerea minei — (tovarășul 
director Centeri) că s-a rezumat 
la fel de fel de adrese, care n-au 
influențat cu nimic pe construc
tori neinsistînd direct pe lîngă în
treprinderea de construcții pen
tru urgentarea lucrării. Și s-ar 
mai putea vorbi despre multe 
altele.

In această consfătuire tinerii au 
criticat și o serie de tovarăși ai 
lor de muncă, care nu îngrijesc 
căminul, cantina, clubul și toate 
celelalte bunuri puse la dispozi
ție. Dumitrașcu Anton, Coadă Ion 
și alți cîțiva se îmbată, vin la că
min sparg geamuri, strică uși și 
mobilier, murdăresc paturile sau 
provoacă scandaluri.

Marile realizări pe care statul
tinerii Buciuman Alexandru, Ga
loș Traian, Cireșa Gheorghe, Fa- 
zekaș Carol și Turculeț Neagu; 
în camera lor găsești 23 costume 
de haine și peste 30 perechi pan
tofi, toate noi. Ba unii spun că 
au mai trimis și acasă haine și 
pantofi, că nu mai au unde să le 
pună. Dar dacă nivelul de trai a 
crescut, cerințele s-au mărit și ele 
în aceeași măsură.

nostru democrat popular le-a 
creat tinerilor de la Petrila, ca 
de altfel tuturor minerilor ' din 
Valea Jiului, obligă pe tinerii mi
neri, conducerea minei, comitetul 
U.T.M. și toți ceilalți factori să 
vegheze la buna lor întreținere și 
întrebuințare. Tinerii mineri ce se 
bucură astăzi de atîtea drepturi 
să nu uite că au și îndatoriri pe 
care au obligația să le respecte.

1 Consfătuirea de la Petrila s-a dovedit a fi deosebit de pre- 
( țioasă pentru tinerii mineri care cu această ocazie au avut un 
> Îm nleea ria a trnrlll rlncnra raalivncila murala

în ultimii ani pentru care sînt recunoscători partidului și guver
nului. Ea a constituit un ajutor pentru conducerea minei și 
comitetul U. T. M„ cărora lî s-au arătat o serie de lipsuri și 
căile pentru remedierea lor. Aproape toți participanții înscriși 
Ia discuții în frunte cu Eroul Muncii Socialiste Haidu Iuliu și-au 
încheiat cuvîntul lor cu numeroase și însemnate angajamente 
în cinstea Zilei Minerului și a zilei de 23 August. Și atunci cind 
minerii promit, putem fi siguri că promisiunea lor va deveni 
faptă.

Consfătuirea de la Petrila s-a dovedit a fi deosebit de pre-

( prilej în plus de a vorbi despre realizările mărețe înfăptuite
....................................................................................................
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Iau cele necesare din trusa de pansamente, îi dezinfectez rana 
și o bandajez. Se lasă în voia mea, aidoma unui copil. Isprăveso 
eu cu cioplitul, deși nu-s prea tndemînatec la astfel de tre
buri.

In spatele meu răsună bocănit de pași grei. Scafandrii oceani- 
nilor s-au apropiat și brațele mecanice ale carcaselor lor lasă să 
cadă pe placa de piatră o împletitură de fibre argintii, pe care 
sînt prinse — ca niște perle — aceleași pietricele collate pe 
care le cunoaștem. Așez această neobișnuită coroană mortuară 
în așa fel incit inscripția să rămtnă liberă. Și citesc încă odată :

FRANCESCO LUANDA 
1981—2017 

AICI, P.E ACEASTA INSULA 
CARE ÎI POARTĂ NUMELE, 

L-AM LĂSAT NOI. 
ANTON BREBU ȘI IFRIM FODOR, 

PENTRU TOTDEAUNA. 
PE TOVARĂȘUL NOSTRU DRAG. 

FĂRĂ TINE, FRANCESCO, 
NE VOM SIMȚI NEGRĂIT DE SINGURI 

ÎN ACEASTĂ LUME STRĂINĂ.

Acum o ultimă privire spre crenelurile de piatră ale Insulei 
Francesco, o adevărată pustietate de stînci. Tocmai aici, în 
această împărăție a tristeții, îl lăsăm pentru vecie pe omul 
acesta, atîț de îndrăgostit de viață I

Dinspre oceanini răsună un semnal.
Mi-au ghicit oare gîndurile ? Brațul scafandrului întinde spre 

mine cîteva rinduri scrise pe o placă. Mă întreabă ce vreau. 
Mă duc pînă în dreptul unei stînci, la picioarele căreia cresc
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i tineretului

/^©PARTICIPAREE

DANSEZ CU TINE - Patria, Bu
curești, Grădina Progresul, 23 Au
gust (sală și grădină). Libertății 
(sală și grădină) ; ODATA IN 
VIAȚA — Republica, Moșilor, (sală 
și grădina) ’ INTR-UN CEAS BUN
— Magheru, înfrățirea Intre po
poare. Elena Pavel (sală și gră
dină), CĂPITANUL DIN KOLN — 
v. Alecsandri, l. C. Frimu (sală și 
grădină). Miorița; TILL BUH-

-OGLINDA — Lumina, Vasile 
Boaită; NOAPTE DE CARNAVAL
— Central, Alex. Sahia (sală șl 
grădină), 1 Mai
BATALIA DIN
CRA — Doina; 
ȘI ILIE FACE
Gorki; 4 AUGUST, MUNȚII PIRI- 
NI, PARADISUL CASTORILOR, O 
POVESTE DIN PĂDURE (desen 
animat), — Timpuri Noi; DON 
JUAN — Tineretului; INFERNUL NOPȚII — Boles law Blerut.

(sală și grădină) ; 
GOLFUL CALIA- 

N. GRIGORESCU, 
SPORT — Maxim

ÎNGERILOR — Gh. Doța, Coșbuc 
(sală și grădină) ; VRĂJITORUL - 
Alex. Popov; VOCAȚIE - Orivița; 
STAN ȘI BRAN STUDENȚI LA 
OXFORD — Cultural, Popular; 
TRANDAFIRII LUI ALLAH - Uni
rea (sală și grădină): Olga Bancic 
(sală și grădină) ; ÎNCOTRO ? - 
C. David; O CARIERA RATATA 
— Flacăra; FIICA MEA TRĂIEȘ
TE LA VIENA — T. Vladimirescu 
(grădină) ; TRENUL MERGE SPRE 
RĂSĂRIT — Arta (sală și grădi
nă) ; CIO CIO-SAN — Donca Simo 
(sală și grădină) ; IN TOIUL LUP
TEI — Iile Pintilie (sală și gră
dină) ; DIN NOU ÎMPREUNA - 
M. Eminescu; PASAREA FURTU
NII, complectare SCURTA ISTO
RIE - Volga; UN PICHET IN 
MUNȚI — N. Bălcescu (sală și gră
dină) ; OAMENI FARA IMPOR
TANȚA — Aurel Vlaicu; ÎNĂLȚI
MI - Alianța; FRUMOASELE

Institutul Meteorologic Central 
anunță pentru zilele de 1, 2 și 3 
august, următorul timp probabil: 

In București: Vremea relativ ră
coroasă, favorabilă averselor tem
porare după amiază. Vînt potrivit, 
temperatura ia început staționară, 
apoi tn creștere ușoară.

In tară: Vreme relativ răcoroasă 
cu averse locale de ploaie tn timpul 
după amiezelor. Vînt potrivit din 
sectorul nord-vestlc, temperatura 
staționară tn primele zile, apoi în 
creștere ușoară. Minimele vor os
cila între 10 și 20 grade, Iar maxi
mele între 22 șl 32 de grade.

cîteva fire de iarbă șl o floare, te arăt oceaninilor cu mina, 
descriu un cerc larg în jurul monnîntului.

Au priceput. Peste cîteva minute vine răspunsul, de aseme
nea scris pe placă i

ADUCE PAMINT, FLORI. GRĂDINA FRANCESCO. 
MARMORĂ MULTĂ AICI ÎMPREJUR.

Ochii mi se umplu de lacrimi.
Schițez un gest prin care încerc să-mi manifest recunoștința 

mea, a noastră. Fodor s-a și suit în barca cu care vom merge 
pînă la șalupă. Mai îmbrățișez odată totul cu privirea, apoi îl 
urmez. Motorul pornește și în urma noastră rămîne o dîră albi
cioasă, crestată de spuma oceanului de-a curmezișul talazu
rilor.

netei Oceanelor. Totul e sumbru 
ca atunci cînd eram cu toți trei

La revedare, prieteni ocea
nini I Oricît de frumoasă e via
ța voastră, oricît de impresio
nantă civilizația submarină pe 
care ați făurit-o, ea va rămîne 
pentru noi mereu legată de 
sfîrșitul tragic al tovarășului 
nostru.

Adio, Francesco ! Odată cu 
tine rămîne aici, pe insula unde 
doreai cu atîta ardoare să a- 
jungi, o parte din sufletul 
nostru.

25 februarie
Ziua de azi e o aniversare. Se 

împlinesc șase luni de cînd 
am aterizat pe primul corp ce
resc din Beta-5, pe satelitul Pla- 

, trist și cenușiu. Cu totul altfel 
laolaltă ! Știu că și Ifrim simte

EDITORIAL: Unitatea partidului și fidelitatea față de mar
xism-leninism, 
ILIE : Despre 
POPESCU, I. 
muncitoare și 
Reorganizarea 
nouă în dezvoltarea economiei U.R.S.S.
bunătățirea activității comitetelor raionale de partid; BUCUR 
SCH1OPU : Pentru transformarea gospodăriilor agricole de stat 
în unități rentabile; ALI YATA : Africa sfărîmă lanțurile asu
pririi.

chezășia victoriei socialismului ; RADULESCU 
rolul statului în construirea socialismului; AL. 
BERCU: Lenin despre unitatea partidului clasei 
rolul său conducător; Prof. univ. E. HUTIRA : 

conducerii industriei și construcțiilor — etapă 
; ELENA LASCU: Im-

N. CREȚU : Discuții scolastice în jurul unor cuvinte; PETRU 
DUMITRIU : Contraste în cultura franceză; GH. POP: Răs
foind broșurile de popularizare a cunoștințelor agrotehnice; Din 
revistele străine.

TiNEREȚE-EDUCAȚIE-RĂSPUNDERI

Intoarce-te acasă,
tovarășe Căileanu!

Dragă tovarășe Căileanu,
Poate rîndurile mele te vor mî- 

nia. Poate citindu-le îmi vei a- 
dresa, în gînd, vorbe nu tocmai 
plăcute. Sau, poate... îți vor răs
coli conștiința, îți vor trezi sen
timente vechi, pe care mințindu- 
te, încerci zadarnic să le dai ui
tării. Sperind că ultima ipoteză 
se va adeveri mi-am permis să-ți 
aduc la cunoștință pe această 
cale, situația familiei tale precum 
și ceea ce gindesc cetățenii satu
lui Lucăcești din raionul Șomcuța 
Mare despre conduita ta morală.

De curînd m-am înapoiat in sat. 
Chiar in prima zi am văzut pe 
stradă o ' '
Un copil 
frumoși, 
lăsate pe spate. Stătea pe margi
nea șanțului și legăna alene o 
păpușă de cirpă. M-am aplecat 
spre ea și am întrebat-o a cui 
este. Copila a lăsat sfioasă ochii 
în jos și strîngind păpușa cu mî- 
nuțele ei bronzate de soare, a răs
puns încet:

— A lui mămica și a lui tăti... 
dar vorba i s-a frînt.

Lacrimi mari i-au năvălit pe 
obraji, curmîndu-i vocea. Piep
tul ei mic i-a tresăltat de un of
tat adine, dureros, neobișnuit pen- 
tru un copil. M-am cutremurat. Am 
aflat apoi că e fetița ta. Și am 
revăzut atunci istoria tristă a fa
miliei tale, am înțeles că e de 
datoria mea să-ți reîmprospătez 
amintiri pe care nu trebuie să Ie 
uiți niciodată.

In urmă cu aproape zece ani 
erai socotit printre cei mai vred
nici oameni din sat. „Tinăr, tinăr, 
dar are mîini de aur" — spuneau 
bătrlnii. Și vestea de bun mese
riaș ți se dusese pină departe. 
Oamenii te respectau și din alte 
motive. Erai un flăcău chibzuit, 
cinstit, respectuos și săritor la 
nevoie. In acea vreme ai cunos
cut-o pe Ana. O fată chipeșă, 
muncitoare, care te-a îndrăgit 
mai mult ca ochii săi. V-ați că
sătorit. Apoi la un an nimeni nu 
te mai putea întrece în mîndrie:

— Sînt tată, ta-tă! rosteai de
seori ținind mindru în brațe ghe- 
mulețul de om. Puțin după aceea 
te-ai mutat cu familia la Baia- 
Mare. A urmat al doilea copil. Se 
părea că nimic nu tulbură liniș
tea căminului vostru.

fetiță de vreo șase ani. 
cuminte, cu ochi mari, 
cu două cosițe scurte

Intre timp însă te-ai schimbat. 
Nu cunosc motivele. Cert este că 
ai inceput să lipsești de-acasă, să 
te porți ursuz cu soția, să te pre
ocupi din ce în ce mai puțin de 
copii. Degeaba a încerca; tova
rășa ta de viață să te îmbuneze. 
Degeaba a răbdat cuvintele tale 
tăioase, nedrepte. Degeaba căuta 
să ascundă, să nu afle lumea 
ceea ce se petrecea in casa voas
tră.

Anei ii dispăruse roșeața din 
obraz, ii dispăruse zimbetul ce-ți 
fusese atjt de drag odinioară. Tu 
rămineai nepăsător. De la Baia 
Mare te-ai transferat cu serviciul 
la Timișoara. Soția și copiii s-au 
înapoiat in sat la Lucăcești. Cind 
consătenii au revăzut-o pe Ana 
au rămas mirați. Imbătrinise îna
inte de vreme. La întrebările in
sistente ale oamenilor ea a min
țit, a spus că e suferindă, că 
înapoierea în sat e vremelnică, 
că atunci cînd’vei găsi o locuin
ță bună o vei duce la Timișoara. 
Peste scurt timp ai venit și tu 
acasă. Erai supărat. „Nu mai am 
serviți", i-ai spus răspicat soției 
fără alte comentarii. Ana nu ți-a 
reproșat nimic. Dimpotrivă, te-a 
încurajat. Avea încă încredere in 
tine. Nădăjduia, sărmana, că 
după furtună, soarele fericirii va 
lumina din nou căsuța voastră, 
îmbărbătat de vorbele ei, ai apu
cat-o din nou pe drumul cel bun. 
Ai muncit cu spor, ai inceput să-ți 
clădești o casă. Ai inceput numai, 
fiindcă la cîteva luni iarăși te-a 
apucat dorul de ducă. Fără să te 
gîndeșți că părăsești trei suflete, 
într-o dimineață ți-ai luat rămas 
bun și ai plecat. Unde ? Nici mă
car soția ta nu știa. Au trecut zi
le, luni. Nopți de-a rîndul Ana 
tresărea la cel mai mic zgomot: 
„N-o fi el ? Bărbatul meu e om, 
trebuie să revină la copii!“ Și nu 
puține au fost diminețile care au 
găsit-o îmbrăcată, cu ochii roșii 
de plîns.

Tu habar n-aveai. Trimiteai 
rareori o brumă de bani prin poș
tă, o sumă derizorie. Ații. Nici o 
vorbă de încurajare, nici o știre 
despTe tine. Tu erai mort pentru 
familie. Ce a urmat ? Ana a mun
cit cu brațele și și-a crescut copiii. 
Precum știi destul de bine, nu ai 
mai trimis acasă nici un ban. In 
urmă cu un an legea te-a obligat 
să plătești o pensie alimentară de

200 lei. Legea Parcă tu ești omul 
să respecți legile scrise sau ne
scrise ? In mod conștient, con
damnabil, ai încălcat hotărirea 
tribunalului. Ana nu avea bani de 
cheltuit pentru judecată. Cineva a 
sfătuit-o să se adreseze Șantieru
lui nr. 2 Codlea unde lucrezi 
acum, pentru a ți se pune po
prire pe salariu.

— De ce să-i fac de ris — a 
obiectat ea. Și... a răbdat mai de
parte. Prin sat se zvonește că al 
Ia Rîmnicu Vîlcea o altă soție 
(dacă se poate numi așa fiindcă 
de prima nici nu ai divorțat). Ana 
nu vrea să audă astfel de vorbe. 
Din acest motiv se ceartă cu lu
mea. Iți apără cu ardoare cinstea.

Știu că pentru cei doi copii în
casezi lunar o indemnizație de 
200 lei. Acasă nu trimiți insă nici 
un leu. De aceea te întreb : Nu-ți 
crapă oare obrazul de rușine cind 
cheltuiești cine știe cum Și pentru 
ce banii copiilor?

Tovarășe Căileanu, abandonul 
de familie e o infracțiune gravă, 
pedepsită chiar cu inchisoare de 
legile țării noastre. Dar mai im
portant este faptul că soția șl cel 
doi copii te așteaptă să te întorci 
ia ei. Te așteaptă să vii să-ți 
termini casa pe care ai ipeeput-o. 
Lidia, fetița ta pe care o adorai, 
în toamna aceasta va merge la 
școală și are nevoie de ghiozdan, 
de cărți, și mai ales de sfatul lui 
tăticu. Corneliu. băiatul cel mic 
te așteaptă și el să-i faci un cal 
mare, mare, pe care să-l călăreas
că toată ziua. Toți te așteaptă cu 
inima deschisă chiar și oamenii 
din sat.

In numele soției și al celor doi 
copil, te rog intoarce-te acasă. 
Ești tinăr șl poți face multe incă- 
Nu uita că cei doi copii îți seamă
nă, sint ambițioși, vor să se mln- 
drească eu tatăl lor și mai ales 
au nevoie să li se facă educație. 
Tovarășe Căileanu. rupe odată cu 
tot ce nu-i sănătos in viață | Ju
decă cel puțin acum, in ceasul al 
12-lea ca un adevărat om ! Să nu 
crezi cumva că dacă capiii tăi vor 
crește așa cum cresc astăzi te vor 
mai considera tată, atunci cind 
girbovit de bătrinețe, singur, și 
bolnav, vei bate la ușa lor. In- 
toarce-te acasă I

Vecinul tău 
C. LAURENȚIU

——

la fel. Golul lăsat în inimile noastre de Francesco nu poate fi 
umplut de nimic.

Trebuie să îndeplinesc față de acest jurnal o îndatorire de 
mult scadentă. E vorba de istorisirea celor întîmplate în Ocea
nina...

In noaptea la care s-a referit notarea din 24 ianuarie am dor
mit vreo zece ore. îmi amintesc că lăsasem în jos storul „vi
trinei" noastre, căci mă supăra gîndul că oceaninii ne studiază 
neîncetat. De unde să știu dacă discreția e un simțămînt uni
versal.

Ne-am trezit osteniți, ca după o îndelungată veghe.
— Pe viitor, vizitele noastre în Oceanina trebuie să fie cît 

mai ,,operative" — a remarcat Ifrim și i-am dat dreptate.
Mult mai slăbit decît noi se simțea Francesco. Era și firesc 1 

Se afla de mai multă vreme pe fundul oceanului.
M-am convins I Oceaninii șînt foarte indiscreți. Ca dovadă, în 

timpul nopții fusesem vizitați. Pe una dintre mese se înșirau 
farfurii și tacîmuri, mai multe feluri de mîncare în tăvi ovale, 
o cană cu o băutură răcoritoare, sare. Ne*am spălat în vasul 
care ne fusese pregătit anume și apoi ne-api așezat să luăm 
gustarea.

— Să răspundem acestor amabilități înduioșătoare, oferindu-le 
spectacolul de gală al unui dejun în trei — a propus Francesco 
în glumă, apăsînd totodată pe butonul care acționa storul. în 
lumina verzuie a tunelului au apărut zeci de aceanini, care aș
teptau desigur de mult această clipă.

Ne-am înfruptat din mîncărurile aduse de gazdele noastre. 
Necunoscîndu-ne preferințele și obiceiurile, le preparaseră în 
mai multe feluri, dîndu-ne putința să alegem. Unele variante 
erau prea sărate și foarte iuți, dar am găsit și cîteva pe gustul 
nostru.

— Pentru viitor, le vom dărui un tratat de gastronomie I am 
sugerat eu, stîrnind rîsul tovarășilor mei.
După masă, oceaninii ne-au făcut semn să ne apropiem de pe

retele transparent. Aduseseră în tunel o cabină sferică, care 
urma să ne servească drept vehicul pentru o plimbare prin 
„oraș“. Trapa ei s-a lipit de poarta încăperii noastre, și am 
putut intra fără să recurgem la camera ecluză. Curînd eram
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instalați pe trei scaune comode, în interiorul „cabinei mobile", 
care se puse îndată în mișcare. De data aceasta, nu trebuia să 
ne batem capul cu pilotajul. Oceaninii o teleghidau cp ajutorul 
unor mecanisme pe care nu le cunoșteam încă.

Așa a început călătoria noastră, care a durat mai bine de 
șase ore.

Pe unde n-am fost și cîte n-am văzut 1
Am trecut prin mai toate arterele importante ale Oceaninei, 

am admirat de-aproape vegetația bogată a parcurilor subma 
rine, minunatele sculpturi de la capătul așa-ziselor bulevarde 
Acestea străjuiesc intrarea în cetate. Sînt, de bună seamă, mo
delate dintr-un material ușor, căci plutesc în apă, ancorate prin 
cabluri de solul stîncos. Mișcările lor provoacă efecte de-a dreptul 
hazlii asemănătoare acelora ale imaginilor pe care le zărești în 
oglinzi concave sau convexe.

In Oceanina nu există vehicule pentru transportul public. 
Oceaninii se deplasează prin mijloace „proprii" cu care i-a în
zestrat natura. Din cînd în cînd apar însă niște fusuri argintii, 
care transportă cu mare iuțeală (sau trag după ele) felurite 
obiecte.

Sfera noastră ne-a dus, după această primă recunoaștere. în 
interiorul unei stînci imense, cioplită în formă Ironconică. De-a- 
supra porții era scris cu litere roșii „MUZEUM" (Francesco a 
identificat cuvîntul în dicționarul întocmit de învățării din Ocea
nina).

Sub inscripție se află un fel de emblemă în basorelief, pe care 
am mai întîlnit-o și pe fațadele altor clădiri mari; doi oceanini 
„înfrățiți", unul cu tentacule albastre, altul cu tentacule gălbui. 
Va trebui să întrebăm gazdele noastre ce reprezintă acest sim
bol ciudat

In muzeu am filmat și fotografiat aproape tot timpul. Am 
putut urmări acolo evoluția civilizației oceaninilor, iar înaintea 
acesteia, evoluția biologică a speciilor acvatice care au dus la 
formarea acestor făpturi superioare. Erau expuse numeroase 
unelte și mașini, al căror scop nu-1 înțelegeam mai niciodată. 
O bogată colecție de piese naturale înfățișa fauna și flora de pe 
fundul oceanului. (y0 urma)

Desen de L, DARIAN
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Condițiile de admitere
în Universități și Institute de învățămînt 

anul 1957-1958superior, pentru
Ministerul Tnvățămtntulul șl Cul

turii comunică condițiile de admi
tere tn instituțiile de învățămînt 
superior, pentru anul universitar 
1957-1958.

înscrierea la concursul 
de admitere

1. — Admiterea în anul I în in
stituțiile de învățămînt superior 
se face pe bază de concurs, atît la 
învățămîntul' cu frecvență, cît și 
la învățămîntul fără frecventă.

2. — a) Se pot prezenta la con
cursul de admitere în instituțiile 
de învățămînt superior cu frecven
ță toți cetățenii R.P.R. care îndei 
plinesc următoarele condicii de 
studii:

— au promovat examenul de ma-? 
turitate (absolvire) al unei școli 
medii: de cultură generală, exame
nul de diplomă at Unei școli medii 
tehnice sau examenul de stat al 
unei șco.lî pedagogice, au abșoh 
vit o fadultate muncitorească, sau 
o școală teHnică care funcționează 
în condițiile H.C.M. nr. 1434/1956 
cu durata de studii de. 4 ani, pre
cum și absolvenții școlilor tehnice 
de maiștri sau maiștrii diîr pro
ducție care au absolvit o școală 
echivalentă cu școala tehnică de 

aiștri prin ordinul Ministerului 
avățămîntului și Culturii nr. 

52/1957, dacă se încadrează în pre
vederile H.C.M. nr. 1434/1956 și 
H.C.M. nr. 882/1957 și au promo
vat examenele de diferență stabi
lite prin instrucțiunile Ministerului 
Invățămîntului și Culturii nr. 
39681/1957. Se pot de asemenea 
prezenta la concursul de admitere 
absolvenții cu examen de bacalau
reat al fostelor licee teoretice, in
dustriale sau comerciale.

b) —■ Se pot prezenta, la con
cursul de admitere pentru învăță
mîntul fără frecvență persoanele 
încadrate în producție care înde
plinesc condițiile de studii specifi
cate în aliniatul precedent, dacă 
au un stagiu de 2 ani în produc
ție, precum și salariațl care au 
tăcut studii în școli care nu mai 
există în prezent și care sînt echi
valate cu școlile de cultură gene
rală prin Ordinul Ministerului In- 
vățămîntului nr. 1989/1956, publi
cat în Buletinul Ministerului Invă- 
țămîntului seria A din 10 noiem
brie 1956. , . ,

3. — Absolvenții școlilor tehnice 
'••re funcționează în condițiile 

C.M. nr. 1434/1956 se pot pre- 
_nta la concursul de admitere pen

tru învățămîntul cu frecveqță la 
facultățile corespunzătoare specia
lității urmată în școala^ absolvită 
fie baza repartizării . în învățămîn- 
ul superior dată de școală în a- 

cest an, ...
Absolvenții școlilor pedagogice 

din anul școlar 1956/57 se pot pre
zenta la concursul de admitere la 
învățămîntul tu frecvență,• pe 
baza repartizării în învățămîntul 
superior dată de școală.

Absolvenții din anii precedent! 
ai școlilor medii tehnice, ai școli
lor tehnice șl ai școlilor pedago
gice se pot prezenta la concursul 
de admitere la învățămîntul cu frec
vență, dacă prezintă adeverințe eli; 
berate de întreprinderi sau de co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare raionale din care să re
zulte că au efectuat stagiul de 

producție conform pre- 
Decretului nr, 180/19Ș0.

3 ani în producție conform pre
vederilor Decretului nr. 180/19Ș0.

4. — Conform prevederilor Hotă- 
rtrii C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Consiliului de Miniștri

' R.P.R. cu privire la îmbunătăți- 
învățămîntului superior nr. 1003 

l iunie 1957, ale Decretului nr. 
188/1953, precum și ale H.C.M. nr. 
1434/1956 și 882/1957, se primesc în 
instituțiile de învățămînt superior 

. la cursuri de zi fără un alt con
curs fiii de muncitori și . de țărani 
muncitori, muncitori șr maiștri re
crutați de întreprinderi în condi
țiile Decretului nr. 188/1953 și ale 
H.C.M. nr. 1434/1956 și H.C.M. nr. 
882/1957, care îndeplinesc condi
țiile de studii menționate la punc
tul 2. a) dacă sînt recomandați de 
întreprinderi s^u sfaturi populare 
și au reușit la concursul de burse 
acordate de întreprinderile socia
liste șl de comitetele' executive 
ale sfaturilor populare regionale 
sau al Capitalei.

Concursul pentru obținerea bur
selor de studii acordate de între
prinderile socialiste și de comi
tetele executive ale sfaturilor popu
lare va fi organizat în instituțiile 
de învățămînt superior conform 
prevederilor Regulamentului pri
vitor la acordarea burselor de stu
dii de către întreprinderile socia
liste și comitetele executive ale sfa- 

’rilor populare și se va desfășura 
'form prevederilor cuprinse in 

rtezentele instrucțiuni pentru con
cursul de admitere.

5. — Persoanele care sînt în cîm- 
pul muncii și îndeplinesc condițiile 
de studii arătate la punctul 2 b) 
se pot înscrie pentru concursul de 
admitere la învățămîntul fără frec
vență numai la facultățile cores
punzătoare specialității în care ac-

( tivează în cîmpul muncii. In cazul 
cînd nu există secții fără frecven
tă pentru aceste specialități se vor 
putea înscrie la facultăți înru
dite cu specialitatea în care lu
crează. învățătorii care doresc să 
urmeze învățămîntul fără frecven
tă se pot înscrie la orice facul
tate a Universității, a Institutelor 
pedagogice, sau la Institutele agro
nomice. Cei care doresc să urmeze 
cursurile fără frecvență, se vor 
prezenta la concursul de admitere 
care se susține în aceleași condi
ții ca la cursurile de zi.

6. — Se primesc la învățămîntul 
fără frecvență din instituțiile de 
învățămînt superior fără a se pre
zenta la concursul de admitere :

a) în conformitate cu H.C.M. nr-. 
1434/1956, absolvenții școlilor teh- 
nfce de muncitori calificați care 
au fost recrutați din rîndurile ab
solvenților de școală medie, după 
un stagiu în producție de cel puțin

‘ 2 ani, însă numai la specialitatea
în care lucrează în producție și pe 
baza recomandăriii ministerului de 
care depinde întreprinderea.

b) cei care au promOvăt exame
nul de stat (diplomă) sau posedă 
diploma de licență, de inginer, sau 
medic și doresc să urmeze o spe- 
cixlitate înrudită CU aceea tn care 
au făcut studii superioare dacă a- 
ceastă specialitate este necesară 
activității lor în producție.

7. — înscrierile pentru con
cursul de admitere In.lnvățămi.ntul 
superior se fac după cum ur
mează :■

a) Intre 15 august șl 14 septem
brie lt^ concursul de admitere pen
tru învățămîntul cu frecvență, In
tre 25 august și 25 septembrie pen
tru învățămîntul fără frecvențfl. 
înscrierile se fac la secretariatele 
facultăților.

, 1

b) înscrierile pentru concursul 
de burse acordate de întreprinderi 
socialiste sau de comitetele execu
tive ale sfaturilor populare regio
nale sau al Capitalei se fac la în
treprinderile respective sau la se
cretariatele comitetelor executive, 
pină la 20 august.

8. — Pentru înscrierea la con- 
cursubde admitere, candidații vor 
complecta o declarație tip de în
scriere conform H. C. M nr. 2759/ 
1953 ce se eliberează la secretaria
tul facultățiLrespective. Candidații 
la învățămîmul fără frecvență se 

..vor înscrie pe baza unei cereri 
individuale, urmînd ca declarația 
tip de înscriere să fie complectată 
Ulterior, în perioada concursului 
de admitere.

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

a) Certificatul de naștere;
b) Diploma de maturitate pentru 

absolvenții școlilor de cultură ge
nerală, diploma de tehnician pentru 
absolvenții școlilor’ medii tehnice, 
diploma de examen de stat pentru 
absolvenții școlilor pedagogice, cer
tificatul de absolvire pentru absol
venții facultăților muncitorești, di
ploma de absolvire și adeverința 
tip de examen de diferență conform 
instrucțiunilor Ministerului învăță- 
mîntului și Culturii nr. 39.681/957 
pentru absolvenții școlilor tehnice 
de maiștri și pentru maiștri care 
au absolvit școli organizate pe 
lîngă marile întreprinderi care au 
fost echivalate cu școala tehnică 
de maiștri.

Candidații la concursul de admi
tere pentru învățămîntul fără frec
vență care se înscriu în condițiile 
ordinului Ministerului Invățămîn- 
tului nr. 1989/1956, vor prezenta în 
original actele de terminare a stu
diilor ce se echivalează cu școala 
medie.

c) Certificatul de sănătate, eli
berat de policlinica studențească 
sau în localitățile unde nu există 
policlinici studențești de spitale 
unificate de adulți. Acest certificat 
trebuie să cuprindă obligatoriu 
următoarele examene J! •-

— Microradiografia 
copia pulmonară ;

— Reacția Wassermann ;
— Un examen clinic (boli inter

ne, O.R.L., oftalmologie, chirurgie 
și neuroîogie).

Certificatele medicale eliberate de 
spitalele unificate, vor trebui să 
poarte și viza comisiei medicale 
de la policlinica studențească din 
centrul universitar în care se face 
înscrierea.

Candidații la învățămîntul fără 
frecvență, vor prezenta certificate 
medicale eliberate de spitalele uni
ficate de adulți fără viza policli
nicii studențești. La înscrierea la 
concursul de admitere la Institu
tul de Cultură Fizică atît pentru 
cursurile de zi cît și pentru cursu
rile fără frecvență, sînt valabile nu
mai certificatele medicale eliberate 
de centrele medicale de cultură fi
zică și sport.

d.) Absolvenții seria 1956—57 ai 
școlilor pedagogice, ai școlilor me
dii tehnice și ai școlilor tehnice 
care recrutează elevi dintre absol
venții. de 7 clase, care se înscriu 
pentrii concursul de admitere la în
vățământul cu frecventă, vor pre
zenta dovada de repartizare în în
vățămîntul superior. Cei care au 
absolvit școlile menționate mai 
sus în anii precedenți vor pre
zenta adeverințe eliberate de în
treprinderi sau de comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare, din 
care să rezulte că au efectuat sta
giul de 3 ani în producție.

e) Candidați! pentru învățămîn
tul fără frecvență vor prezenta la 
înscriere recomandarea întreprin
derii sau a instituției unde lucrea
ză, cu indicația funcției pe care o 
ocupă și a specialității, precum și 
dovada că au o vechime de 2 ani 
în cîmpul muncii.

f) Recipisa de plată a taxei de 
5 lei pentru înscrierea la concursul 
de admitere. Candidații Ia cursurile 
fără frecvență vor plăti taxa de 
5 lei, fie direct la secretariatul fa
cultății unde aceștia se înscriu, fie 
la secția financiară locală, trimi- 
țînd odată cu celelalte acte și chi
tanța respectivă.

g) .3 fotografii 6/9.
Cererile nedepuse în termen sau 

neînsoțite de actele specificate mal 
sus nu vor fi luate în considerare.

In timpul concursului, candida
ții vor avea asupra lor buletinul 
de identitate.

9. — Concursul pentru bursele 
acordate de întreprinderi și de co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare se va fine între 2—12 
septembrie.

— Concursul de admitere tn fa
cultăți se va fine între 16 șl 26 
septembrie pentru cursurile de zi 
și între 28 septembrie și 8 octom
brie pentru învățămîntul fără frec-

medicale: 
sau radios-

vență, cu excepția institutelor de 
artă la care probele practice se 
vor susține la datele ■*-
stitutele respective.

Obiectele de
10. — Candidații Ia —.. 

admitere în instituțiile de învătă- 
mînt superior vor da probe la ur
mătoarele discipline:

a) La facultățile de matematică- 
fizică ale universităților șl ale in
stitutului pedagogic. Timișoara, la 
facultatea de construcții, construc
ții feroviare, drumuri și poduri, 
electromecanică minieră, electro
nică și telecomunicații, electroteh
nică, electrotehnică și energetică, 
exploatare feroviară, exploatarea 
zăcăminelor de țiței și gaze, geolo
gie tehnică, hidrotehnică, îmbună
tățiri funciare și organizarea teri
toriului agricol, instalații și utilaj 
(de construcții), industrie ușoară, 
mașini și utilaj petrolifer, mecani
că. mecanizarea agriculturii, meta
lurgie, mine, se vor da probe la :

Algebră și trigonometrie (scris 
și oral) ; Geometrie plană șî în 
spațiu (scris și oral) ; Fizică (scris 
și oral) ; Total 6 probe,

b) La facultățile de chimie, chi
mie industrială ; tehnologia pro
duselor alimentare ; tehnologia și 
chimizarea țițeiului și gazelor, se 
vor da probe la :

Matematici (scris și oral) ; Chi
mie (scris și oral) ; Fizică (scris 
și oral) ; Total 6 probe.

c) La facultatea de arhitectură 
și urbanism, se vor da probe la :

Matematici (scris și oral) ; Fi
zică (scris ș! oral) ; Desen (scris 
și oral) ; Total 6 probe.

Probele de desen sînt elimina
torii șl. preced celelalte probe.

d) La facultățile de agricultură, 
agricultură și zootehnie ; horticul
tura : silvicultură, se vor da pro
be la :

Științe naturale (botanică, zo-

fixate de In-

examen
concursul de

ologie șl bazele darwinismului) tn parte cu notele 1—10.
(scris și oral); Chimie (scris și : "r
oral) ; Matematici (oral) ; Total 5 stnt eliminatorii. Eliminarea de la 
probe. _____  ....... - r . _ W

e) La facultatea de Științe natu- face pe baza mediei rezultate din
rale (cu excepția secției de biolo- - 7 ’ 1 ■
gie — secundar geografie), precum 
și la secțiile de biologie-botanică 
biologie-zoologie din cadrul facul
tăților de științe naturale și geo
grafie, se vor da probe la :

Anatomia șl fiziologia omului 
(scris și oral) ; Bazele darwiițisrriu-, 
lui, botanică și zoologie (scris și 
oral) ; Chimie (oral) ; Total 5 
probe.

f) La facultatea de geologie-geo- 
grafie precum și secțiile de biolo
gie — secundar geografie, geogra
fie — secundar biologie, geografie 
fizică, geologie din cadrul facultă
ților de științe naturale — geogra
fie, se vor da probe la :

Științe naturale (zoologie, bota
nică, bazele darwinismului), (scris 
și oral) • Geografie fizică și eco
nomică a Republicii Populare Ro
mîne (scris și oral) ; Geografie fi
zică generală (oral) ; Total 5 
probe.

g) La facultățile de filologie —
secțiile de limba și literatura ro
mînă ; limba și literatura romînă -- — ---
— secundar limba și literatura ger- - concursul Ja
mană ; limbi orientale teoria literă- er'n n ”
turii, critică literară și folclor ; la 
facultatea de istorie precum și la 
secțiile de istorie din cadrul facul
tăților de filologie-filozofie-istorie 
și din cadrul facultății de filologie- 
istorie, se vor da probe la :

Limba și literatura romînă (scris 
și oral) ; Istoria Romîniei (scris 
și oral) ; Istoria Universală (oral); 
Total 5 probe.

h) La facultatea de limba și lite
ratura rusă din cadrul Institutului 
pedagogic ,.Maxim Gorki", și la 
secțiile de limba și literatura rusă
— secundar limba și literatura ro
mînă și de limbi slave din cadrul 
facultăților de filologie ; de filolo-
flie, filozofie și istorie și de filo- 
ogie și istorie, se vor da probe la ;

Limba și literatura romînă (scris 
și oral) ; Limba rusă (scris și 
oral) ; Istoria Romîniei (oral) ; 
Total, 5 probe.

i) La secțiile de limbi romanico- 
germanice și limbi clasice ale fa
cultăților de filologie • de filologie, 
filozofie și istorie și de filologie și 
istorie, se vor da probe la :

Limba și literatura romînă (scris 
și oral) ; Limba străină respectivă 
(franceza, germana, engleza, lati
na) (scris și oral) ; Istoria Romî
niei (oral) ; Total, 5 probe.

Pentru limbile italiană, spaniolă 
și limbi clasice, proba pentru lim
ba străină se va da la limba fran
ceză sau latină.

j) La facultatea de filozofie și la 
secțiile de filozofie și pedagogie 
■>— secundar limba și literatura ro
mînă din cadrul facultăților de fi
lologie, istorie și filozofie, se vor 
da probe la :

Limba și literatura romînă (scris 
și oral) ; Istoria Romîniei (scris 
și oral) ; Psihologie (oral) ; To
tal, 5 probe.

k) La facultățile de științe juri
dice și secția de științe juridice din 
cadrul iacultății de economie poli
tică și științe juridice se vor da 
probe la :

Limba șî literatura romînă (scris 
și oral) ; Istoria Romîniei (scris 
și oral) ; Constituția Republicii 
Populare Romîne (oral) ; Total, 5 
probe.

1) La facultățile de medicină, 
stomatologie și medicină veteri
nară, se vor da probe la:

Anatomia și fiziologia omului 
(seris și oral) ; Zoologia și bazele 
darwinismului (scris și oral) ; Chi
mie (scris și oral) ; Fizică (scris); 
Total, 7 probe.

m) La facultățile de farmacie, se
Vor da probe la :

Botanică și bazele darwinismului 
(scris și oral) ; Chimie (scris și 
oral) ; Fizică (scris și oral) ; To
tal, 6 probe.

n) La facultățile din cadrul In
stitutului de Științe Economice și 
planificare (economia politică și 
planificare, îinanțe, credit și evi
dență contabilă, comerț și statisti
că), precum și secția de economie 
politică din cadrul facultății de e- 
conomie politică șl științe juridice, 
se vor da probe la:

Istoria Romîniei (oral) ; Geo
grafie (scris și oral) ; Matematici 
(aritmetică și algebră) (scris) ; 
Constituția Republicii Populare Ro
mîne (oral) ; Total, , 5 probe.

Pentru secția de merceologie din 
cadrul facultății de comerț și mer
ceologie în locul probelor de geo
grafie, se va da o probă scrisă de 
chimie și o probă orală de fizică.

La secția de economia comerțului 
exterior se va da și examen scris 
și oral la una din limbile rusă, 
franceză, germană, engleză, după 
alegerea candidatului.

o) La institutele de artă teatrală 
și cinematografică, arte plastice și 
conservator, se vor da probe la :

Limba Și literatura romînă (scris 
și oral) ; Probe practice pe specia
lități. Probele practice sînt eli
minatorii și preced celelalte probe.

p) La Institutul de Cultură Fizi
că, se vor da probe la:

Anatomia și fiziologia omului 
(scris și oral) ; Limba și literatura 
romînă (scris) ; Probe practice. 
Probele practice sînt eliminato
rii și preced celelalte probe.

— La facultățile din cadrul Uni
versității ,,Bolyai", la secția de 
limba și literatură maghiară din 
cadrul Universității „C. I. Parhon", 
la Institutul de Teatru „Szentgyor- 
gy Istvan", precum și la secțiile cu 
limba de predare maghiară din 
Institutul de Arte plastice „Ion 
Andreescu" și Conservatorul de 
Muzică „Gh. Dima", concursul de 
admitere se va da potrivit preve
derilor de mai sus, cu următoarea 
complectare : la facultățile mențio
nate la pel. „g“, „h“, ,,i“, „j”, 
„k” șl ,,o“ pe lîngă probele indi
cate se va da o probă scrisă și 
orală de limbă și literatură ma
ghiară.

La limba și literatura romînă, 
candidații din rîndurile naționali
tăților conlocuitoare, vor fi exami
nați după programa școlii medii 
absolvite.

La toate facultățile cu limba de 
predare maghiară examinarea se va 
face în limba maternă.

La toate facultățile cu limba de 
predare romînă unde se prezintă 
la concursul de admitere candidați 
din rîndurile naționalităților conlo
cuitoare, aceștia din urmă pot să 
susțină probele în limba maternă, 
în acest scop se va coopta în co
misiile examinatoare cîte un cadru 
didactic din învățămîntul superior 
sau de la școala medie, cunoscător 
al limbii de predare maternă a can- 
didaților, care să facă traducerea 
respectivă la concursul de admitere.

11. — La concursul de admitere 
notarea se va face la fiecare probă

Probele scrise și probele practice
concurs în urma probelor scrise se
notele obținute la aceste probe, 
nota medie minimă de admitere la 
arai fiind 5. Lista candidaților ad
miși la oral se afișează înainte de 
începerea examenului oral.

înainte de începerea examenului 
oral, candidații la concursul de ad
mitere (de burse) vor primi o fișă 
în care examinatorii vor înscrie 
notele obținute de candidații la 
examenul oral imediat după înche
ierea examinării la disciplina res
pectivă.

Pe fișe se vor lipi fotografiile 
candidaților.

Fiecare candidat va preda fișa de 
note comisiei de examinare după 
ultima probă orală susținută.

Media generală se obține prin 
adunarea notelor de la toate pro
bele (scrise, orale și practice) și 
împărțirea rezultatului obținut la 
numărul acestor probe.

Admiterea în învățămîntul supe
rior se va face în ordinea descres- 
cîndă a mediilor (între 10 și 5) și 
în limita locurilor pentru care s-a 

__ .3 facultatea sau 
secția respectivă. La concursul de 
admitere, nu există reușiți fără 
locuri.

Lista candidaților admiși în anul 
I se afișează.

12. — Pentru învățămîntul supe
rior fără frecvență, concursul de. 
admitere se organizează numai în 
instituțiile de învățămîntul superior 
unde există secția fără frecvență 
respectivă. Probele la concursul de 
admitere pentru învățămîntul fără 
frecvență sînt aceleași ca pentru 
învățămîntul de zi. Vor fi admiși 
în anul I în învățămîntul superior 
fără frecvență candidații care au 
obținut la concurs media generală 
cel puțin 5.

13. — Pentru a da posibilitate 
candidaților să cunoască toate dis
pozițiile cu privire la înscriere și la 
desfășurarea concursului, comisia 
de admitere din fiecare unitate de 
învățămînt superior, va lua măsuri 
pentru afișarea comunicatelor apă
rute în presă și a instrucțiunilor 
necesare orientării candidaților.

14. — Candidații reușiți la con
cursul de admitere pentru învăță
mîntul cu frecvență, precum și acei 
admiși la concursul de bursă acor
dat de întreprinderi sau de comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare, se vor înscrie la facultăți 
între 28 și 30 septembrie 1957. Can
didații reușiți la concursul de ad
mitere pentrii învățămîntul fără 
frecvență, se vor înscrie la facul
tăți intre 15 și 30 octombrie 1957.

15. — Studenții înscriși în anul I 
care nu se vor prezenta la cursuri 
pînă la 5 octombrie, vor fi exma
triculați. Sînt exceptați numai stu
denții care vor absenta motivat, cu 
aprobarea dată de decanate, pînă 
la 5 octombrie.

16. —' Actele celor care nu au reu
șit la concursul de admitere vor 
fi restituite de facultăți în termen 
de 3 zile de la afișarea rezultatelor.

★
Acest material face parte din bro

șura „Admiterea în învățămîntul 
superior", editată de Ministerul 
Invățămîntului și Culturii care, pe 
lîngă condițiile de admitere, cu
prinde și rețeaua instituțiilor de 
învățămînt superior la care se fac 
înscrieri în acest an, precum și 
programele disciplinelor de la con
cursul de admitere.

Broșura se trimite secțiilor de 
învățămînt ale sfaturilor populare, 
școlilor medii de cultură generală 
și se difuzează prin librării.

Comitetul de organizare 
pentru aniversarea bătăliei 

de ia Mărășești
în vederea sărbătoririi împlini

rii a 40 de ani de la bătălia de 
la Mărășești a fost constituit un 
comitet de organizare format din 
generalul de armată în rezervă 
Constantin Vasiliu-Rășcariu, preșe
dinte, general colonel în rezervă 
Constantin Gh. Popescu, vicepre
ședinte, goncral colonel în rezer
vă Ghcorghe Oprcseu, vicepreșe
dinte, iar ca membri general de 
armată în rezervă Mihail Lascăr. 
acad. prof. N. Hortolomei, gene
ral locotenent Constantin Verde?, 
acad. prof. I. Jalea, general loco
tenent Edmond Stanciu, prof. dr. 
Amza Jianu, general locotenent 
în rezervă Ion D. Popescu, acad, 
prof. Alexandru Rădulescu, colo
nel Mircca Constantinescu

Cu prilejul comemorări 
lui Grigorescu

Cu prilejul împlinirii unei ju
mătăți de veac de la moartea ma
relui nostru pictor Nicolae Gri
gorescu, la Muzeul Unirii din lași 
s-a deschis o expoziție care cu
prinde peste 50 de reproduceri 
după lucrări reprezentative ale 
lui Nicolae Grigorescu. Despre o- 
pera marelui nostru pictor a vor
bit Amelia Pavel, cercetătoare la 
Institutul de istoria artei al Aca
demiei R.P.R.

In primele două zile de la des
chidere expoziția a fost vizitată 
de peste 800 de persoane.

Solii gloriosului tineret sovietic salută pe reprezentanții tineretului lumii.

Nazim Hikmet : „Tinerii să nu se ucidă 
unii pe alții"

Succesele 6.A.S. în
In ziua de 30 iulie toate gospo

dăriile agricole de stat din în
treaga jară au terminat recolta
tul griului și al secarei. Frunta
șe sînt trusturile regionale O-
‘ ’", Baia Măre, București,

Ploești, Pitești, lași,
terminat secerișul cu 10
devreme decît celelalte

radea, 
Galați, 
care au 
zile mai 
regiuni

ANUNȚURI
Institutul de artă teatrală și ci

nematografică ,J. L. Caragiale“ 
organizează în zilele de 10, 11 și 
12 august consultații pentru can
didații la concursul de admitere 
în anul I. Sînt invitați a se pre
zenta la aceste consultații în spe
cial membrii cercurilor amatoare 
de teatru sindicale și ai căminelor 
culturale sătești.

Consultațiile sînt urmate de 
cursuri de pregătire la materiile 
de specialitate, cursuri ce se vor 
desfășura între 10 și 31 August, 
sub îndrumarea pedagogilor Insti
tutului.

Pentru candidații din provincie 
se asigură cazare și masă contra 
cost.

★
Conservatorul de Muzică „Ci- 

prian Porumbescu" din București 
str. Lipscani nr. 20, organizează 
în zilele de sîmbătă 10, juni 12 
și mar(i 13 august 1957, consul, 
tații pentru candidații care do
resc să ia parte la examenele de 
admitere.

Sîntjayitați la aceste consul
tații. îh special membrii echipelor 
artistice de amatori sindicale și 
U.T.M.

Consultațiile vor fi urmate de 
cursuri de pregătire în vederea 
examenului de admitere, care se 
va ține începînd de la 1 septem- 
hrie 1957.

înscrierile pentru examenele de 
admitere încep la 1 august 1957.

Informație
Consiliul de Miniștri al Repu

blicii Populare Romîne a apro
bat printr-o hotărîre Protocolul 
primei sesiuni a comisiei romîno- 
iugoslave de colaborare tehnico- 
științifică.

campania recoltării
Acum în gospodăriile agricole 

de stat se treieră din plin. S-au 
treierat griul și secara de pe o 
suprafață de peste 200.000 ha. 
Gospodăriile agricole de stat au 
livrat statului peste 165.000 tone 
griu-secară, ceea ce înseamnă a- 
proape jumătate din producția 
planificată.

Scrisoare de... nemulțumire
(Urmare din pag. 1-a)

putut duce, ceea ce a făcut ca 
pînă la urmă să ne găsească 
oamenii pe sub mese,

Înainte de a trece la lucru 
am gustat ca de adio vreo 
două kilograme de „adio-mamtf* 
și-apoi aombinertd s-p-urcat pe 
mașină. El o conducea bine pe 
o cărare, dar combina. încăpă
țînată, mergea pe șante cărări. 
Astea însă sînt chestiunile mele 
familiare ce nu vă privesc pe 
voi. Principalul este că eu,

luîndu-l pe combiner la Movila 
Miresii. am dovedit grijă față 
de om și protecția muncii 
contra insolației prin umezirea 
gîtului înainte de. intrarea în 
producție, grijă care se cade 
s-o am ca secretar de U.T.M, 
ce am fost, sînt și voi fi 
nu

de 
cumva mă vor descăuna.:.

Adio (fără mamă) 
DRAGAN ION 

de la S.M.T.-Romanu 
raionul Brăila 

pt. conformitate, 
GH. JANCOCIU

Jorge Amado „Popoarele
trebuie să construiască"

La, Universitatea „Lomonosov", 
și-a început activitatea Clubul in
ternațional al studenților. Luni 
seară, sute de studenți din Mos
cova și oaspeți de-ai lor, studenți 
din diferite țări ale lumii, s-au 
întîlnit la această festivitate. Or
chestra a cîntat cîntecul Clubului 
internațional al studenților pe 
care l-a scris un student din Mos
cova — Y. Lebedinski. Activita
tea clubului internațional al stu
denților este dintre cele mai inte
resante. Cei prezenți au dansat, 
au cîntat și bineînțeles au discu
tat multă- vreme împreună.

Programul clubului internațio
nal studențesc se anunță a fi 
foarte interesant. Se intenționează 
organizarea a 20 de seminarii și 
•întâlniri pe specialități, a 5 con
certe internaționale, a 4 discuții 

.largi, a 15 seri de cinematograf, 
a numeroase seri de dans și de 
satiră. Bineînțeles nu va lipsi din 
programul clubului un tradițional

NOUTĂȚILE
ZILEI

• In Parcul de Cultură și Odih
nă „Maxim Gorki" s-a deschis ma
rea expoziție internațională de 
artă plastică și aplicată.

Expoziția cuprinde peste 3.700 
lucrări de pictură, sculptură, gra
fică și artă aplicată, aparținînd 
imui număr, de peste 2.000 de ar
tiști plastici din 45 de țări.

O impresie deosebită au produs 
cele 168 de lucrări de pictură, 
sculptură, acvarele, grafică, artă 
aplicată ale tinerilor artiști plas
tici romîni.

• Pe stadionul „t)inamo“ marți 
după- a'mihză a fost înălțat dra
pelul competițiilor sportive. Pro
gramul prevede întreceri în 13 
ramuri de sport pentru băieți și 
8 ramuri sportive pentru fete. 
Odată cu aceasta tinerii delegați 
la Festival și alături de ei zeci 
de mii de tineri moscoviți se 
întrec pentru cucerirea insignei 
sportive ~

și grandios carnaval studențesc. 
Se mai anunță a fi interesante 
discuțiile pe temele „Universității 
și societății", „Rolul studenților 
în lupta contra colonialismului" 
și altele.

Marți după-amiază am avut pri
lejul să asistăm la întâlnirea a cî
teva sute de studenți cu cîteva din 
figurile proeminente ale literatu
rii sovietice și mondiale. Am a- 
plaudat pînă cînd palmele ni s-au 
înroșit pe Nazim Hikmet, Jorge 
Amado, Lev Oșanin, pe scriitorul 
jugoslav Maximovici, pe scriitorul 
grec Teodoropulos, pe Pavel Anto
kolski, John Wallace, un bătrîn 
scriitor din Canada, scriitorul ca- 
zah Muhtar Aureov etc.

Am putut asculta cuvintele pli
ne de înțelepciune, rostite de oa* 
meni cu experiența unei vieți în
tregi. Ne-a emoționat Pavel Anto
kolski care a salutat pe studenți 
și le-a recitat din Victor Hugo un 
paragraf din lucrarea acestuia 
„Despre arta și poporul". Nazim 
Hikmet, în fraze scurte și pline 
de tîlc, a vorbit despre datoria 
principală a tinerei generații a zi
lelor noastre. Marele scriitor turc 
a definit această datorie ca fiind 
aceea că tinerii să nu se ucidă 
unii pe alții.

Răspunzînd la întrebarea ce

15.000 de spectatori au aplaudat 
— pe artiștii romîni

■ Delegația romînă a prezentat marți două spectacole. In ♦ 
Piața Pușkin, mii de moscoviți și oaspeți străini au apreciat f 
călduros cîntecele orchestrei populare conduse de Ionel Budiștea- î 
nu, dansurile romînești prezentate de Ansamblul U.T.M., ca și l 
numerele de jonglerie și acrobație. La clubul uzinei „Stankolit"! 
s-au produs corul U.T.M. ansamblul de dansuri „Doina" și o| 
formație a orchestrei populare. Orchestra de estradă condusă de* 
Teodo? Coșma a participat la spectacolul dat la clubul mari-J 
narilor Flptei Baltice. I

Organizarea a numeroase spectacole în aer liber dă posi- ♦ 
bilitatea unui mare număr de moscoviți să asiste la manifes- T 
tarile artistice. La spectacolul prezentat luni la Teatrul Verde î 

’ din parcul de cultură și odihnă „Maxim Gorki" de artiștii ro- ♦ 
mini, au asistat 15.000 de spectatori, care au dat o înaltă apre- f 
ciere artei romînești, aplaudînd îndelung pe artiști și manifes- î 

' tînd pentru prietenia romîno-sovietică. J

lucrare i-a plăcut în ultima vre
me, el a pomenit de piesa „Omul 
care aduce ploaia" pe care a vă
zut-o la București și despre care 
a spus că dorește să o vadă și pe 
scenele sovietice.

L-am ascultat apoi pe scriitorul 
canadian Wallace. El a asemuit 
tineretul lumii cu o corabie care 
navighează sigur pe ape întinse și 
care în Uniunea Sovietică își are 
un drum limpede, lipsit de fur* 
tuni.

Scriitorul grec Teodoropulos și-a 
exprimat recunoștința sa față de 
poporul sovietic iar Jorge Amado 
a rostit o înflăcărată pledoarie 
pentru viață. El a spus că viața 
este magnifică și că tineretul tre
buie să profite de ea din plin. -

Relatînd- faptul că o studentă 
în arhitectură 
va pentru ce 
ment ce există 
puns că pacea 
fie cucerită în 
există bombe H, că popoarele tre
buie să construiască spre fericirea 
lor, spre fericirea generațiilor vii
toare. Vorbind despre Festival 
Jorge Amado l-a calificat ca fiind 
o importantă contribuție la men
ținerea păcii în lumea întreagă.

l-a întrebat cînd- 
construim din mo- 
bombe H, el a ră3- 
poate și trebuie să 
ciuda faptului ei

E. O.

ir”

a Festivalului.

început întilnirile pe afi- 
Tinerii delegați din 
participă la întilnirile fo- 

radiofoniștilor, 
cinematagrafiști- 

precum fi la

• Au 
nități. 
Romîni ă 
tografilor-amatori, 
aeromodeliștilor, 
lor amatori, precum și la cea 
ă conducătorilor organizațiilor de 
copii.

• Un loc important în cadrul 
Festivalului îl ocupă întilnirile 
pe profesii ale tinerilor, care au 
început la 30 iulie. La aceste 
întîlniri vor participa 7.000 de 
tineri muncitori din cele 5 con
tinente. Reprezentanții tinerilor 
romîni au participat la deschide
rea întîlnirilor dintre tinerii mi
neri, tipografi, pielari, tinerilor 
țărani-fermieri-arendași.

Cîteva ore cu tinerii cehoslovaci
Luni dimineață o parte din ti

nerii romîni delegați la Festival 
au găzduit într-o sală din apro
pierea cantonamentului pe tinerii 
cehoslovaci cu care au avut o în- 
tilnire prietenească.

Intîlnirea a dat prilejul unor 
calde manifestări de prietenie și 
solidaritate între tinerii celor două 
țări prietene. Tinerii cehoslovaci 
au fost salutați de tov. Cornelia 
Mateescu secretar al C.C. al 
U.T.M. A răspuns Razus Milan. 
Apoi participanții la întîlnire au 
făcut schimburi de insigne și eșar
fe și și-au dăruit reciproc cadouri. 
In timp ce un taraf romînesc cîn- 
tă o sîrbiț înfocată tinerii cehi și 
romîni au' discutat, s-au împriete-

nit. Vorișec Iaroslav, muncitor din 
Praga, a luat adresa lui Borbuti- 
țoiu Anghel, strungar la uzinele 
de tractoare din Orașul Stalin, că
ruia i-a promis să-i scrie. Apoi a 
cîntat o orchestră de muzică popu
lară din Cehoslovacia, iar cîteva 
perechi de cehi au dansat un fru
mos dans popular. Intr-o sală ală
turată, tangoul, valsul și, bineînțe
les Perinița, pe care tinerii cehi 
— ca de altfel toți festivaliștii — 
o cunoșteau au întregit întâlnirea 
prietenească.

Intîlnirea s-a terminat într-o 
atmosferă de entuziasm și caldă 
prietenie.

Raj Kapur dansînd în mijlocul delegației hdiene.

ION BA1EȘU

„...Sîntem nu numai prieteni
«6

(Urmare din pagi l-a) 

în același timp să creem legături 
cu toate organizațiile progresiste 
din Italia".

„Noi considerăm — a spus tov. 
Virgil Trofin în încheiere — că 
această întîlnire frățească ne va 
oferi prilejul de a ne cunoaște mai 
bine, de a strînge legăturile noa
stre de prietenie**.

Tunete de aplauze, zeci de lo
zinci în cinstea prieteniei dintre 
tineretul romîn și italian au ur
mat cuvîntului rostit de tov. Vir
gil Trofin.

Șeful delegației italiene, Curzio, 
abia reușește să-i determine pe 
confrații săi să-și tempereze entu
ziasmul, pentru a lua cuvîntul. „Și 
delegația tineretului italian — a 
spus el — a venit la Festival pen
tru a întări legăturile cu tinere
tul din întreaga lume. Pentru că 
numai prietenia dintre toate po
poarele lumii va putea aduce o- 
menirea pe calea păcii, a progre
sului".

în semn de prietenie, Curzio, 
dăruiește delegației romîne o ade
vărată operă de artă, o capră săi-

batecă din Val d’Aosta sculptată 
în lemn, precum și niște saboți 
minunat lucrați pe care-i poartă 
țărăncile din Val d’Aosta. Tinerii 
din Torino oferă și ei delegației 
tineretului romîn un frumos ca
dou : o păpușă mică, migălos con
fecționată. în numele delegației 
noastre, tov. Virgil Trofin, oferă 
de asemenea frumoase cadouri ti
nerilor italieni.

Atmosfera sărbătorească, ami
cală, plină de veselie și înțelege- 
re^ e greu de descris. Tinerii ro
mîni și italieni discută, își dâra- 
iese insigne, diverse cadouri, ciu
tă și dansează.

Caterina Sicca s.1__
fă din Torino, care căpătase 
la un admirator c‘ ' '
noastră o eșarfă de 
descurca oarecum oferindu-i 
tuia o insignă și... cîteva sărutări 
meridionale. Vine timpul despăr
țirii. Regrete reciproce. Totuși ni
meni nu era trist. Ne împrieteni
sem, ne făcusem cunoscută dorin
ța noastră reciprocă, de a întări 
pacea, colaborarea cu tinerii din 
întreaga lume.

DUMITRU MIHAIL

stenodactilogra-
\ “ __3 de 

din delegația 
’ 5 mătase, se 
-----—.. i aces-



PROBLEMA GERMANA
După declarația puterilor occidentale 

și a R. F. Germane
* O declarație insuficientă ți fără idei noi * Argumentele 
occidentale nu sînt convingătoare pentru germani * Manevră 

electorală menită să-l ajute pe Adenauer
BONN 30 (Agerpres). — TASS 

transmite: Toate ziarele vestger- 
mane din 30 iulie publică știrea 
despre semnarea în Berlinul occi
dental a declarației R. F. Germane 
și a celor trei puteri occidentale în 
problema unificării Germaniei.

Ziarul „Frankfurter Rundschau* 
dezvăluie țelul adevărat al acestei 

declarații. „MOTIVUL PUBLI
CĂRII DECLARAȚIEI DE LA 
BERLIN, scrie ziarul, ESTE DO
RINȚA GUVERNULUI FEDE
RAL CA 1NCA ÎNAINTE DE 
ALEGERILE PENTRU BUN
DESTAG DIN 15 SEPEMBRIE 
JUSTEȚEA POLITICII SALE 
IN PROBLEMA GERMANA SA

Semnarea 
comunicatului 
sovieto-afgan

MOSCOVA. La 30 iulie Kliment 
Voroșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
regele Afganistanului Muhammed 
Zahir Șah, au semnat comunicatul 
comun cu privire la vizita suvera
nului afgan în U.R.S.S.

A fost publicat documentul „Cu 
privire la relațiile sovieto-afgane".

Cea de a IlI-a ediție 
a Jocurilor sportive internaționale 

prietenești în plină desfășurare

ne- 
NU 
DE 
SA 

RE-

Sportivii japonezi, într-o vizită amicală la cantonamentul delegației romine.

zițiile Uniunii creștin-democrate și 
cancelarului Adenauer. Ziarul re
cunoaște că ARGUMENTELE A- 
DUSE DE PUTERILE OCCI
DENTALE IN SPRIJINUL PO
LITICII LUI ADENAUER NU 
POT PAREA CONVINGĂTOARE 
PENTRU GERMANI. Comentarii
le ziarului se încheie pe
un ton pesimist.

HELSINKI 3* (Agerpres). - 
TASS transmite: Comentînd de
clarația Angliei, Franței, S.U.A. 
și Germaniei occidentale în pro
blema germană, ziarul „Suomen 
Socialidemocraatti** arată că este 
vorba în mod vădit de o mane-, 
vră electorală menită să ajute pe 
capcelarul vestgerman Adenauer 
în apropiatele alegeri pentru Bun
destag.

După părerea ziarului, TEN
DINȚA PUTERILOR OCCIDEN
TALE DE A INCLUDE GERMA
NIA UNIFICATA IN N.A.T.O. 
CONSTITUIE UN MARE OB
STACOL IN CALEA UNIFICĂ
RII GERMANIEI. Faptul că în 
declarația lor puterile occidentale 
lasă să se înțeleagă destul de 
limpede că Germania unificată va 
fi, prob.abil, membră a Uniunii 
atlantice —- scrie ziarul — nu 
contribuie de loc la rezolvarea a-

Germane. Chiar și ziarele care a- 
probă această declarație sînt 
volte si recunoască ci EA 
CONȚINE NICI VN FEL 
PROPUNERI NOI CARE 
POATĂ CONTRIBUI LA
ZOLVAREA PROBLEMEI GER. 
MANE.

CORESPONDENTUL DIN 
BONN AL ZIARULUI „NEWS 
CHRONICLE" AMINTEȘTE CĂ 
DECLARAȚIA PUTERILOR OC
CIDENTALE ESTE REZULTA
TUL ACTIVITĂȚII „GRUPULUI 
DE LUCRU" CREAT ACUM 5 
LUNI PENTRU DISCUTA- 
REA PROBLEMEI GERMANE. 
„MUNȚI DE TRUDĂ AU 

FIE CONFIRMATA CU CLA- NĂSCUT VN ȘOARECE" SCRIE 
RITATE DE CELE TREI PU- CORESPONDENTUL. SI ACEST 
TERI OCCIDENTALE, DAT LUCRU NU POATE FI ASCUNS 
FIIND CA ACEASTA POLITI- PRIN NICI UN FEL DE EFEC- 
CA NU A ÎNREGISTRAT DE TE SCENICE. AMATORII DE 
FAPT NICI UN SUCCES”. ASTFEL DE EFECTE SINT 
„Pină și observatorii care mani- DEZAMĂGIȚI CĂCI ANUNȚIND 

festă bunăvoință față de politica LUMII ULTIMELE SALE PRO- 
lui Adenauer, scrie Buletinul de PUNERI GROTEWOHL LE-A 
presă al P. S. D. G.< „Sozial-Demo- RĂPIT ELEMENTELE DE E- 
kratischer Pressedienst", nu pot l'ECT.

evita să aprecieze această decla- Relatările ziarului „Times" tint 
rație ea insuficientă și neeonținînd profundă îndoială
idei noi. Ea nu cuprinde nimic in ; S .
afară de ceea ce au spus deja îna- ce privește eficacitatea acestei 
inte în această problemă guvernul manevre propagandistice a puteri- 
federal și puterile occidentale".

★
LONDRA 30 (Agerpres). — 

Ziarele engleze au întîmpinat fără 
entuziasm, ba chiar cu dezamă
gire declarația S.U.A., Angliei, fi-** • ■ ■ i i
Franței și Republicii Federale Să înceteze experiențele cu arma nucleară I

Relatările ziarului „Times" sînt

lor occidentale menită să întărea
scă în ajunul alegerilor parlamen- cestei importante probleme euro- 
tare din Germania occidentală po* pene.

Avioane americane au violat 
spațiul aerian

PRAGA 30 (Agerpres). — Cete- 
ka transmite : Ministerul Afacerilor 
Externe al R. Cehoslovace a adre
sat ambasadei Statelor Unite ale 
Americii din Praga o notă de pro
test în care se spune:

La 27 iulie 1957, avioane mili
tare de tip F-84 (Thunderjeț), pur- 
tînd emblema Statelor Unite ale 
Americii, iar unul dintre ele pur
tînd inscripția „US Air Force 
F-736", au pătruns în spațiul ae
rian al Cehoslovaciei.

al Cehoslovaciei
Scrisoarea lui Eugene Dennis adresată președintelui 

Eisenhower

IntîJnirea reprezentanților 
oamenilor muncii din 

Moscova cu regele 
Afganistanului

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: In după-amia- 
za zilei de 30 iulie numeroși re
prezentanți ai oamenilor muncii 
din Moscova s-au întîlnit cu șe
ful statului afgan și cu ceilalți 
oameni de stat ai Afganistanu
lui care se află in Uniunea So
vietică într-o vizită de priete
nie.

In uriașa sală a palatului- 
Kremlin, unde au loc în mod o- 
bișnuit ședințele Sovietului Su
prem al U.R.S.S-., a avut loc un 
miting consacrat prieteniei dintre 
Uniunea Sovietică și Afganistan.

La miting a asistat regele Mu
hammed Zahir Șah al Afganis
tanului. Muhammed Naim, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al Afacerilor Ex
terne, precum și ceiFalți oaspeți 
afgani care au sosit în U.R.S.S. 
împreună cu regele Afganistanu
lui, conducătorii sovietici Averki 
Aristov, Nikolai Beiiaev, Leo
nid Brejnev, Nikolai Bulganin, 
Ekaterina Furțeva, Nikita Hruș- 
ciov, Gheorghi Jukov, Otio Kuu
sinen, Mihai Suslov, Petr Pospe
lov, Aleksei Kosighin.

In cadrul mitingului a vorbit 
regele Muhammed Zahir Șah al 
Afganistanului, aplaudat cu căl
dură de asistența.

înaltul oaspete a fost salutat 
de Kliment Voroșilov, președin
tele Prezidiului Sovieiului Su
prem al U.R.S.S.

MOSCOVA 30 (prin telefon 
de la trimisul special „Ager
pres") :

Pe minunatele stadioane și 
în sălile de sport ale Moscovei 
oarticipanții la competiții s-au 
ntrecut la 10 discipline sportive 

care prin frumusețea lor au a- 
tras în tribune zeci de mii de 
moscoviți. Cum era și firesc, in 
centrul atenției generale s-a si
tuat concursul de atletism de pe 
stadionul central ,.Lenin" de la 
Lujniki. Aproape 100.000

Evenimentele 
din Oman

CAIRO 30 (Agerpres). — El 
Harsy, reprezentantul la Cairo al 
Imamului din Oman, a declarat 
presei că potrivit informațiilor 
care i-au parvenit din Oman, lo
calitatea Brika, situată la est de 
Nizwa a fost complect distrusă in 
urma bombardamentelor aviației 
britanice. Locuitorii rămași fără 
adăpost au fost nevoiți să se re
fugieze în satele învecinate.

Trimisul special al agenției 
France Presse relatează din Shar
jah că aviația britanică a efectuat 
astăzi cel mai mare număr de 
raiduri de la începutul evenimen
telor din Oman. Avioanele brita
nice cu baza la Sharjah au efec
tuat 20 de ieșiri.

AAA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX

Spațiul aerian cehoslovac a fost 
violat de două avioane la ora 12,08 
deasupra localității Klenci-Pod- 
Cerchoven.

Avioanele decolaseră de pe te
ritoriul Republicii Federale Ger
mane și și-au continuat zborul pînă 
în apropiere de orașul Praga. După 
28 de minute de zbor, adică la 
ora 12,36, aflîndu-se deasupra re
giunii situată la 10 km. 
Vratenin, avioanele au trecut 
supra teritoriului Austriei.

Alte două avioane purtînd em
blema S.U.A., au pătruns în . 
țiul aerian cehoslovac, venind din 
Republica Federală Germană, la 
ora 12.11 deasupra regiunii 
Predni Zvonkova și au părăsit 
spațiul aerian cehoslovac la ora 
12,16 deasupra regiunii Doini Dvo- 
riste. Aceleași avioane au pătruns 
apoi din nou în spațiul aerian 
cehoslovac, venind din Austria 
deasupra regiunii Bratislava.

Din însărcinarea guvernului Re
publicii Cehoslovace, Ministerul 
Afacerilor Externe protestează cu 
hotărîre împotriva acestor repetate 
și flagrante încălcări ale spațiului 
aerian cehoslovac de către avioane 
militare americane și cere insistent 
să fie luate fără amînare măsurile 
necesare pentru a preveni în mod 
efectiv zboruri de orice fel ale a- 
vioanelor americane deasupra teri
toriului cehoslovac. /
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NEW YORK 30 (Agerpres). — 
Fruntașul comunist american Eu
gene Dennis a adresat preșe
dintelui Eisenhower o scrisoare 
în legătură cu problema expe
riențelor cu arma nucleară.

Dennis arată printre altele că 
numeroși americani sînt îngrijo
rați de declarațiile secretarului 
de stat Foster Dulles și ale con
ducătorilor militari americani 
care îngreunează posibilitatea în
cheierii grabnice a unui acord in
ternațional pentru încetarea ex
periențelor cu arma termonu
cleară.

„ACEȘTI AMERICANI, scrie 
Dennis, VA CER SA INTERVE-' 
NIȚI PENTRU CA LA NEGO-

CIERILE DE LA LONDRA SA 
SE FACA CEL PUȚIN UN 
PRIM PAS SPRE DEZARMA
REA UNIVERSALA PRIN ÎN
CHEIEREA UNUI ACORD CARE 
SA SUSPENDE 
RIENȚELE CU 
CLEARE".

In acest scop Dennis propu
ne ca delegația '
crările subcomitetului < 
O.N.U. pentru dezarmare 
Londra să primească noi 
strucțiuni pentru a se putea rea
liza cit mai grabnic un acord 
internațional privind interzicerea 
experimentării tuturor armelor a- 
tomice. I

TOATE EXPE- 
ARMELE NU-

S.UA. la lu-
Comisiei

> de la 
in-

Normalizarea relațiilor 
dintre Siria și Arabia 

Saudită
DAMASC 30 (Agerpres). — 

France Presse transmite : Luni 
după-amiază a avut loc la Da
masc o conferință de presă a mi
nistrului de Externe al Siriei, Sa
lah Bitt ar. în cadrul acestei con
ferințe de presă Salah Bittar a 
declarat că RELAȚIILE DINTRE 
SIRIA ȘI ARABIA SAUDITA 
S-AU NORMALIZAT Șl CĂ NE
ÎNȚELEGEREA CARE A EXIS
TAT ÎNTRE CELE DOUĂ ȚĂRI 
A FOST ÎNLĂTURATĂ.

PREZENȚE ROMÎNEȘTI PESTE HOTARE

__v__ „ de 
spectatori au urmărit ore în șir 
pasionantele întreceri în special 
la probele de înălțime băieți, 
10.000 m plat și lungime fete

Apreciatul atlet sovietic Lav
rov a cîștigat proba de 50 km 
marș realizlnd timpul de 4 h 
23’28” 6/10. Campionul olimpic 
H. Read (Noua Zelandă) s-a cla
sat pe locul 20.

Atleții sovietici au demonstrat 
din nou înalta lor măiestrie re- 
purtînd strălucite victorii. Ste
panov și Kașkarov au confirmat 
cu prisosință clasa lor mondială, 
oferind o întrecere palpitantă în 
proba de înălțime. Ambii âtleți 
au trecut ștacheta ridicată la 2,13, 
dar victoria a fost acordată lui 
Stepanov care a sărit această 
înălțime de prima oară.

topek, în ciuda celor 37 de ani, 
a obținut timpul de 30„04" 2/10, 
clasîndu-se pe locul 6.

IATA CLASAMENTUL PRO
BEI : 1. P. Bolotnikov (U.R.S.S.) 
29’14’’ 6/10; 2. Lawrence (Austra
lia) 29’16”4 10; 3. Cerniaski
(U.R.S.S.) 29’3S”6 10; 4. Jankhke 
(R. D. Germană) 29'52’’6 10 etc.

In proba de greutate băieți cel 
mai bun rezultat a fost obținut 
de recordmanul european Jiri 
Skobla (R. Cehoslovacă) cu 17,29 
m. Coechipierul său Plihal a 
ocupat locul doi cu 16,98 m., iar 
Ovsepian (U.R.S.S.) s-a clasat al 
treilea cu 16,94 m. Campionul 
romîn A. Raica nerestabilit după 
luxația mîinii drepte s-a compor
tat sub valoarea lui aruncind 
doar 15,16. Cel de-al doilea re
prezentant al nostru, N. Ivanov, 
a realizat 16 m.

Trei atlete sovietice au ocu
pat primele locuri tn proba de 
săritură în lungime. Ordinea cla
samentului este următoarea: 1. 
Miareniac 5, 87 m ; 2. Dvalișvili 
5,82 m ; 3. Eliseeva 5.81 m.

In seriile probei de 100 m plat 
femei cel mai bun timp a fost 
realizat de Krepkina (U.R.S.S.), 
Popova (U.R.S.S.) și Koehler 
(R. D. Germană), cronometrate 
in 12”. La băieți cel mai rapid 
s-a dovedit a fi pînă acum polo
nezul Foik cu 10”6/10. II urmează

chetbaliștii noștri, deși au avut un 
început bun, au cedat inițiativa 
pînă la sfîrșit rutinaților jucători 
maghiari care au obținut victoria 
finală cu scorul de 69—53. lată si 
alte rezultate înregistrate : Băieți ; 
Grupa A: R. Cehoslovacă-Anglia 
96—48; Egipt—Belgia 67—65;
Bulgaria—Tunis 113—44; Grupa 
B : Franța—Elveția 70—38; Grupa 
C: R.P. Chineză—R.P.D. ~
eană 108—50.

Femei: U.R.S.S.—Franța 
R.P. Bulgaria—R.P. Ungară 
R.P.D. Coreeană—Finlanda 
R. Cehoslovacă—R. P. Romină 
56—36; R. P. Chineză—R. P. Eo- 
lonă 63—47.

Core-

76-40;
76-24:
63-24; I

Tenis de masă

ATENA 30 (Agerpres). — Co
respondență specială. La Teatrul 
antic „Odeon Irodu Atticu“ de la 
poalele Acropolei, a avut loc luni 
29 iulie un concert de gală dat 
de Orchestra simfonică greacă, di
rijată de maestrul Constantin Sil
vestri, artist al poporului din 
R.P.R.

Aproape 4.000 de persoane au 
umplut locurile acestui teatru a 
cărui vechime trece de 2.000 ani.

în programul, concertului au fi
gurat : Beethoven — Uvertura 
Leonora nr. 3, Dvorak — Simfo-

nia nr. 4, Ceaikovski — Serenada 
pentru orchestră de coarde și 
George Enescu — Rapsodia ro- 
mină. în pofida numărului mic 
de repetiții maestrul Constantin 
Silvestri a obținut din partea or
chestrei o execuție minunată care 
a impresionat publicul. Dirijorul 
romîn a fost rechemat de nenu
mărate ori la scenă și aplaudat 
după fiecare piesă.

De un succes deosebit s-a bu
curat „Rapsodia romină" de Geor
ge Enescu, cu care s-a încheiat 
concertul. Deși în mod obișnuit

Rock-and roll, crime și stupefiante
(Urmare din pag; l-a) 

mice", a fost actor de film ți a 
murit într-un accident oarecare, în 
1955, la Las Salinas. Adoratoarele 
postume ale acestui nul idol sînt 
— potrivit afirmațiilor ziarului — 
foarte numeroase în S.U.A., gru
pate în peste 80 de cluburi. Epi
demia s-a răspîndit și în alte țări, 
în Franța a fost și o victimă/ O 
fată din Menton, pe nume .Cla- 
retta B., de 14 ani, cuprinsă de 
cultul lui Dean, s-a aruncat de pe 
o stîncă în mare, ca să ajungă la 
idol. Fiind salvată, cînd și-a reve
nit în fire, fata a murmurat : „II 
iubesc, îl voi iubi întotdeauna .

O sectă asemănătoare, apărută 
de asemenea recent, este aceea a 
așa zișilor „montesiști", despre 
care ne informează ziarul englez 
„Daily Express". Montesiștii prac
tică orgiile cu stupefiante —r ase
menea Wilmei Montesi, pe care 
odraslele • pfotipendadei. din Roma 
o împinșeseră în prăpastia viciu
lui și a decăderii morale. Emble
ma montesiștilor cuprinde un 
craniu și două oase încrucișate, 
cusute pe pulovere și pe jachete. 
Și această sectă își are martirii 
săi. Una din adepte, Rossana 
Ovru, în vîrstă de ,24 de ani, se 
certase cu familia' deoarece părin
ții îi'reproșau că se întoarce noap
tea tîrziu acasă. Rossana a fugit 
de aCasă și a întîlnit în tren un 
tinări Ei au hotărît să fugă împre
ună în Franța. Conform „princi
piilor" sectei, ei au ales calea cea 
mai periculoasă. Ei au pornit pe 
o potecă ce trece peste Alpi, folo
sită de contrabandiști. Rezultatul 
a fost că s-au rătăcit și .'au căzut 
într-o prăpastie.

După cum vedem, presa burghe
ză caută să prezinte aceste secte 
de tineri decăzuți drept niște 
naivi și inofensivi, drept niște sim
ple ciudățenii. Dar în realitate, 
sub masca aberațiilor montesiste 
și dean-iste se desfășoară „îndru- 
marea“ a numeroși tineri pe calea 
pierzaniei.

Nu mai puțin tragică este pier
zania în care cad numeroși tineri 
și adolescenți și despre care vor
bește ziarul englez „News Chro
nicle". Este vorba de prăpastia 
viciilor. Ziarul arată că un direc
tor de școală a făcut un sondaj 
printre elevii de 15 ani (notați 
vîrsta 1) pentru a constata cîți din

Bineînțeles, citind această con
statare amară a ziarului elvețian, 
care poate fi întîlnită, sub zeci de 
alte variante în numeroase ziare 
occidentale, noi trebuie s-o privim 
cu discernămîntul cuvenit. Ziarul 
afirmă că „tineretul modern este 
nebun". Dar expresia „tineretul 
modern" e voit nebuloasă. în fapt, 
este vorba aici nu de tineretul din 
țările capitaliste în ansamblul său, 
ci de o anumită parte. In rîndu- 
rile diverselor „secte" de tineri 
detracați, care își ucid tinerețea cu 
stupefiante, orgii, dezmăț și huli- 
ganisme, nu vor putea fi găsiți ti
neri muncitori. Eroicii tineri fran
cezi care scriu noaptea, pe ziduri, 
lozinca „Jos asasinul Speidel !", 
milioanele de tineri italieni care 
luptă pentru pîine și pămînt, mi
lioanele de tineri vestgermani ce 
se ridică împotriva odiosului 
Wehrmacht, detestă aberații
le de soiul stupidului cult al 
lui James Dean. Masele de ti
neri muncitori din țările capita
liste. animate de un sănătos spirit 
patriotic, luptă cu abnegație pentru 
pace, împotriva cxpaftsiunii econo
mice, militâre și ideologice ameri
cane. Aceste mase se caracteriaează 
prin sănătate morală, prin idealu< 
rile lor progresiste. Acești, tineri — 
cu rare excepții — contrastează, cu 
faimosul „tineret de aur", cu „eli
ta" dezaxată de care ne ocupăm în. 
rindurile de față. Trebuie să ținem 

__ ___  __ ,__ ____ . . deci seama de acest lucru atunci 
jele și comentariile pe această te- cînd judecăm faptele și jelaniile 
mă sînt redactate pe un ton alar-' expuse de presa burgheză în legă- 
mat. Criza morală a „tineretului tura cu decăderea tineretului ocei* 
de aur" e o problemă, o gravă dental : nu e vorba de întreg ti* 
problemă, pe care nu o mai pot neretul ci de acea parte a lui care 
omite nici chiar cercurile guver- e produsul propagandei și educa- 
nante burgheze._________________ țipi, burgheze dizolvante.

Iată, de pildă, cum lansează Capetele mai lucide din rîndu- 
semnalul de alarmă ziarul elve- rile burgheziei nu-și pot ascunde 
țian „Gazette dc Lausapne" : neliniștea, văzîndu-și moștenitorii

„...Crize isterice declanșate de — „tineretul de aur" ■— într-un 
rock’n roll, o furie destructivă bal de adevărată decrepitudine, 
care pune stăpînire dintr-odată pe Uneori, chiar în paginile presei 
o cohortă de tineri ce și-au pier- reacționare occidentale, se poate 
dut mințile ; ea înseamnă fete întîlni mărturisirea că decăderea 
îngenuncheate pe mormîntul ido- tineretului burghez, criza lui mo
lului lor cinematografic sau ridi- raia reflectă decăderea, putrezi- 
cîndu-se dintr-odată în fața ecranu- ciunea a însăși sistemului capita- 
Iui, somnambule ale sălilor obscu- list. Deruta „tineretului de aur" 
re, pentru a striga unui mort : — oglindește impasul orînduirii care

ei se dedau viciilor. Și iată ce a 
găsit :

Beția : numai 1 din 15 nu bea ; 
Narcotice (cocaină, morfină 

etc.) : unul din zece copii între 
13 și 14 ani folosește regulat nar
cotice. în mod ocazional, aproape 
trei pătrimi dintre ei folosesc nar
coticele.

Dacă mai adăugăm la acestea 
prostituția practicată pe scară 
largă, valul de sinucideri și alte 
fenomene asemănătoare, tabloul e 
complect.

Oare faptele de mai sus au un 
caracter surprinzător ?

Nu. Viața însăși arată că nu e 
vorba de cazuri izolate, ci de o 
trăsătură caracteristică și esenția
lă a situației în care se află tine
retul modelat de educația burghe
ză contemporană. E destul să .răs
foiești, fie și în grabă, paginile 
presei occidentale, pentru a nime
ri într-un nesfîrșit noian de ca
zuri identice cu cele de mai sus. 
Ele nu sînt excepții, ci ilustrarea 
unei reguli.

O mărturisește de altfel, presa 
burgheză însăși. în ultima vreme, 
ziarele occidentale, chiar și cele 
mai reacționare, evită să prezinte 
isprăvile odraslelor familiilor bur
gheze, ale așa zisului „tineret de 
aur", cu mina amuzată cu care am 
văzut că o face ziarul „Daily 
Mail" atunci 'cînd narează episo
dul din orășelul Leeds. Reporta-

Revino, James, revino, te ador
Și, „Gazette de Lausanne“ excla

mă pe un ton patetic : „... Nu mai

i-a dat naștere și-l edueă. Iată cuni 
se explică goliciunea sufletească a 

încape îndoială : tineretul modern tinerilor ce-și „umplu viața cu 
este nebun. Unde o să ajungem ?“ isteria rock-n rol-ulni și cu alte

1 asemenea „divertismente" morale. 
Ideea aceasta a fost exprimată cît 
se poate de clar de către Dorothy 
Kosobud Doo, de la Universitatea 
din Washington, care a spus : 
„Ceea ce ne lipsește nouă tuturor, 
celor sub 30 de ani, este un ideal, 
o viziune morală".

Același lucru, dar cu alte cuvin
te, îl exprimă și „Gazette de Lau
sanne", care, vorbind despre ace
lași tineret spune : „Nu reprezintă 
el, oare, imaginea lumii în care 
trăim, a lumii de care noi sîntem 
responsabili ? Vrem ca tinerii să 
fie înțelepți într-o lume pe care 
noi am adus-o într-o stare de ne
bunie ? Din vina lor se fabrică 
bombe atomice ? Din vina lor sînt 
filmele proaste ? Din vina lor se 
duc războaiele...?"

Bineînțeles, ăjuhgînd la aseme
nea concluzii, neașteptat de 
perspicace, respectivele ziare se fe
resc totuși să dea soluții, iar atunci 
cînd o fac, e vorba de soluții 
factice, total neserioase.

Este și. firesc : pentru a lichida 
criza morală a tineretului de 
aur", trebuie extirpate înseși cau
zele acestei crize, adică trebuie 
extirpat capitalismul.

Adînca criză morală a „tinere
tului de aur", mărturisită de însăși 
presa burgheză, demască odată mai 
mult putreziciunea orînduirii capi
taliste, demască caracterul veninos 
și dăunător al educației burgheze.

Dacă, țn cadrul acestui articol, 
am menționat episoade din viața 
„tineretului de aur" occidental, 
nu este din dorința de ampzanient. 
Aceste episoade sînt pline de învă
țăminte și pentru noi înșine. Nu 
trebuie să uităm că influența di
zolvantă a ideologiei, a educației 
burgheze, răzbate cu multă persis
tență acolo unde nu te aștepți. 
Există un mare adevăr de care tre
buie s| ținem seamă, cil multă vi
gilență : cadavrul claselor exploa
tatoare, spre deosebire de cadavrul 
unui individ răufăcător, nu poate 
fi îngropat, ci rămîne timp de 
mulți ani în mijlocul societății, 
putrezește, umple atmosfera de 
miasme otrăvitoare.

Trebuie să fim preveniți împo
triva influenței acestor miasme, să 
luptăm împotriva lor. Chezășia 
succesului în această luptă este s 
vigilența ideologică, educația co
munistă. _|*L

orchestrele simfonice nu acordă 
bisuri, la cererile insistente ale 
publicului, maestrul Silvestri a 
repetat Rapsodia romină. Con
certul a fost radiodifuzat.

La concert au fost prezenfi mem
bri ai guvernului, membri ai par
lamentului' ambasadorul R.P.R. și 
alți șefi de misiuni acreditați la 
Atena. oameni de artă' știință și 
cultură, precum și numeroși tu
riști străini,

★

BRUXELLES 30 (Agerpres). 
Tntre 21 și 28 iulie a.c. s-a 
desfășurat la Bruxelles Congre
sul internațional de neurologie 
la care au participat din partea 
R.P.R,; A. Kreindler, profesorii 
O. Sager și I. C. Nicolescu, 
membri corespondenți ai Acade
miei R.P. Romîne, prof. T. An- 
drasofszky, dr. V. Voiculescu și 
dr. C. Giurgea.

Cu acest prilej acad. A. Kreind
ler a prezentat un referat asupra 
epilepsiei ale cărui concluzii au 
fost adoptate de congres și a fă
cut două intervenții in discuțiile 
referitoare la problema stărilor 
de conștiință și la cea a reflexe
lor condiționate.

Ceilalți membri ai delegației 
R.P.R. au prezentat și ei comu
nicări care au fost bine primite 
de congresiști.

Congresul a hotărtt înființarea 
Federației Internaționale de neu
rologie, in al cărei comitet exe
cutiv a fost ales academicianul 
A. Kreindler.

BONN. Potrivit relatărilor zia
rului „Die Welt“, la Bonn a fost 
semnat un acord comercial între 
Republica Federală Germană șl 
Ungaria valabil pină la 31 de
cembrie a.c.

PEKIN. Organele securități 
publice din Harbin au arestat pe 
agentul ciankaișist Ciju Șao Sian 
care conducea un grup de spionaj 
din Harbin și se ocupa cu cule
gerea de informații cu caracter 
militar, politic și economic. In 
formațiile erau apoi transmise in 
secret organizațiilor ciankaișiste 
de spionaj din Hongkong.

ATENA. Primul ministru al 
Greciei, Ka£amanlis, și ministrul 
Afacerilor 
face luna 
cinci zile

TOKIO.
lor Externe al Japoniei a dat pu
blicității o nouă listă cu produse 
al căror export este autorizat în 
R.P. Chineză începînd de la data 
de 1 august a.c.

LONDRA. Secretarul departa
mentului de Stat al S.U.A., 
Dulles, și ministrul Afacerilor 
Externe al Marii Britanii, Lloyd, 
precum și Jules Moch, reprezen
tantul Franței, au 
marți după-amiază la 
pentru dezarmare.

Delegații occidentali 
truni din nou miercuri 
după ce se vor consulta cu guver
nele respective.

Externe, Averoî, vor 
viitoare o vizită de 

la Cairo.
— Ministerul Afaceri-

participat 
o ședință

se vor în- 
dimineața

Performanțe _____________ _______
remarcabile ale sporti- Barteniev (u.r.s.s.) cu io”7/io. 

viior romîni Volei
cî- 
cu

Noua sală de sporturi a 
ciației „Energia** este locul 
desfășurare a turneului de 
de masă. La întreceri sînt 
scriși jucători și jucătoare 
23 de țări, competiția puțind 
socotită drept una dintre cele mai 
mari din lume, după campiona
tele mondiale. Reprezentanții țăn 
rii noastre au luat un start bun. 
In proba de simplu femei Ella 
Zeller a jucat excelent în compa-i 
nia sportivei chineze Ciun Pei-in, 
pe care a învins-o în trei seturi; 
21—8, 21—9, 21—10.

La simplu bărbați Bottner a 
terminat de asemenea învingător 
în fața lui Saulitis (U.R.S.S.) cu 
3-0 (16,15,18).

Iată alte rezultate înregistrate: 
simplu bărbați: Merrett (An
glia)—Poliakovicz (R. Cehoslova-

Sportivii romîni au obținut 
teva performante remarcabile 
ocazia primelor confruntări 
care au luat parte. T- 
romîni au Întrecut cu scorul de mv,..,..-Rp- _Jo;
11-5 echipa olimpica a Franței Belgre, cu 3 0 (15 0.15 I, J
în care figura și excelentul Netter, .... . . „ t . ,!■învins de reprezentanții noștri Cu muH interes a fost urman (U R S_S ) -Lungstroem Sue-

vu Reprezentativa masculină de 
]a volei a R. P. Romine a debutat

FloretistU cu succes în turneul preliminar «ă) .3 1; Vogrinc (R.P.F. lugo- 
de invingînd fără dificultate echipa slavta _ Lendn (Angha 3-1;

noștri
Csipler și Zllaghi, iar boxerii M. meciul dintre.echipele U.R.S.S. și dia) 3-1; simplu femei: Wunsch 
Dobrescu și Puiu Nicolae au de- R. P- Bulgaria in care voleiba- (Austria) - Pesur (U.R.S.S' 
butat cu succes in cadrul cate- ițtn sovietici au obținut o vie- 3-1 ; Schwarzova (R. Cehoslov 
goriei „muscă". Victorii valoroa- orie categorica cu 3-0 (15-12, ca) - Ton Su (R.P D .Core 
se au mai repurtat jucătorii de 15-4, 15—9). _ , . , . «ana) 3-0; Pa.searvi (U.R.S S.)_
jjxji ivi țflliuovu • ’ iv,«». •• ir
se au mai repurtat jucătorii de 157,7» 
tenis de masă și voleibaliștii. “ °Alte rezultate : Egipt—Austria

R. Cehoslovacă — R. P.
3-0 (16—14, 15-12,
R. P. D. Coreeană —

■Peeva (R.P. Bulgaria) 3—1.
In prima zi atleții romîni nu au 3—1 
confirmat așteptările înregistrînd J/'0P.a.

• ■ - 16—.
Finlanda 3-1 : Japonia - R. P. ' cd doi bojteri rom(ni de 
Mongola 3 0. M .. categoria muscă, care au ur-Echipa feminină a țării noastre cat fctreptele rjng^ui tn prin]a 
lntrS 1" concurs miercuri u™‘Od reuniune. Mircea Dobrescu și 
SVUS '?LP„r‘î^ 7p S; Puiu N'“lae au obținut decizii 
nia selecționatei R. P. Chineze, j- învtncrăfnrî în Hnonîmî^tA

rezultate cu mult inferioare po
sibilităților lor.

Și acum iată un scurt comem 
tariu al principalelor evenimente 
sportive din prima zi a Jocurilor 
sportive internaționale prietenești; nia sejectj(;natei R.

Atletism Scrimă
Mult așteptatul duel sportiv 

din proba de săritură în fnălțime 
în care protagoniștii principali 
au fost atleții sovietici I. Stepa
nov și I. Kașkarov a entuziasmat 
pe cei 100.000 de spectatori. Cei 
doi valoroși atleți au rămas sin-, 
guri în concurs de la 2.04 m. 
Apoi ei au trecut din prima oară 
ștacheta înălțată la 2.07 m și res
pectiv 2,10 m. Recordmanul 
mondial Stepanov trece, 
înălțimea C. .
doboară dar reușește in cea de-a 
doua încercare și revine pe pri
mul plan al luptei.

Ștacheta esțe'înătțafă acum Ia, .2.17 cu | cm peste recordul lumii Pa Eg‘pu,u! 
deținut de Stepanov. Excepțiopaluf ’
atlet sovietic ratează de puțin

• doborînd ștacheta cu-vîrful ,
dorului. Conform regulamentului Jn seria A s-au înregistrat ur- 
victoria în această probă este a- mătoarele rezultate: U.R.S.S. 
tribuită .Iții Stepanov care,a tfe- Austria lb—5; R.P. Ungara^—Fin- 
cut din prima încercare înălțimea; landa 15—1; R.P. Ungară—Aus- 
de 2.13 m.

CLASAMENTUL: 
(U.R.S.S.) 2.13; 2.
(U.R.S.S.) 2.13 m. ;
(U.R.S.S.) 2,01 m; 4. 
D. Germană) 2,01 m ; 
(R. Cehoslovacă) 2,01 
pionul nostru Soter 
pe locul 8 cu rezultatul 

’ Sub . « .

Box

‘........ de învingători în unanimitate in
fața unor adversari apreciațl 
pentru valoarea lor. Atacind in 
stilul său caracteristic cu repe- 

a Asociației tate croșeuri la figură, Dobrescu 
a început a dispus confortabil la puncte de

In sala de sporturi
„Aripile Sovietelor** <* mvupuv — ia ««
marți dimineața turneul de scrimă. Petkov (R.P. Bulgaria), în timp 
In prima zi s-au disputat întrece- ce Puiu Nicolae l-a învins pe 
rile Ia floretă pe echipe. Cele opt Bîsfrrov (U.R.S.S.). Victoriile ce- 
echipe înscrise au fost împărțite lor doi sportivi romîni au fost 
în două serii, urmînd ca din fie- îndelung aplaudate.
care cîte două să se califice pen
tru turneul final.

Florefiștii romîni au avut o 
anoi comPortare remarcabilă. Ei au 
arov tnvins Puternica echipă a Franței .

Tenis
In cea de-a doua zi a turneu'

de 2,13 m. Kașkarov cooTr.?. pZ & ™ ,ă se imil-
a cu 9—7, calificîndu-se astfel pen- nească doi jucători romîni: G. Vk 

tru finală. Din aceeași serie (B) ziaru și Cobzuc. Mai bine pregătit. 
Ia Pentru fin?,ă s'a calificat ?i “hi- Viziru 0 oț,finut victoria cu 3_g 

j 40 g. (7—5, 6—3, 6—3), calificîndu-se 
și* V terminat la egalitate ; 8—8 pentru optimile de finală. Alte re-
cu echipa Franței.

In seria A s-au înregistrat ur-

Vizirii a obținut victoria cu 3—0

zultate: Huber (Austria)—Miaza. 
(U.R.S.S.) 3—0; Krajcik (R. Ceha* 
slovacă)—Lihaciov (U.R.S.S.) 3—0; 
Andreev (U.R.S.S.) — Leiouss 
(U.R.S.S.) 3—0; Javorski (R. Ceho-t 
slovacă)—Kedars (U.R.S.S.) 3—2.

tria 10—1; U.R.S.S.—Finlanda
I. Stepanov 9-^1. Din această grupă pentru 

turneul final s-au calificat echi
pele U.R.S.S. și R.P. Ungare.

Kașkarov 
3. Sitk’n 
L?in 
5. 1

i (R. 
Kovar 

m. Cam- 
s-a clasat 
de 1,95 m. 

semnul unei .lupte .dîrze 
a Început și proba de 10.000 m. 
plat. Chiar de la pocnetul pisto
lului de start, atletul sovietic 
Bolotnikov s-a instalat în frun
tea plutonului și după cîteva sute 
de metri el își creease un avans 
de 50 m. Campionul sovietic și-a 
menținut acest avans de-a lungul 
a 16 ture. Spre sfîrșit în urmări
rea sa a pornit cunoscutul atlet 
australian Lawrence care după 
un efort remarcabil a reușit să-l 
ajungă pe Bolotnikov. In ultimul 
tur, Lawrance atacă dar Bolotni
kov „sprintează" pe ultimii 60 
m. și trece primul linia de so
sire.

Fostul recordman al lumii, Za-

Polo pe apă

PIa|« „Sctnlell*. Tel, LflO.ltt, teOACȚU Șl ADMINISTRAȚII BocortfU TIPARUL Combtnstul PollgrtHt „Cm Sctnteil I. V. Stslio’\

Baschet
Echipe masculine și feminine 

din 18 țări își dispută victoria în 
turneul de baschet care se desfă
șoară pe cocheta arenă de la sta
dionul central „Lenin". Atît echi
pele masculine cit și cele feminine 
au fost împărțite în trei grupe, 
primele două clasate în fiecare 
grupă urmînd să participe la tur
neul final.

în prima zi, reprezentativa mas
culină a R.P. Romîne care acti
vează în grupa B alături de echi
pele Franței, Siriei, R.P. Ungare 
și Elveției, a întîlnit puternica for
mație a R.P. Ungare, fostă cam
pioană a Europei.

Ca și la recenta ediție a campio
natelor europene de la Sofia, bas-

Un număr de opt echipe au în
ceput să-și dispute victoria la 
polo pe apă. Iată rezultatele teh, 
nice din prima zi: U.R.S.S.—Bel
gia 14—0; Scoția—Egipt 3—2; 
R.D. Germană—Anglia 4—3; 
R.P. Ungară — R. Cehoslovacă 
11-0.

Fotbal
Ultimele jocuri din cadrul tur

neului de fotbal desfășurate în 
cursul zilei de luni s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: 
Cehoslovacă—Egipt 7—1; R.
Ungară—Finlanda 4—0 ; Indone
zia—Austria 0—0.

Reprezentativa R.P. Romîne în- 
tîlnește azi 31 iulie la Iaroslav 
echipa R.D. Germane.
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