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Proletari din toate tării®, uniți-vă I

CANDIDAȚII F.D.P
în alegerile pentru SFATURILE POPULARE

Inginerul STE- 
LIAN MÄNÄI- 
LESCU da la r | întrepriderea de 

\ reparații de uti-
laje de con

strucții C.F.R., a fost din nou 
propus candidat al F.D.P. pen
tru circumscripția electorală, 

raională Stalin nr. 109.
In clișeu : Tov. inginer Ste- 

lian Mănăiiescu întreținîndu- 
se cu un grup de tineri ale
gători.

alegerile de deputați în sfaturile 
populare.

Numai în raionul Beiuș din re
giunea Oradea au fost depuse 357 
candidaturi pentru sfaturile popu- 

candidaturi 
raional și 4 
popular re-
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Educarea patriotica
A STUDENȚILOR

La Ploeșfi

In clădirea căminului cultural
din comuna Pantelimon, s-au

■ strlns ca la vreo două sute de oa
meni ; gospodari, muncitori in fa. 
bricile din apropiere, întovărășiți, 
încă înainte de a începe adunarea 
cetățenească, am surprins mai 
multe discuții în jurul aceleași pro
bleme : viitorii candidați F. D. P. 
Oamenii discutau gospodărește, 
chibzuiau îndelung. Și la trecutele 
alegeri în sfaturile populare, 
menii au chibzuit cu grijă, 
rezultatele s-au văzut. Cu 
torul deputaților comuna a 
radioficată în întregime, au 
electrificate și pavate 
roase străzi, 
5.003 de pomi 
munei. S-ar mai
asemenea despre repararea școlii, 
despre nivelarea și amenajarea șo
selei ce leagă comuna de Capitală, 
despre dezvoltarea pe care a luat-o 
întovărășirea agricolă, lucruri 
Uzate cu sprijinul puternic 
deputaților.

oa-
& aju- 

fost 
fost 

și pavate nutne- 
s-au plantat peste 

pe străzile co- 
putea vorbi de

rea- 
al

Cirid a luat cuvlnttil, muncitorul 
Dumitru Coman n-a amintit despre 
toate acestea. A amintit doar că a 
discutat cu mal mulți cetățeni, au 
chibzuit împreună și s-au hotărll 
să-l propună candidat F.D.P. pen
tru circumscripția raională „23 
August" nr, 241 pe tînărul munci, 
tor ILIE HATARA.

llie Hatără este lăcătuș la uzi
nele „Republica". Muncitor frun. 
taș, cu vădite aptitudini gospodă. 
reștl, e unul dintre tinerii iubiți 
și prețulți pentru întreaga Iul 
muncă și comportare. Și cetățenii, 
dintre care foarte mulți vecini șl 
tovarăși de muncă, i-au sprijinit 
din toată inima candidatura.

In aceeași adunare au mai fost 
propuși candidați ai F.D.P. tov. 
OHEORGHE PETRO1U, director 
general al uzinelor „Republica" 
pentru circumscripția electorală o- 
rășenească nr. 149, tov. FANASE 
C1UREA, muncitor, pentru circum
scripția raională „23 August" nr. 
243 și tov. COMAN CONSTANTIN,

activist al sfatului popular raio. 
nat 23 August, candidat pentru cir
cumscripția raională nr. 244.

J. ALPIN

Candidați! raionului
ORADEA (de la trimisul nos

tru).
Era greu cu ani în urmă, pe 

vremea burgheziei, să-ți închipui 
măcar, pe locuitorii din Țara Mo
ților preocupați de probleme de 
stat. Sărăcia lucie care-i înglodase 
pînă-n gît, nu le îngăduia aseme
nea preocupări. Schimbările din 
anii puterii populare le simți cu 
putere în zilele acestea, cînd moții 
trăiesc intens evenimentul prezent 
în fiecare colțișor al țării : propu
nerea de candidați F.D.P. pentru
11------------------ - -- ■ .....-

lare comunale, 39 
pentru sfatul popular 
candidaturi în sfatul 
gional.

Zilnic, aproape în 
prinsul raionului au loc propuneri 
de candidați F.D.P. în respectivele 
circumscripții electorale. O aseme
nea adunare a avut loc zilele tre
cute în sala căminului cultural a 
comunei Ccica.

Prezenți la această adunare lo
cuitorii din Ceica, îacești și Bu
cium au ales drept candidat pe 
tovarășul Vasile Ionuț — lucrător 
în Direcția silvică a regiunii O- 
radea.

In circumscripția raională nr. 4 
Ceica a fost propus candidat F.D.P. 
tovarășul Vasile Clepcea secretar 
al comitetului raional de partid.

Candidatura tovarășului Teodor 
Șu.șman, președintele sfatului 
popular al raionului Beiuș, a fost 
propusă în circumscripția electo
rală nr. 30 din Remetea.

Candidaturile propuse au fost 
susținute în unanimitate de parti- 
cipanții la aceste adunări. Cei care 
au luat cuvîntul cu acest prilej, 
au arătat contribuția fiecăruia din
tre cei propuși la înfrumusețarea 
și buna gospodărire a raionului 
Beiuș.

întreg cu-

în procesul de învățămînt
Școala noastră superioară are 

sarcina de mare cinste de a pre
găti noua intelectualitate pentru 
toate domeniile vieții noastre eco
nomice, culturale și de stat.

Pregătirea viitoarei intelectua
lități nu este o sarcină atît de 
simplă, cum s-ar părea de la 
prima vedere. Pe lingă munca 
temeinic organizată de înarmare 
a tineretului cu cunoștințele nece
sare sectorului respectiv de acti
vitate, Ia nivelul ultimelor cuce
riri ale științei, tehnicii și culturii, 
sarcină pe care într-o măsură mai 
mare sau mai mică o îndeplineș
te orice institut de învățămînt 
superior din lume, universitățile 
și institutele noastre trebuie să 
desfășoare o muncă intensă de 
educație comunistă a tineretului. 
Această sarcină reprezintă carac
teristica esențială a 
Iii

muncii șco- 
superioare din țările socia

liste, o deosebește fundamental 
de școala superioară din alte țări, 
dă caracter partinic întregii 
munci din învățămînt.

Să nu facem greșeala de a cre
de că în școlile superioare din 
țările capitaliste nu se face o edu
cație politică tineretului, aparența 
apolitică a școlii superioare bur
gheze nu este decît o mască în 
spatele căreia se ascunde educa-

Se construiește 
un frumos parc 

de cultură și odihnă
în orașul Ploești se amenajează 

pe o suprafață de 430.000 m.p. 
unul dintre cele mai frumoase 
parcuri de cultură și odihnă din 
țară. Un mare lac artificial, am
plasat în mijlocul parcului, va a- 
duce pentru prima dată în peisa
jul industrial al Ploeștiului, bărci 
și debarcadere. La marginea lacu
lui se vor amenaja două restau
rante cu terase. într-o altă parte 
a acestuț parc, în mijlocul lam- 
pioanelor, al arborilor și bosche
telor se va clădi un teatru în aer 
liber pentru 2.000 spectatori. în 
biblioteca spațioasă, pentru care se 
construiește o clădire separată, vi
zitatorii vor petrece ceasuri plă
cute de odihnă și recreere. Se a- 
menajează un ștrand, care va aven 
un bazin construit după toate 
guliile concursurilor olimpice.

Din proiectul acestui parc, ale 
cărui lucrări sînt evaluate 
22.000.000 lei, nu a fost omisă 
grădina botanico-zoologică. Aici 
vor putea fi văzute, în afară de 
diferite plante, păsări și animale 
exotice.

Mulți ploeșteni contribuie cu 
sîrguință la amenajarea parcului, 
în cursul anului trecut, cu ajuto
rul voluntar al cetățenilor și cu 
sprijinul larg al întreprinderilor 
din oraș, au fost escavați 55.000 
m.c. de pămînt din cei 120.000 
m.c. necesari pentru amenajarea 
lacului artificial. De asemenea an 
fost plantați primii 20.000 de ar* 
bori din cei 100.000 cît va avet 
parcul.

facă sacrificii dacă interesele po
porului o vor cere. Școala supe
rioară trebuie să trezească la tî- 
năr entuziasmul pentru a partici
pa cu tot elanul tineresc la ma
rea operă de construire a vieții 
noi. z

Un factor principal în munca 
de educație este exemplul perso
nal. In profesorul, în asistentul 
său, tînărul trebuie să vadă pa
triotul care și-a pus capacitatea 
și puterea de muncă în slujba po
porului. Prin activitatea sa știin
țifică, tehnică sau culturală pro
fesorul trebuie să constituie un 
exemplu demn de urmat. In lec
țiile sale, seminariile sau lucrările 
practice, problemele economiei, 
culturii, științei noastre trebuie 
să pătrundă adine, realizîndu-se 
o legătură organică cu întreaga 
materie predată.

Este greu ca în cuprinsul unui 
articol să dai suficiente exemple 
care să arate în mod concret cum 
se poate realiza acest lucru la 
diversitatea mare de discipline 
predate în învățămîntul nostru 
superior. Fiecare disciplină are 
specificul său, iar acel profesor 
care

de prof. univ. 
ing. Sergiu Rașeev 

rectorul Institutului de petrol, 
gaze și geologie din București

ția in spiritul apărării dominației 
claselor exploatatoare.

Una din principalele laturi ale 
muncii de educație în școala su
perioară socialistă este educația 
în spiritul patriotismului socialist, 
indestructibil legat de internațio
nalismul proletar.

Mindria pentru realizările pe 
drumul construirii vieții noi, ho- 
tărîrea de a participa activ, cu 
devotament și abnegație la con
struirea acestei vieți, de a apăra 
cuceririle regimului democrat-po
pular trebuie să constituie trăsă
turi caracteristice ale fiecărui tî- 
năr care absolvă școala noastră 
superioară.

Educarea în acest spirit nu este 
o sarcină care revine, așa cum 
mai cred încă spre regretul nos
tru multe din cadrele noastre di
dactice, numai anumitor catedre, 
organizațiilor studențești sau con
ducerii institutelor, ea trebuie să 
pătrundă întregul proces de învă
țămînt, să preocupe pe fiecare lu
crător al școlii noastre superioare.

Este fundamental greșit a crede 
că despre realizările obținute în 
domeniul construcției economice 
sociale, sau de stat, despre pers, 
pectivele de dezvoltare a acestor 
domenii, despre realizările din ce
lelalte țări socialiste trebuie să se 
vorbească numai la anumite dis
cipline, numai în lecțiile introduc
tive și cele de încheiere a cursu
rilor, sau că ele trebuie să consti
tuie o preocupare numai pentru 
anumite forme 
învățămînt 
practică etc.).

Tot atît de 
prezenta tînărului 
mele numai sub aspectul lor pozi
tiv, a nu arăta în paralel lipsu
rile care trebuie lichidate, îm
bunătățiri și perfecționări posi
bile, la realizarea cărora el va fi 
chemat să participe ca tînăr spe
cialist. Tînărul trebuie să vadă 
clar că, cu toate realizările mari 
obținute pînă în prezent de po
porul nostru, mai rămîne mult de 
făcut, că poporul așteaptă de la 
el, în schimbul sacrificiilor făcute 
pentru educarea lui, o activitate 
vie, devotată, plină de abnegație, 
că în această activitate îl mai aș
teaptă greutăți și nu un drum 
presărat de roze, că va trebui să

este legat de popor, de ma-

re-

la

La uzinele „Gheorghi Dlmilrev“ ARAD
★

fost propuși pină acum drept
☆

ir In regiunea. București .....
candidați în a’egerile de deputați pentru sfaturile populare peste 
5700 cetățeni. La adunările cetățenești de propunere a candidați- 

................. oameni ai 
susținînd candidații

au

lor F.D.P. au participat aproape 300.000 de 
muncii; 16.000 uin aceștia au luat cuvîntul 
propuși.

* In regiunea Craiova la adunările cetățenești au 
pes'e 250.000 cetățeni propunînd 47 candidați în circumscripțiile 
electorale regionale, 389 in cele raionale 284 în cele orășenești și 
4.476 in cele comunale.

* Cei 119.000 cetățeni care au participat la adunările din re
giunea Bacău au prepus și susți nut 2.270 candidați în circumscrip
țiile electorale regionale, raionale, orășenești și comunale.

* In regiunea Constanța au fost înscriși pină acum în listele 
de alegători 361.169 cetățeni.

In orașul Constanța și în raioanele Istria și Medgidia operația 
înscrierii în listele de alegători a fost terminată.

* Peste 171.000 cetățeni au participat în regiunea Iași la 
adunările cetățenești.

participat

Bilanțul muncii de un an 
al colectiviștilor din Lăceni
* 4.800 kg. porumb boabe la hectar
* Veniturile bănești au fost de
pășite cu 40 la sută față de plan
* Izvoare de venituri încă insuficient 
folosite * Importante propuneri făcute

de către tinerii colectiviști

O îndeletnicire 
plăcută și utiiă 1 
Cercul foto de la 
Școala 

mixtă
Sf. 

are o 
diție.

Medic 
nr. 1 din 
Gheorghe 
veche tra-

Sezisările și propunerile
tinerilor muncitori

SÎNT NEGLIJATE

ale procesului de 
(lecții, seminarii,

greșit este de a 
toate iproble-

Ca niciodată în ziua aceea, colectiviștii din Lăceni, 
raionul Alexandria au stat îndelung la sfat, au vor
bit despre toate cele înfăptuite într-un an de zile 
și au chibzuit asupra celor ce vor trebui realizate în 
viitor. Președintele gospodăriei Ivan Soare, a pre
zentat un bilanț rodnic.

In ce privește producția agricolă la hectar, gos
podăria a obținut rezultate bune. De exemplu, de pe 
cele 42 hectare însămînțate cu porumb hibrid, a ob
ținut o producție de 4-800 kg. boabe ia hectar. Iar 
de pe cele 18 hectare de orez au obținut 4.100 kg. Ia 
hectar. Recoltele bune obținute, au permis ca după 
cb gospodăria și-a achitat toate datoriile, să poată 
repartiza la ziua muncă, următoarele produse : 6,300 
kg. grîu, 8 kg. porumb, 1.500 kg. orez, 0,700 kg. floa- 
rea-soarelui, numeroase alte produse și bani.

Atît darea de seamă cît și colectiviștii care au 
luat apoi cuvîntul, au dezbătut problemele legate de 
sporirea avuției gospodăriei. Din cele discutate s-a 
desprins că cele mai bogate surse de venituri bă
nești, sînt orezăria și sectorul zootehnic. Orezăria 
le-a asigurat un beneficiu de 200.000 lei, iar ferma 
do oi și de vaci, prin valorificarea unei părți din 
produse, a adus un venit de peste 100.000 lei. Grija 
pentru dezvoltarea multilaterală a gospodăriei a dus 
la depășirea veniturilor bănești pe anul 1957 cu 
peste 40 la sută, față de plan.

Deși rezultatele sînt îmbucurătoare, totuși partici- 
panții la discuții au subliniat că gospodăria ar fi 
avut posibilități să creeze și să dezvolte mult mai 
puternic acele ramuri de producție pentru care există 
reale surse și care sînt aducătoare de mari venituri. 
Dj pildă ar fi putut să mărească suprafața cultivată 

cu orez care s-a dovedit a fi foarte rentabilă. De 
asemenea, mărirea numărului de oi și de vaci, ar fi 
sporit veniturile bănești ale colectivei. Tinerii colec
tiviști au arătat mare interes și pentru alte ramuri 
prcductlize.

V. CABULEA 
N. BARBU

Foto :
N. STELORIAN
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Vagoane de clasă, de cereale ori 
de minereu — iată cartea de vizită 
a uzinelor „Gheorghi Dimitrov“ 
din Arad. Există la aceste uzine 
un sector căruia îi spune vagonaj. 
La vagonaj lucrează foarte mulți 
tineri. Cu un an în urmă existau 
aici trei brigăzi de tineret vestite 
nu numai în uzină, dar și în întreg 
orașul : Păntilimon Badea cu bri
gada sa lucra în contul anului 
1961, Dumitrică Radu și Constan
tin Preoteasa conduceau brigăzi de 
montatori și sudori care lucrau în 
contul anului 1959.

La conferința de alegeri U.T.M. 
de la uzinele „Gheorghi Dimitrov“ 
ținută în primele zile din luna 
decembrie a anului trecut, delega
ții au discutat cu seriozitate pro
blemele muncii. Printre altele a 
fost făcut răspunzător vechiul co
mitet U.T.M. pentru că a renunțat 
la experiența brigăzilor amintite 
mai sus. Responsabilii au plecat 
în toamnă să-și satisfacă stagiul 
militar, iar conducerea administra
tivă a sectorului, fără pic de re- 
mușcare, a desființat brigăzile.

S-a discutat că unii tineri mun
citori de aici sînt încadrați neco-

respunzător, că tinerii cei 
buni nu sînt stimulați etc. 
Dumitru Gherman, director admi
nistrativ al uzinelor, a afirmat a- 
tunci că acestea sînt accidente și 
lc-a promis tinerilor că vor fi li
chidate în cîteva zile. La fel au 
promis și membrii comitetului 
U.T.M. care au fost realeși prin
tre care Pavel Cimpoiaș — secre
tar, Alexandru Aromînesii — res
ponsabil cu munca de producție 
și calificare.
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BRIGĂZILE DIN... DAREA 
DE SEAMĂ

Mai întîi am crezut că a fost 
doar o întîmplare nefericită. Da
rea de seamă vorbea de economiile 
realizate pînă la conferință de 
brigada de tineret nr. 1. Nu se 
spunea cine conduce această bri
gadă și nici unde lucrează. Era 
însă vorba de o brigadă fictivă, 
care a fost brigadă cu patru-cinci 
luni în urmă, cea condusă de Pan- 
telimon Badea. Am crezut că din 
eroare s-a strecurat acest exemplu 
în darea de scamă.

Acum cîteva zile eram gata să-l
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cred pe tov. Cimpoiaș, care mă 
asigura că atît această brigadă cît 
și celelalte au fost reorganizate.

— S-a ocupat în special de sar
cina asta ing. Aromînesii, spunea 
dînsul. Dar, și aici există un dar... 
La bancurile unde era vestita bri
gadă am întîlnit cîțiva tineri care 
au lucrat înainte alături de Badea 
Pantelimon. Dispăruse stegulețul 
roșu care indica vizibil că aici 
este brigadă de tineret. Mi-am zis: 
Nu steagul este esențialul. Formal, 
brigada există. Are și un respon
sabil, pe Stoianov Petrică. Mem
brii brigăzii nu se cunosc unul pe 
altul. Kovacs Elisabeta, de pildă, 
nu cunoaște nici măcar cine mai 
face parte alături de ea din bri
gadă. De altfel nici Stoianov nu-i 
cunoaște. La aceleași bancuri mai 
lucrează și tineri care nu sînt în 
brigadă. Brigada n-a ținut nici o 
consfătuire, nu și-a întocmit pro
gram de lucru. Totuși tinerii sînt 
în brigadă fiindcă așa le-a spus 
tovarășul inginer Aromînesii.

M-am gîndit că poate celelalte 
brigăzi au fost într-adevăr reor
ganizate. Lîngă ușa birourilor l-am 
întîlnit pe Gheorghe Ciurheș, care 
a fost în brigada lui Dumitrică, la 
vagonaj-montaj.

— Cum merge brigada ?
— Care brigadă ?
N-am insistat. Am schimbat 

vorba.
— Dumneata ce mai faci ?
— Stau, precum vezi.
Nu era un răspuns zeflemist. 

Aveau aceste cuvinte în ele multă 
durere. El a fost mutat de la va
gonaj-montaj, la pregătire. Și acum 
din nou la montaj. îl aștepta de 
cîteva ore pe ing. Gh. Pctruș, șeful 
secției montaj să-i spună unde să 
lucreze și ce să lucreze. După a- 
ceastă așteptare a lucrat prima zi 
în schimbul de dimineață, la gău- 
rire, a doua zi în schimbul de 
după-amiază, la altă operație, a 
treia zi dimineața la montat uși.

TINERII NU SÎNT STIMULAȚI

Ar fi nejust să afirm că tinerii 
n-au tragere de inimă la muncă. 
Departe de mine acest gînd. Ti
nerii muncesc, ba mul fi din ei 
foarte bine.

Recent, delegatul R.D. Germane 
care preia vagoanele de minereu 
pentru țara sa, produse aici, a in
vitat alături de el în hală pe in-

CONSTANTIN BUCUR 
corespondentul „Scînteii ti
neretului“ pentru regiunea 

Timișoara

Colectiviștii din comuna Tulu- 
ceștl pescuiesc zilnic mari canti
tăți de pește de >pe lacul Brateș.

In fotografie: Colectivistul N. 
Popa introduce năvodul in căl
dare.

O opinie de masă
împotriva risipitorilor

Discutam cu tovarășul 
Vasile Tarna vicepreșe
dintele gospodăriei 
lective 
din Proștea Mare, 
nul Mediaș, despi 
tinerilor pentru 
obștesc.

în 
ani, 
erau 
coteau cam așa : „Ei și 
ce dacă am stricat ori 
am pierdut cutare lu
cru? E de la colectivă. 
Și-apoi colectiva noastră 
e bogată. Are de unde 
să facă altul în loc...** 
Și dacă sîntem bo- 
gați — acuma zău că 
sîntem — apoi trebuie 
să risipim belșugul de 
dragul unor nătărăi ?
Multă vreme ne-a tre
buit pînă să-i facem pe 
toți să priceapă că toate 
sînt ale noastre, e averea 
noastră, că de ea depin
de bunăstarea individua
lă și că ea nu trebuie 
risipită ci, 
sporită tot 
Unii au înțeles mai de
grabă, dar alții multă 
bătaie de cap ne-au mai 
dat.

co-
„Steagul Roșu“ 

raio- 
>re grija 

avutul

urmă cu 
spunea 

destui

cîfiva 
dînsul, 

care so-

dimpotrivă) 
mai mult.

Carii Crăciun a pier
dut, mai de mult, un 
plug. L-a lăsat pe cîmp. 
Cirul s-a dus a doua zi 
să-l ia de-acolo, ia dacă 
mai ai 
gaură-n 
pierdut un plug ? spu
nea el. ~

ce.
cer

„S-a făcut 
dacă am

Colectiva noastră

Așa chibzuiești tu, dar 
nu-i deloc așa**.

Și alții au pățit la fel. 
Odată, Petru ~ 
care-i acum 
U.T.M.-ului, 
tăvălugul de 
S-a rătăcit
vreme

n-a 
P« 

cam 
tăvălugul,

Rocheru, 
secretarul 

adus 
cîmp. 
multă 

dar

Cum este cultivată răspunderea 
tinerilor colectiviști 

pentru păstrarea și dezvoltarea 
avutului obștesc

mai are încă...**, „Și 
dacă mai are — i-a oprit 
vorba utemistul Martin 
Blos — asta înseamnă 
că trebuie să le pier
dem ? Dacă și eu și alții 
am face ca tine, ar mai 
avea colectiva pluguri? 
Acasă la tine ai pieidut 
vreodată vreun plug ? 
Sigur că nu. Pentru că 
dacă l-ai. fi pierdut, cine 
ți l-ar fi cumpărat din 
nou ? Tu. Pe cînd aici, 
la colectivă, tu crezi 
poți să pierzi 
strici orice, că 
tești tu, ci

cd 
sau să 
nu plă- 

colectiva.

pznd la urmă s-a găsit. 
Ce l -au mai „scuturat** 
și pe el utemiștii ! Nu 
știa pe unde să mai 
scoată cămașa. „Ce vă 
repeziți așa ? — le-a
spus el în ciudă. — E 
doar un tăvălug. Nu-i 
cine știe ce**. Atîta le-a 
trebuit celorlalți. „Dar 
știi tu — i-a spus anul 
— cîte zile-muncă tre
buie date lemnarului 
pentru un tăvălug? Vreo 
5-6 zile. Și dacă ar mai 
face și alții ca tine, a- 
tunci cîte zile-muncă 
s-ar pierde? Sute!** „Dar

te-ai gîndit tu — la 
întrebat altul — că zile
le astea, pe care le dăm 
pe degeaba lemnarilor 
pentru tăvălugul tău, 
fierarilor pentru repara
rea carului stricat de 
badea Martin Gunesch și 
altora, tot pe noi ne co
stă ? Asta înseamnă mai 
puține produse primele 
pentru fiecare zi-muncă.

Cînd ai 
mai 
să-ți 
bine 
lug. 
cui“.

Știi dumneata curii 
sînt încă unii oameni ? 
Păcătoși. Primesc ei de
stule bucate de la co
lectivă, așa că au casa 
încărcată cu tot ce le 
trebuie. Cu toate astea 
nu se mulțumesc cu ce 
au și încearcă să mai ia 
cîte ceva de la colectivă. 
Așa s-au petrecut luci fi
rile și cu Annemarie 
Zinn. Ea era responsabi
lă cu transportul lapte
lui de la ferma gospo
dăriei la centrul de co
lectare. Și s-a întîmplat

M. N. C1RSTE/X 
Continuare în pag. 3-a

să primești 
puține bucate o 
pară rău. Mai 

să ai grijă de tavă- 
Ba chiar și de un
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Zilele bilanțului
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Articolul va fi o analiză a unui neșpecialist la 
un examen de strictă specialitate: „Procedee și 
aparate în industria chimică". Anul IV ; Facultatea 
chimie industrială ; Institutul Politehnic din Timi
șoara.

Mi-a devenit accesibilă materia mulțumită ama
bilității conferențiarului Vasile Cocheci, șeful ca
tedrei industrii anorganice, care m-a însoțit treî zile 
la examen. Ne-am confruntat părerile, impresiile, 
observațiile, le-am consultat și pe cele ale exami
natorului, și am tras concluzii.

Mie mi-a rămas doar sarcina să le sintetizez...

Înainte de a intra în examen

Are continuitate tn studiu. Observații care se re
petă de cîteva ori și care apar și în dreptul altor 
studenți care au primit nota 9 sau 10 la examen. 
(Radu Bacalogu, Gheorghe Frunză, Richard Popa 
și alții). Caietul vorbește și pentru cei care au pri
mit 4 la examen și pentru cei care au primit 6.

E. Hiller este de fapt o Studentă inteligentă. La 
examen â luat totuși nota 4. Asistentul avea notat 
pe caiet: n-a răspuns la seminar, nu citește 
cursul... a răspuns mai bine dar nu studiază sufi
cient. Observațiile se învîrtesc în jurul acestor două 
aprecieri. In ultimul timp Hiller a învățat la dis
perare, numai la aparate. Pierzîndu-și continuita
tea i-a fost greu însă să înțeleagă perfect materia.

ACȚIUNI COMUNE 
ale tinerilor muncitori 
și studenți clujeni

Pe nana Victoria, țărancă din 
Valea Arieșului am intilnit-o în 
fața casei de cultură a studenți
lor clujeni. își căuta fata, stu
dentă la filologie, despre care a- 
flase că e la o șezătoare...

Nana Victoria a intrat în sala 
de festivități. în clipele acelea în 
sala de festivități a casei de cul
tură se desfășura trecerea în re
vistă a formațiilor artistice stu
dențești. Nana Victoria s-a așezat 
într-o bancă. Alături de ea m-am 
așezat și eu. Curînd am aflai că 
în această țărancă de pe Valea 
Arieșului se ascundea un veritabil 
critic de artă. Și criticul n-a de
venit subiectiv nici în momentul 
cind pe scenă a apărut o fată sub
țire ca o trestie, despre care mi-a 
mărturisit pe dată că: „asta e 
fică-mea“.

La o vreme, nana Victoria, s-a 
salutat cu cineva din sală. Am 
devenit indiscret:

— Sînteți rude ?
— Nu, nu sîntem rude... E o 

cunoștință de la calea ferată, face 
curse pe tren între Cîmpia Turzii 
și Turda, și cîteodată urcă cu mo- 
căniță în sus, spre Cîmpeni... Are 
un glas, de aur... Dar ce o căuta 
aci. că doar nu e student!...

Curînd am aflat că în sală mai 
sînt și alți ceferiști !... De aici a 
început nedumerirea mea. Cum de 
au venit în număr atît de mare 
la o manifestație studențească? 

ț Consfătuire i ț î
: Zilele trecute a avut loc la;
• Institutul Medîco-Farmaceutic •
• din București o adunare la :
• care au participat toate cadrele;
• didactice din institut. *
j In cadrul adunării prof. dr. • 
: TH. BURGHELE, rectorul Insti- • 
: lutului Medico-Farmaceutîc din ; 
: București a prezentat un in-; 
î teresant referat care a anali- •
• zat problemele educației cetă-:
• țenești a studenților și a cadre- ; 
; lor didactice, referat prezentat ! 
j cu scopul de a găsi metodele și î

măsurile ceie mai eficace în •
• vederea îmbunătățirii muncii; 
? profesionale și educative.
ț Discuțile purtate pe marginea Ț
• referatului, discuții la care au •
• participat printre alții tovarășii • 
; ing. C. Niță, secretar al Corni- £
• tetului de partid al Centrului i 
s Universitar București, conf. T. j 
: Dinculescu, prof. dr. I. M. Ivan, : 
î prof. dr. N. loanid, prof. C. G. : 
î Dumitru, conf. FI. Mandache, *
• prof. C. Popescu au ridicat oț
• serie întreagă de probleme ale • 
; activității profesionale și edu- • 
j cative din Institutul Medico-; 
: Farmaceutic din București. j

Răspunsul a venit ceva mai tîrziu 
cînd m-am reîntîlnit cu chipurile 
cunoscute mie. la banchetul dat 
de casa de cultură.

Lin ceferist a ridicat paharul 
și a toastat pentru studenți. Un 
student a ridicat paharul și a 
toastat pentru ceferiști... Apoi 
„300 de oameni au cîntat „Estu- 
diantina“ și „Mă dusei să trec Ia 
Olt“.

Acești 300 de oameni în urmă 
cu cîtăva vreme, în luna culturii, 
dăduseră un spectacol comun, 
ca o încununare a ur.or legături 
mai vechi, cînd fie, intr-un camion 
cu eșapamentul stricat o echipă 
de studenți făcea cunoștință cu 
o echipă de ceferiști — amîndouă 
urmărind același scop : o ieșire la 
țară — fie reîntîlnite în programe 
comune, în sălile de spectacole 
ale C.F.R.-uluî, ori ale universi
tății.

Ceferiștii șl studenții reuniți aci,

duceau astfel mai departe firul 
unei tradiții de luptă, care s-a 
născut cîndva, în decursul vremii, 
tradiție care l-a apropiat în bătă
lia împotriva diversiunilor națio- 
naiîste în manifestările ostile de
functelor regimuri politice, deopo
trivă de cîinoase și pentru munci
tori și pentru studenți.

Astăzi tuturor li se pare ceva 
firesc ca studenții politehnicieni 
să colaboreze cu muncitorii de la 
C.F.R., ca mediciniștii și far
maciștii să caute soluții noi în 
tovărășia muncitorilor de Ia „Car- 
bochim“, ca hidrologii să aibe 
strînse legături cu cei de la uzi
nele locale pentru alimentarea 
orașului cu apă etc.

Toate aceste lucruri le-am a- 
flat acolo în sala banchetului și 
au răspuns și nedumeririi mele și 
a nanei Victoria I Ele consemnă, 
întăresc și dut mai departe firul 
unei tradiții.

V. ORNARU

Educarea patriotică
A STUDENȚILOR

în procesul de învătămînt
(Urmare din pag. l-a) 

reața operă pe care poporul nostru 
o înfăptuiește astăzi, va găsi cu 
siguranță cele mai bune soluții.

Este clar că problemele reali
zărilor din industria noastră, 
problemele proiectării economice 
a utilajelor, a alegerii științifice 
a regimului tehnologic optim, a 
posibilităților descoperirii pe a- 
ceastă cale a rezervelor interne 
existente în uzinele noastre, a 
legăturii strînse între toate aces
tea și sarcina reducerii prețului 
de cost, a posibilităților valorifi
cării mai bune a resurselor natu
rale ale țării noastre, de introdu
cere a proceselor noi tratate Ia 
curs și multe altele, pot consti
tui un material bogat pentru dis
ciplinele tehnice, atît pentru lec
țiile de curs cît și pentru temati
ca seminarelor, a proiectelor pen
tru practica în producție.

Probleme analoage, bineînțeles 
specifice disciplinelor respective, 
pot fj atacate la orice disciplină 
care se referă la o activitate prac
tică omenească.

Profesorul, indiferent de disci-

plina pe care o predă, are nenu
mărate posibilități să aducă în 
fața studenților sugestiv și con
vingător, realizările mari tehni- 
co-științifice obținute de țara 
noastră în domeniul respectiv.

Se aduce insă de multe ori O- 
biecția că științele generale și mai 
ales cele fizico-matematice nu 
oferă un teren pe care să se 
poată grefa educarea patriotică a 
studenților. Acest lucru nu este 
just. Oare, arătînd studenților la 
un curs de matematici cum ne
voile practicii au dus la dezvolta
rea unui nou capitol al acestei 
științe, nu se poate arăta cum a- 
cest lucru a făcut posibil să se 
pătrundă mai adînc în cunoaște
rea lumii materiale, iar mai de
parte, cum cu ajutorul aparatului 
matematic nou s-au putut înfăp
tui pentru omenire și în interesul 
ei anumite realizări cu totul re
marcabile ? Este suficient cred să 
amintim aici legătura între dez
voltarea matematicii și cunoaște
rea tainelor atomului, care au dus 
apoi Ia stăpînirea energiei nu
cleare și folosirea ei în scopuri 
pașnice pentru ca să rezulte clar 
că cele afirmate nu sînt simple 
vorbe.

Pe cît de utile pentru educarea 
tineretului sînt astfel de legături 
făcute cu convingerea și înflăcă
rarea omului de știință patriot, 
pe atît de dăunătoare sînt „lipi
rile“ de multe ori la un loc ne
potrivit, expuneri făcute fără con
vingere, în mod formal.

Pentru ca acest lucru să nu se 
întîmpie, este necesar ca fiecare 
cadru didactic să fie pătruns de 
convingerea că munca didactică 
lipsită de conținut educativ, ruptă 
de realitățile vieții noastre, a 
luptei duse de poporul nostru este 
nu numai sterilă, dar că este dău
nătoare, că școala noastră supe
rioară nu are nevoie de o astfel 
de muncă și de astfel de cadre 
didactice, că a munci așa înseam
nă a nu-țj îndeplini datoria față 
de popor.

Din ce în ce mal multe cadre 
didactice pășesc pe drumul unei 
activități rodnice de educare a 
studenților- Printr-o astfel de ac
tivitate majoritatea celor ce acti
vează azi în învățămîntul supe
rior își aduc aportul valoros în 
creșterea noii intelectualități.

Mi s-a propus o vizită în facultate- Am acceptat 
înțelegînd abia la sfîrșitul vizitei scopul invita
ției.

Am văzut laboratoare pe care n-aș putea să le 
descriu în amănunt, am ascultat cu răbdare expli
cațiile, dar n-am putut reține dehumirea tuturor 
aparatelor. Am văzut vre-o 8 laboratoareși ca să le 
fi văzut pe toate ar fi trebuit să văd încă pe atîtea.

Am trecut însă prea fugitiv 
prin fiecare laborator și mi-a ră
mas întipărită în memorie doar 
entuzîâ'smanta dorință a cadrelor 
didactice de a da studenților, 
fără rezerve tot ce au acumulat 
și adaugă în fiecare zi la cuno
ștințele lor.

Fiecare fapt, cu-vînt, fiecare 
lucru și amănunt, însăși invita
ția de a Vizita facultatea voia 
să mă convingă, înainte de a 
intra în examen că studenții
n-au dreptul să nu fie bine pregătiți, că trebuie să 
existe o perfectă corelație între condiții, cerințe și 
munca studentului.

In loc de concluzii

Reflecții pe marginea 
unor examene 
la politehnica 
din Timișoara

...Și la examen

Am încercat să ne convingem dacă există sau nu 
această corelație despre care vorbeam. Răsptînsul 
este parțial, el se referă doar la trei grupe exami
nate (grupa a Il-a, a IlI-a și a IV-a).

Sesiunea promitea surprize. Studenții au avut 
dreptul să-și aleagă la ce dau sau nu examen în 
sesiune. Li se crea deci posibilitatea să se pre
zinte mai bine pregătiți, să urmărească pe parcur
sul semestrului în mod special o anumită materie. 
Deci se așteptau rezultate bune. Dar se așteptau 
și multe absențe.

Rezultatul final este, fără exclamații, mulțumitor. 
Prezența : 90 la sută din studenți. Este vorba de 
anul IV doar: studenții au o anu
mită maturitate, au știut să dis- 
cearnă asupra cuvîntului „la ale
gere“ și s-au prezentat la exa
men înțelegînd că amînarea în
seamnă aglomerarea altor se
siuni.

Barometrul înclina: la început, 
spre un rezultat care depășea ca
lificativul „bine“, (nota 8). Era 
normal: se prezentau cei mai 
buni, care nu-și puneau problema 
că mai ,au o pagină de citit, sau 
să aștepte să iasă altul din exa
men să vadă ce l-a întrebat. A- 
veau certitudinea că sînt pregă
tiți și s-iau prezentat. Treptat, ni
velul răspunsurilor scădea. Se 
prezentau cei oare-și prelungeau 
emoțiile, sperînd că un ceas în 
plus înseamnă elucidarea unor 
probleme neclare. Materia cere 
răspunsuri precise, demonstrații 
concrete, rezolvarea creatoare a 
problemelor. Cei oare vorbesc cu 
ușurință și despre ceea ce nu știu 
și-au trădat ușor ignoranța.

La răspunsuri bune nu se pu
tea ajunge nici simplu nici ușor. 
Examenul se desfășura după 
două semestre, după o vacanță 
și pe deasupra și la o materie la 
care, cu toată bunăvoința, nu poți 
învăța nici măcar pentru nota 5 
în zile, ci în luni.

Inutil să teoretizez cum tre
buie să se învețe. Să vedem cum 
s-a învățat.

Cine a luat 9 și 10 ? Cine a 
răspuns bine. Caietul de obser
vații tal asistentului, acum deschis 
în fața examinatorului, comple
tează răspunsul: cine a învățat 
în timpul semestrului.

Studentul Tiberiu Bogza a pri
mit la examen nota 10, printr-un 
admirabil și precis răspuns. In 
oaiet, asistentul consemnează la
conic în dreptul lui Bogza: a răs
puns la seminar, a rezolvat pro
blemele de acasă, studiază 
cursul și materialul bibliografic.

UMOR
Ultimele cuvinte înainte 
de a intra în examen

Doi din mine n-o să facă...

SUPERSTIȚIOSUL

OPTIMISTUL

Desene de L. DARIAN

ct

I

Studenții celor trei grupe s-au prezentat la exa
mene după ce în prealabil au învățat, fiecare adop- 
tînd sistemul său de studiu. Pentru rezultatele bune 
un singur sistem de studiu era însă valabil: cel 
continuu. Ingineria cere pasiune pentru meserie, 
voință, perseverență, ordine, exactitate, muncă sis

tematică. Un capitol neînsușit la 
o materie în inginerie este egal 
cu neînțelegerea celorlalte capi
tole. Deci coniinuitate 1 Și acea
stă continuitate lipsește unor 
stu-denți. Ei recurg la metoda 
simplificării: învață după notițe 
simplif.icînd’U-le la ceea ce soco
tesc ei că este esențial. Să 
scoți ceea ce ți se pare impor
tant din esențialul predat de 
profesor, nu înseamnă cunoștin
țe profunde ci superficialitate.

Nu se poate reproșa studenților care au obținut 
itote nesatisfăcătoare că n-au învățat, ci că n-au 
învățat cum trebuie și ce trebuia. La sfîrșit dezilu
zia lor a fost mare, cu atît mai mare cu cit aproape 
hici unul n-a venit la examen cu speranța că 
poate-i va cădea un bilet cu noroc, ci cu credința 
că a învățat și știe. Nu-mi dau seama dacă la sfîr
șit acești studenți au plecat cu convingerea că în- 
tr-adevăr n-au știut și că nota este meritată. In 
orice caz, nu pot pune rezultatele pe seama exa
minatorului. Tovarășul conf. Zeno Gropșianu a 
fost foarte exigent, dar de un calm și o bunăvoință 
desăvîrșită, A intervenit necesar, și nu chițibușar. 
A înțeles emoțiile și a încercat să nu le prelun
gească.

Să adăugăm sfaturi ? Inutil. Ele reies firesc din 
fiecare concluzie.

LUCREȚIA LUSTIG

CERC
iubitorilor de muzică

LA STUDENTI

U L

Organizarea timpului liber al 
studenților a preocupat întotdeau
na organizațiile U.T.M. și Consi
liile Asociațiilor Studenților din 
institutele și facultățile craiovene.

De curînd organizațiile U.T.M. 
de la Institutul Agronomic și Fa
cultatea de electro-tehnică s-au 
întrunit și au pus în discuție pro
blema constituirii unui „Cerc al 
iubitorilor de muzică“.

S-a luat de ftidată legătura cu 
conducerea Filarmonicii de stat 
„Oltenia“. S-a inițiat astfel un 
apreciabil număr de concerte-lecții 
pe bază de discuri, benzi de mag
netofon etc.

Primul concert - lecție s-a ținut 
acum cîtva timp. Sala Filarmo
nicii a fost arhiplină. Se preda un

ANTEVACANTA

ciclu de conferințe pe temele? 
„Viața și muzica“ și „Mari figuri 
de compozitori“. Apoi, alături de 
studenți, de elevii din școlile me
dii, de învățători și educatori, la 
următoarele concerte - lecții unde 
au conferențiat ViOrel Cosma și 
Eugen Pricope — în staluri se a- 
flau, la invitația studenților, mun
citori lăcătuși, strungari, turnători, 
precum și țărani muncitori.

In acest ah, concertele - lecții 
continuă. Ele vor întruni un nu
măr de 16-24 concerte-lecții. Sala 
care posedă circa 500 de locuri 
este neîncăpătoare. întotdeauna 
după concerte studenții stau de 
Vorbă cu tinerii muncitori și le 
explică ceea ce nu au înțeles din 
expuneri. Sudura aceasta care a 
început să se realizeze între vii
torii ingineri și muncitori, încă da 
azi, este demna de laudă.

Cu toții așteaptă cu nerăbdare 
viitorul concert - lecție care va 
expune pe înțelesul tuturor „O 
săptămînă în viața muzicală din 
Bucureștiul veacului trecut“. Ma
na Tănase — artistă emerită a 
R.P.R. — își va da concursul in- 
terpretînd muzică populară romî- 
nească.

Nicola Soveja din 
anul III al Facultății 
de ingineri econo
miști din Institutul 
agronomic — Bucu
rești, n-a priceput 
niciodată pentru ce 
colegii ei se „omoa
ră“ atîta cu învăță
tura. Cel puțin acum 
în sesiune, sînt aproa
pe de speriat. De di
mineață pină seara, 
răsfoiesc 
cărți, caiete, 
se contrazic, 
iar de la 
Uită aproape și de 
mîncare și de somn 
și d'e distracții. „E 
seziune“. „Avem pa
tru examene“. „Am 
terminat materia“, 
sînt singurele cuvinte 
pe care le-aude de-o 
vreme-ncoace. Ii vine 
pur și simplu să-ne- 
bunească. Nu mai 
poate sta o clipă lini-

într-una 
discută, 
o iau 

început.

rți

ștUă, nici la cămin, 
nici la facultate. Ei, 
și dacă-i seziune ce ? 
Pentru ea nu-i tot se
ziune și nu mai face 
atîta caz. Te obligă 
parcă cineva să iei 
numai 9 și 10 sau să 
dai examenele acum? 
Nu tot student ești 
chiar dacă le amîni 
sau le dai de cîteva 
ori? Mai ales că anul 
ăsta seziunea-i des
chisă... Poți să le 
amîi toate pentru 
vară...

Nu, categoric nu 
poate pricepe.

Sau mai găsești 
cite unii care au cri
ticat-o anul trecut și 
au sancționat-o. Pen
tru ce ? Că-și amină 
examenele sau că le 
repetă ? Ce contează. 
Este în anul III de 
facultate ?

repetă,
o

Că-l 
mai bine.

Atunci ? 
cu atît 
să știe

materie mai multă. 
Ce interes are să ter
mine repede faculta
tea ? Cu anii de stu
denție nu se mai în- 
tîlnește...

Nu s-ar putea spu
ne că studenta Ni- 
cola Soveja n-are spi
rit de conservare.

Și nici nu s-ar pu
tea spune că organi
zația U. T. M. din fa
cultate și din an nu 
i-l respectă fi nu i-l 
cultivă chiar, 
canța“ pe care fi-a 
luat-o cu cîteva săp- 
tămîni mai devreme 
nu-i este stingherită 
de nimeni. Mai mult, 
exemplul ei este ur
mat și de secretarul 
organizației U.T.M. 
pe an care, nu se știe 
din ce motive, prefe
ră să-fi dea exame
nele tot la vară...

LEONIDA BUJOR 
student

„Va-

Ș'

Nu este un consult, este un 
examen. Se desfășoară la In
stitutul de medicină din Ti
mișoara.

Foto : E. RUBICEK

ION TEOHARIDE

generală terme-La cererea 
nul pentru depunerea lucrări
lor la concursul de „Cîntece 
studențești“ (text și muzică) 
organizat de Consiliul Uniunii 
Asociațiilor Studenților din 
centrul universitär București se 
prelungește pîfiâ la data de 1 
mai 1958.

Reamintim celor interesați 
că la acest conciirs poate par
ticipa orice doritor, indiferent 
dacă este sau nu student. Lu
crările se vor trimite pe. adre
sa : Calea Plevnei 61 Bucu
rești, raionul „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ CONSILIUL UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚI
LOR DIN BUCUREȘTI — cu 
mențiunea „pentru concurs“.

Cu mîta-n sac
Unul zeifică să zicem o sticlă, al

tul o carte sau mai multe cărți, 
altul... O, dar cite n-ar putea să 
se înșire după acel altul! Mă ui
tam deunăzi la Florin Nimiceanu, 
un băiat drăguț, — colegul stu
denților din grupa 431 a anului 111 
de la Facultatea de Construcții a 
Institutului Politehnic din Iași. Stu. 
dent 1 Se putea să nu fie cărțile 
pasiunea lui ? Nu se putea. Dar 
vedeți dumneavoastră, la început 
lui Florin nu i-au plăcut așa de 
mult cărțile. Imprietenindu-Se însă 
azi puțin, mîine mai mult, cu re- 
petenții anului, nici nu a simțit 
cînd a fost începtul și cînd s-a 
ivit „pasiunea". De unde pînă a- 
tunci venea uneori mai tîrziu la 
cămin, odată cucerindu-l „iubirea" 
pentru cărți, a început cu regula, 
ritate să.l găsească amu-gul în 
cameră ca pe o fetiță cuminte care 
nu iese din cuvîntul mamei. Sosea 
Florin, soseau și „prietenii",.

— Ne culcăm, băieți ?
— Dar ce sîntem găini ?
— Tn cazul acesta un pokăraș 

zăbavă.
Se așezau împrejurul mesei cu 

scaunele întoarse cu speteaza dina
inte șl Florin nici nu simțea cînd 
trece noaptea ți zorile bat ta fe
restre...

N-a simțit Florin Nimiceanu nici 
cînd au trecut zilele, făctndu-l me. 
gieș cu sesiunea de examene. Ba 
ml se pare că n-a simțit nici eînd 
a intrat în sală unde profesorul 
l-a întîmpinat zlmbitor, încuraja, 
tor parcă.

Totuși al intrat în horă — joacă. 
Ai tras biletul răspunde. Păi să 
răspundă poate oricine. Principalul 
e să cunoască materia, să aibă ce 
răspunde. Ce să răspundă însă 
Florin al nostru că în bilețel nu 
era vorba de nici un pokăraș. Tn 
acele clipe Florin părea cel mai 
cuminte, cel mai liniștit băiat de 
pe lume.

— Ai pus mina pe cărți ?
— Vai de mine tovarășe profe.

sor. Toată noaptea, pardon, în 
toată seara, de cum intram în că
min.

Ar fi vrut să mal spună Florin 
înfierbîntat cum era că s-au ros 
de-abinelea cărțile de cît le-a avut 
el pe mină. Dar profesorul despre 
altfel de cărți îl întrebase doară 
șl insista să se convingă dacă 
examinatul cunoaște ceva. Nimic, 
Cîteva întrebări ajutătoare. Nimic. 
In fine — să spună ce-a învățat. 
Nu-i nimic. Nota 4.

Florin părea că se trezește din- 
tr-un somn adînc. Părea numai. 
Ar fi însă foarte bine spre folosal 
său dacă s-ar trezi cu adevărat din 
somnul în care zace de la începu
tul anului școlar. Dacă se va gîn- 
dl puțin n-ar fl exclus să-și dea 
seama că pentru el nu poate fl mai 
frumos decît să se îndrăgostească 
de cărți, 
decît de 
aici.

Insă
cele

c.

de cu totul altele 
de care e vorba

SLAVIC
Corespondentul „Scìnteli tine
retului" pentru regiunea Iași

E seară. In cămin, așezați pe paturi studenții anului întîi foraj de 
la Institutul de petrol-gaze și geologie din București își pun între
bări și frunzăresc înfrigurați caiete. Mîine are loc colocviul de minera
logie. Și băieții își fac o ultimă verificare a cunoștințelor.

Numai Florin Georgescu pare absent la tot ce, se petrece în jur. 
Abia a picat de la cinema și acum stă la feTeastră cu capul reze
mat în palme. Pe furiș să nu-I vadă colegii își pipăie buzunarul de 
la piept. Se aude un fîșîit ușor de hîrtie.

...A doua zi la colocviu. De ce s-o fi uitînd prof. Gh. Mastacan 
cu atîta insistență la Florin ? Florin simte cum îi tremură mîna 
Totuși pîndește o clipă cînd profesorul își aprinde preocupat o țigări 
și vîră mîna în buzunarul de la piept. Nimeni n-a observat nimic. 
Studenții își văd de treabă, profesorul s-a întors cu spatele. Florin 
așează fițuica pe pupitru. „Examenul“ a trecut, gîndește el. începe 
să scrie liniștit pe o foaie albă, curată pe care o are în față. Privi
rile profesorului nu-1 slăbesc.

— Știi de ce mă uit la dumneata, îl avertizează profesorul.
— Nu, nu știu, se apără el.
— Nu știi ? Dă-mi te rog hîrtia de pe masă.
Florin ia fițuica și-o strînge repede în pumn. Ii întinde profeso

rului hîrtia pe care mîzgălise ceva.
— Deschide pumnul, îi spune calm profesorul.
Florin deschide pumnul tremurînd. Ghemotocul de hîrtie lovește 

seo podeaua... Florin nu mai are ce aștepta. Iese din sală roșu ca 
sfecla. Un mic amănunt a stîrnit senzație și stupoare în rindurile 
anului întîi foraj : Florin Georgescu a fost „scutit“ de toate exa
menele.

O merita»
STELA NEAGU

Foto E. TRIFU

Studenții Fa
cultății de elec
trotehnică din 
Craiova au o 
stație de emi- 
sie-recepție. De 
la această stație e; și-au creat 
legături cu studenții din mul
te colțuri ale lumii.



ÎNTREBĂRI
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Academician prof. Radu Cernătescu
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Problema despre care m-am 
hotărit să scriu „Scînteil tinere
tului“ — prietenia dintre un bă
iat și o fată — nu e nouă în 
cadrul rubricii „Tinerețe — edu
cație — răspunderi“.

Dar în ceea ce mă privește, 
mixtarea școlilor a ridicat în fața 
mea următoarea întrebare: e bine 
sau nu ca o fală de 15 ani să 
lege prietenie cu un băiat? Și 
dacă da. cum să se poarte în 
această prietenie? Bineînțeles, 
nu mă refer la prietenii întâmplă
toare, ușuratice, ci doar la prie
teniile profunde, cinstite, la prie
tenii pe care tinerii respectivi le 
făuresc pentru o viață întreagă.

Să mă explic.
In orașul nostru, două dintre 

școlile medii sînt vecine. Una 
a fost înainte de băieți, cealal
tă de fete. Acum, în fapt, sînt 
tot așa, chiar dacă la vecini s-au 
înscris cîteva fete și la noi unul 
sau doi băieți, pentru că în ma
joritate elevii nu s-au simțit în 
demnați să schimbe școala. Prie 
tenii, totuși, există; din punctul 
nostru de vedere, al fetelor, noi 
simțim că prietenia cu un băiat 
e mai profundă, mai cinstită, mai 
camaraderească chiar decît aceea 
între două fete. Se poate ca asta 
să țină de vîrstă, dar în priete
nia dintre două fete apare nea
părat un sîmbure de invidie, de 
egoism. Iată de ce unele dintre 
noi au cîte un prieten cu care 
se plimbă, merg la teatru, la bi
blioteci, la cinematograf, la mu
zeu, cu care discută lucruri pa
sionante și totodată serioase. 
Dacă sînt însă văzute de vreo 
tovarășă profesoară, li se face 
morală și li se spune ca despre 
o faptă grozav de rea și ruși
noasă: oȘtii, te-am văzut cu un 
băiat...“ Ni se spune: „lăsați 
fleacurile, vedețl-vă de învăță
tură“.

E adevărat, fetele care pierd 
vremea hoinărind cu băieți

♦) Din ciclul „Demnitatea tine
reții“.

INFORMAȚIE
La 22 ianuarie a părăsit Capi

tala Nikola Vujanovici, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al R.P.F. Iugoslavia în R.P. 
Romînă.

In Gara de Nord Nikola Vu
janovici a fost condus de C. Fran-

BILANȚUL 
de un an al

’ din L
(Urmare din pag. l-a)

Unii ca Ion Soare, Chivu Udrea, 
Floarea Stăvărache, au arătat că 
gospodăria ar fi putut însămînța 
o suprafață cu plante tehnice și 
industriale. Ei au arătat că există 
condiții și ar fi fost foarte nimerit 
dacă pentru tineri ar fi luat ființă 
o școală de viță port-altoi. 
Discuții aprinse s-au purtat și pe 
marginea problemei contractării 
unor surplusuri de produse cu sta
tul. Așa de pildă secretarul orga
nizației de bază U.T.M- din colec
tivă,’ Ilie Gălăteanu, spunea că este 
foarte bine că pentru zilele mun
că au fost repartizate cantități în
semnate de produse. Asta a dus Ia 
creșterea simțitoare a bunei stări 
a colectiviștilor. In același timp el 
a Criticat faptul că au fost con
tractate mult prea puține cantități 
de produse cu statul. Și în discu
țiile altor colectiviști a fost subli
niată această idee. S-a arătat de 
pildă că în vreme ce multe fami
lii de colectiviști au primit cîte 
un vagon de cereale și chiar mai 

neserioșl, codași, învață prost 
— aici intervenția tovarășelor 
profesoare este oportună. Dar în 
prieteniile adevărate există în
totdeauna preocupare pentru în
vățătură, ele dau chiar un 
Stimulent în acest sens. Nu spun 
lucrul acesta cu intenția de a 
supăra sau de a jigni pe cel 
care ne educă și-mi dau seama 
că ei știu mai multe decît noi; 
am totuși impresia că din punc
tul acesta de vedere nu ne înțe
leg. Pentru că rezultatul aces
tei atmosfere, al acestor inter
dicții e unul singur: cei mustrați 
nu. mai au curajul să continuie 
pe tați această prietenie pe care 
o știu nevinovată și folositoare 
și încep să se întîlnească pe 
ascuns, fără să știe părinții și 
educatorii, se plimbă pe străzi 
lăturalnice lăsînd loc încetul cu 
încetul urtui sentiment de vinovă. 
ție ; ceea ce e curat în prietenie 
dispare și ea alunecă pe o pantă 
greșită.

Nu știu, dar mie mi se pare 
că ne-ar folosi mai mult, atît 
nouă cit și băieților, să fim sfă- 
tuiți cum să ne purtăm în prie
teniile pe care ni le creăm. Sîn- 
tem foarte tineri și nu avem în
că nici principii directoare și nici 
experiență. Și dacă primii pași 
îi facem prost, riscăm să ne pur
tăm toată viața într-un mod ne
demn. Spre exemplu, eu am o 
prietenă foarte bună, o fată dră
guță care se simțea atrasă de 
un băiat de la liceul vecin. în- 
țîmplarea a făcut ca și lui să-i 
placă prietena mea, Să simtă do
rința să și-o facă prietenă. După 
părerea mea însă, au procedat 
prost și unul și altul: el i-a dat 
un telefon și i-a fixat o întîinire 
și ea s-a dus. Au devenit repede 
prieteni, mai ales că el era des
chis și vesel și avea cunoștințe 
multe îh domeniul matematicii și 
fizicii, ceea ce-i trezea fetei o ad 
mirație oarbă. Cît timp au fost 
prieteni, ea învăța moi bine. 
Poate ar fi fost o prietenie fru
moasă, de durătă, dar după un 
timp el „s-a plictisit“. Bineînțe

țescu, șeful Protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe, de per
sonalul Ambasadei R.P.F. Iugo
slavia, de șefii unor ambasade 
și legații acreditați la București, 
precum și de alți membri ai 
corpului diplomatic.

MUNCII 
colectiviștilor 
ăceni
mult, cu statul au fost contractate 
două vagoane grîu, patru vagoane' 
porumb, 12.000 kg. floarea-soare
lui și 7 vagoane de orez. Colecti
viștii au apreciat că (cu excepția 
cantității de orez) celelalte canti
tăți de produse contractate sînt 
mici față de posibilități.

Ca urmare a acestor dezbateri 
rodnice și a propunerilor venite din 
masa colectiviștilor hotărîrile a- 
doptate pentru anul în curs sînt 
bogate. In planul de producție 
și-au propus între altele să spo
rească numărul animalelor cu 200 
do oi, 5 vaci, să se mărească fer
ma de păsări, cu 1 000 bucăți, iar 
cea de albine s-o sporească cu încă 
20 de stupi. Și propunerile făcute 
de către tineri au fost bine venite! 
Adunarea generală a aprobat ca 
să ia ființă o școală de viță port- 
altoi pe o suprafață de 1 ha, să 
fie rezervate pentru cultivarea 
plantelor tehnice și industriale o 
suprafață de 20 ha, să înființeze o 
casă-laborator în gospodărie și 
multe alte planuri de viitor. 

les că ea a suferit și pînă cînd 
a reușit să-și revină a suferit și 
învățătura. Dar nu prietenia a 
fost de vină, ci destrămarea ei. 
Cine a greșii? Eu cred că o fată 
trebuie să fie mai rezervată, mai 
reținută și chiar dacă se simte 
îndemnată de sentimentele ei să 
știe să se stăpînească; poate el 
ar fi privit-o cu mai mult res
pect dacă ea ar fi acceptat mai 
greu prietenia și ar fi fost mai 
severă cu el. Poate că greșesc, 
dar cred că și fa vîrsta asta și 
mai tîrziu așa trebuie să ne 
purtăm noi fetele.

Și în ceea ce-i privește pe bă
ieți am ceva de spus: mulți se 
simt superiori nouă, disprețuiesc 
fetele și în școală sînt chiar în
curajați în acest sens. Am să 
dau și un exemplu: la Universi
tate există un cerc de matema
tică la care vin și fete și băieți 
din școlile medii. Dac-ați ști 
cum ne privesc băieții 1 Numai 
că nu ne spun să stăm acasă, la 
cnatiță 1 Hai, la filologie sau la 
istorie ne mai admit competența, 
dar Ie e imposibil să creadă că 
o fată se poate ocupa profund de 
matematică sau în genere de ști
ințe exacte, că există fete care 
au tot atîta ascuțime de spirit 
și se pot pasiona de tehnică sau 
invenții așa cum fac băieții la 
vîrsta aceasta.

Am auzit de multe ori oameni 
în toată firea spunînd: „N-am 
încredere în sexul slab“. Eu îi 
cred retrograzi, dar unii băieți de 
vîrsta noastră iau drept literă 
de lege asemenea spuse și, avînd 
șl exemplul unor studenți, scor
monind în cărți vechi sau mai 
știu eu unde, își formează 
ideea că „cu o fată e bine să ai 
doar o „aventură galantă“, să 
te lauzi cu „cuceririle“ tale; mai 
mult nu merită“. Dacă ar fi în 
stare să lase la o parte „vanita
tea“ ar vedea că și de la fete 
se poate învăța cîte ceva.

Pentru toate aceste lucruri și 
pentru altele la fel cred că ar 
fi bine dacă și despre prietenie 
sau chiar și despre dragoste s-ar 
putea discuta deschis cu educa
torii, cu profesorii noștri, așa 
cum discutăm între noi.

De multe ori cînd greșim sau 
sintem gata să greșim ne-ar fi 
de atîta folos un sprijin din par
tea celor mari, un sfat, o îndru
mare cu privire la purtarea noas
tră... Tovarășii profesori spun: 
sînteți prea tinere pentru asta, 
lăsați prieteniile cu băieții (pro
babil și băieților Ii se spune Ia 
fel) pentru mai tîrziu. Dar de 
ce ? Flecare virstă are nedume
ririle și întrebările ei.

Timpul trece, adolescența zboa
ră și cu ea rămin în urmă și 
camaraderiile acestea; multora o 
să le pară pe urmă rău că le-au 
înțeles greșit, că și-au irosit vre
mea în zadar pe tot felul de „a- 
venturi“ fără nici un folos.

Îndrăznesc prea mult dacă 
spun că profesorii și părinții noș- 
tri au trecut și ei prin acest 
„April al vieții“, că ar fi bine 
să-și aducă aminte că atunci lu
crurile acestea nu li se păreau 
lipsite de importanță?

Aș vrea mult să știu și părerea 
altora, aș vrea să știu dacă 
eu gindesc așa cum trebuie sau 
nu.

GABRIELA ZLAVOG 
elevă Școala medie nr. 4 Iași

CRONICA
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale, tovară
șul Constantin Stănescu a fost 
numit ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne în 
Egipt, în locul tovarășului Dio- 
nise Ionescu, care a primit o altă 
însărcinare.

(Agerpres)

O OPINIE DE MASA 

împotriva risipitorilor
(Urmare din pag, l-a)

că, de cîteva ori, Anne
marie a „lăsat66 și acasă 
la ea cîte 1-2 litri. Nici
odată n-o uita ce i-au 
spus utemiștii cînd au 
ieșit la iveală lucrurile 
astea ! Și bineînțeles că 
tot la propunerea lor ea 
a fost scoasă din munca 
pe care o avea. Acum, 
Annemarie s-a îndreptat. 
Este o fată bună, harni
că. Vezi și dumneata că 
pățania aia i-a fost de 
multă învățătură. Și nu 
numai ei, ci și altor co
lectiviști de-ai noștri.

Ce să-ți mai spun ? In 
lupta lor pentru apăra
rea bunurilor colectivei, 
pentru a-i obișnui pe ti
neri să socotească avutul 
colectivei drept averea 
lor și să-l înbogățească, 
utemiștii au fost necru
țători. Pe unii dintre 
cei neglijenți cu bunu
rile gospodăriei, utemi
știi i-au muștruluit în șe
dințele lor, acolo la 
U.T.M,; despre alții au 
scris la gazeta de perete, 
iar pentru cei mai îndă
rătnici au propus con
ducerii gospodăriei să

— Oră de aritmetică. Foto: M. PREPELIȚA

Organizațiile U. T. M. 
sprijină reorganizarea 

mișcării sportive
Din experiența comitetului regional U.T.M. Pitești

Hotărîrea partidului și guvernului cu privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport constituie pentru organele șl 
oganizafiile U.T.M. din întreaga țară un prețios îndreptar în ac
tivitatea sportivă. Traducerea in viață a acestei hotărîri, a pus în 
fața organizațiilor U.T.M. sarcini mari, de răspundere. In legă
tură cu felul cum organizațiile U.T.M. din regiunea Pitești s-au 
ocupat de aplicarea hotăririi partidului și guvernului, ne-am adre
sat tov. N. CONSTANTIN, secretar al comitetului regional U.T.M.

• Pitești.

— Ce măsuri ați întreprins pen
tru cunoașterea prevederilor ho- 
tărîrii de către tineri ?.

— Măi întii am organizat stu
dierea și dezbaterea hotărîrii cu 
activiștii comitetului regional, ai 
comitetelor raionale și orășenești 
U.T.M. Apoi, pentru ca hotărîrea 
să fie cunoscută de către toți ti
nerii, comitetul regional U.T.M. a 
luat măsuri ca aceasta să fie pre
lucrată șl dezbătută în cadrul a- 
dunărilor deschise de U.T.M. In o- 
rașul Pitești, hotărîrea a fost des- 
bătută astfel in peste 95 de or
ganizații de bază U.T.M., iar în 
raionul Rîmnicu Vîlcea Ia aceste 
adunări au participat peste 7.000 
de tineri.

— Cum au ajutat concret orga
nizație U.T-M. desfășurarea ale
gerilor pentru noile organe de 
conducere a colectivelor sportive ?

— Pînă în prezent, din totalul 
de 467 colective sportive din re
giunea noastră, în 417 s-au și des
fășurat alegerile noilor organe. 
Trebuie spus că organizațiile 
U.T.M. au considerat ca o datorie 
de onoare mobilizarea utemiștilor 
și a tinerilor la aceste adunări. 
Putem da și cîteva exemple. Or
ganizația de bază U.T.M. din Că- 
iinești, raionul Topoloveni, Valea 
Caselor, raionul Găești și altele 
au mobilizat la adunarea de ale
geri toți tinerii înscriși în U C.F.S.

— Ce ne puteți spune despre 
problemele dezbătute de către 
tineri în cadrul acestor adunări ?

— Vreau să remarc în primul 
rînd marele număr de propuneri 
pentru îmbunătățirea continuă a 
mișcării sportive din regiunea 
noastră care au fost făcute în 
cadrul acestor adunări. In adu-

Turul ciclist
Miercuri s-a disputat etapa 10-a, 

Shebin El Kom-Damiette (135 km.) 
și din nou excelentul sprinter so
vietic Iuri Melehov a trecut primul 
linia de sosire repurtînd a treia 
victorie de etapă în această com
petiție. După 1’05” a sosit un mic 
pluton în care se aflau toți corn, 
ponenții echipei romîne: Șelaru, 
Calcișcă, Braharu, Moiceanu șl Do. 
brescu. Alergătorii romîni au'făcut 
o cursă bună, cîștigînd aproape 13 
minute formației R. D. Germane 
care după etapa 9-a se afla la nu. 

fie sancționați, tăindu-li- 
se zile-muncă. Carii Cră
ciun, cel care a uitat 
plugul pe cîmp, a tre
buit să-l plătească, iar 
lui Petru Rocheru i s-au 
tăiat trei zile - muncă 
pentru neglijența lui cu 
tăvălugul. Pentru că a 
bătut o vacă Wilhelm 
Lederer a fost pedepsit 
cu o zi-muncă iar Ilie 
Rocheru, tot cu o zi- 
muncă pentru că n-a a- 
dăpat boii la timp. Și, 
crede-mă, astea le-au fost 
de folos. Nici unul n-a 
mai uitat apoi că tre
buie să îngrijească cu 
toată atenția avutul co
lectivei.

Oamenii au multe me
tehne. De ele n-au scă
pat nici colectiviștii noș
tri. Dar ne-am străduit 
să-i lecuim și să-i facem 
să înțeleagă că toate 
cîte sînt în colectivă sÎTit 
ale tuturor și că fiecare 
este dator să le îngri
jească cît mai bine, nu 
să le risipească. Am 
căutat să le trezim con
știința lor de buni gos
podari față de averea 
colectivei noastre. Și, 
încet-încet, mai cu vor

ba bună, mai cu unele 
sancțiuni, lucrurile s-au 
schimbat. Am reușit ast
fel să creăm, în bună 
măsură, o adevărată opi
nie de masă împotriva 
risipitorilor și a neglijen- 
ților. Dacă un plug sau 
o semănătoare nu erau 
băgate în remiză, ori un 
car stătea afară din șu
ră, tinerii le băgau de în
dată la adăpost. Nu se 
mai uita nimic pe cîmp, 
nu se mai pierdea nimic. 
Odată, paznicul de la 
vaci a venit de pe cîmp 
cu o vacă lipsă. Puțin 
mai tîrziu, utemiștii Pe
tru Rocheru și Martin 
Blos au adus-o la gospo
dărie. O găsiseră într-o 
mlaștină. Intrase vaca să 
bea apă și nu mai pu
tuse ieși de acolo. In 
urmă cu vreo doi ani 
poate că ar fi trecut ne
păsători pe lingă vacă. 
„Nu răspundem noi pen
tru asta — și-ar fi spus 
ei. Să vină paznicul s-o 
scoată66. Acum n-au mai 
stat pe gînduri, au in
trat imediat în mlaștină, 
au scos-o și au adus-o 
la gospodărie.

Vezi, toate acesta

nările din raionul Topoloveni, de 
pildă, tinerii s-au angajat să 
strîngă cantitatea de 45.000 
kg. fier vechi în scopul procu
rării de materiale sportive. De 
asemenea în același raion tinerii 
s-au angajat să ia sub patrona
jul lor întreținerea bazelor spor
tive : 13 terenuri de fotbal și 21 
terenuri de volei, 20 terenuri de 
baschet și popicării.

în același timp, în cadrul a- 
dunăriior, tinerii au criticat nu
meroase lipsuri existente in acti. 
vitâteâ de cultură fizică și sport. 
Au fost criticate mai multe sfa
turi populare comunale care nu 
au sprijinit construirea și ame
najarea de terenuri sportive in 
fiecare comună, faptul că in mul
te locuri numărul tinerilor de la 
sate înscriși în U.C.F.S. — și în 
mod deosebit al fetelor — este 
încă mic, ca și lipsa de sprijin 
a unor activiști U.T.M. dat miș
cării sportive.

— Ce rezultate s-au obținut 
pînă acum în înscrierea tinerilor 
în U.C.F.S.?

— Pînă in prezent in regiunea 
noastră sînt înscriși în U.C.F.S. 
40.140 de membri. Dintre aceștia 
27.494 sînt utemiști. Rezultate 
bune în această direcție au obți
nut raioanele Topoloveni unde 
din cei 2384 de membri ai 
U.C.F.S. — 2152 sînt utemiști, 
raionul Drăgănești-OIt unde din 
2445 membri — 1945 sînt ute
miști, în orașul Pitești unde din 
4579 membri — 3868 sînt ute
miști, în raionul Rîmnicu Vîlcea 
unde din cei 5126 membri ai 
U.C.F.S. — 4450 sînt utemiști.

AL. P1NTEA

al Egiptului
mai trei- minute în urma echipei 
noastre. Pe de altă parte Aurel 
Șelaru și Vasile Dobrescu și-au 
îmbunătățit pozițiile în clasamentul 
individual.

In clasamentul gețieral primul 
loc continuă să fie deținut de Ana. 
toii Olizarenko (U.R.S.S.) cu tlm. 
pul de 3911.15’42”. Aurel Șelaru 
ocupă locui 9 ba 11’12” și Do. 
brescu locul 10 la 12’12”.

Clasamentul pe țări: 1. U.R.S.S.— 
117h.44’15” ; 2. R.P.B.—118h.01’18”; 
3. R.P.R. 118h.14’21”.

schimbări în atitudinea 
oamenilor și grija lor 
pentru bunurile colecti
vei au adus venituri mari 
gospodăriei. Numai așa, 
bazîndu-ne pe dragostea 
colectiviștilor pentru a- 
verea colectivei, pe gri
ja lor pentru păstrarea 
și sporirea acestei averi, 
am dezvoltat mereu fer
ma zootehnică (avem a- 
cum 33 vaci mulgătoare, 
10 scroafe de prăsilă, 
apoi oi și altele), am ri
dicat construcții (un 
grajd, o seră de legume, 
o fabrică de cărămidă și 
țiglă, am amenajat ma
gaziile) etc. An de an a 
crescut valoarea avutului 
obștesc al gospodăriei 
noastre. Știi cît a fost 
fondul de bază al gospo
dăriei la începutul anu
lui 1954 ? Vreo 250.000 
lei. La începutul anului 
1957 era de peste 
1.280.000 lei, iar acum 
trece de 1.500.000 lei. 
Așa că, chibzuiește și 
dumneata, puteam noi 
să ajungem la o aseme
nea bogăție dacă co
lectiviștii vîrstnici și ti
neri n-ar fi avut grijă 
deosebită pentru această 
avere?.

La 17 ianuarie 1958 a încetat 
din viață, după o lungă și grea 
suferință, într-o clinică din Pa
ris, acad. prof. Radu Cernătescu, 
președintele Filialei Academiei 
R.P.R. Iași, directorul Institutu
lui de chimie „Petru Poni“ al 
Academiei R. P. R. din Iași.

Academicianul Radu Cernăte
scu s-a născut la 17 august 1894 
la Huși. Terminînd studiile se
cundare la Liceul Național din 
Iași, se înscrie la Facultatea de 
Științe a Universității din Iași. 
După studii strălucite își trece 
cu succes teza de licență în chi
mie în 1916 iar peste patru ani 
își susține lucrarea inaugurală de 
doctorat „Legea lui Dalton apli
cată la soluțiile concentrate“.

Din anul 1916, timp de aproa
pe 40 de ani, a desfășurat o bo
gată și susținută activitate didac
tică și științifică la Universitatea 
din Iași, ocupînd pe rînd toate 
funcțiunile didactice: asistent, 
conferențiar, profesor agregat, 
profesor titular. Din 1938 func
ționează la catedra de Chimie fi
zică și analitică de la Politehnica 
„Gh. Asachi“ din Iași.

In 1940 a fost chemat la cate
dra de chimie anorganică a Fa
cultății de Științe de la Univer
sitatea din lăși, pe cate a con
dus-o pînă la moarte.

Academicianul Radu Cernăte
scu a fost un adine cunoscător 
și neobosit cercetător al diferite
lor domenii ale științelor chimice: 
chimie fizică, chimie anorganică, 
chimie analitică, chimia combina
țiilor complexe.

Academicianul Radu Cernătes- 
scu are o vastă activitate științi
fică. Singur, sau cu o serie de 
colaboratori a publicat peste 70 
de lucrări științifice originale

Realizările acad. Radu Cernă
tescu din diversele domenii ale 
chimiei i-au asigurat o consacra
re internațională. Dotat cu alese 
însușiri didactice, acad. Radu 
Cernătescu a creat la Iași o pu
ternică școală de chimie analitică 
și polarografie recunoscută și 
ale căror lucrări au primit o 
înaltă apreciere în țară și peste 
hotare.

Pentru munca prodigioasă des
fășurată atît pe tărîmul formării 
de cadre de cercetare, cît și pen
tru activitatea științifică depusă, 
acad. Radu Cernătescu a fost ales

Produse ale industriei grele romînești pentru străinătate
Marile uzine din Reșița, „Ernst 

Thălmann“ din Orașul Stalin, ,,23 
August“ din Capitală, „Electropu- 
ter.e“ din Craiova și alte întreprin
deri industriale lucrează în prezent 
numeroase comenzi primite din 
străinătate. Este vorba de unele 
contracte încheiate cu cîteva luni 
în urmă sau perfectate recent, care 
prevăd livrarea, încă de ta începu, 
tul acestui an, a unor instalații 
uzinale, utilaje și mașini indus, 
triale romînești.

Una dintre aceste comenzi a 
fost primită din partea R. P. Chi
neze și prevede livrarea a două 
linii tehnologice de fabricare a ci
mentului și a unor turbosuflante.

Sezisările și propunerile 
tinerilor muncitori sînt neglijate

(Urmare din pag. l-a) 

ginerul Teodor Chirica, directorul 
tehnic al uzinelor, pe ing. șef 
Emil Măcean și pe alți tovarăși 
și, în fața lor i-a strîns mina su
dorului Petru BulcU. Delegatul și-a 
exprimat admirația față de modul 
cum execută Bulcu lucrările de 
precizie.

Petru Bulcu este absolvent al 
Școlii profesionale. Lucrează aici 
de cîțiva ani. El este încadrat în 
categoria 2/4 în timp ce alți su
dori care n-au calificarea lui, de 
pildă, I. Mekeș au categoria 2/5. 
Tot Bulcu lucrează lingă cîțiva lă
cătuși veniți de cîteva zile în u- 
zină și care au încadrarea de 2/5. 
Asemenea cazuri sînt mai multe. 
Aceasta dovedește că nu peste tot 
încadrarea este făcută în raport cu 
calificarea omului.

Decontarea lucrului se face pe 
grupe, iar la plată se ia media 
grupei, în cinda faptului că într-o 
grupă sînt muncitori cu diferite 
categorii de încadrare 2/4, 2/5, 
2/6. Această încălcare grosolană a 
legilor în vigoare înăbușă elanul 
în muncă. Cu ce elan să mun
cească, de pildă, Traian Drăgan— 
unul din cei mai pricepuți tineri 
din echipă, la îndreptat — cînd 
știe că tot atîta cîștigă și Miculan, 

Inginerul Alexandru Danllov de la Centrul Mecanic Otopeni face ultimul control unui lot de trac
toare reparate.

membru Corespondent al Acade
miei Romîne, iar în august 1948, 
odată cu reorganizarea Acade
miei Romîne în Academia R.P.R., 
a devenit membru titular activ. 
In ianuarie 1949 a fost ales pre
ședintele Filialei Academiei R.P.R. 
din Iași, funcțiune pe care a de
ținut-o pîriă la sfîrșitul vieții. A 
fost, de asemenea, directorul In
stitutului de chimie „Petru Poni“ 
din lași.

Pentru activitatea sa științifi
că a fost ales membru corespon
dent al Academiei Ungare.

Dragostea sa pentru cei ne
voiași, pe care i-a înțeles și iu
bit, l-a făcut să simpatizeze cu 
lupta Partidului Comunist din 
Romînia încă din anul 1922. Ra
du Cernătescu a fost membru al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Timp de peste 35 de ani a des
fășurat o susținută activitate ob
ștească. A fost membru în „Comi
tetul Antifascist Romîn“ $i secre
tar al Societății „Amicii 
U.R.S.S.“, membru al Comitetu
lui „Maxim Gorki“, a făcut parte 
din „Blocul Muncitoresc-Țărănesc“ 
din Iași, precum și din „Ajutorul 
Roșu“. Nu rareori locuința sa a 
servit ca ascunzătoare pentru 
materiale ilegale și ca adăpost 
pentru luptătorii comuniști urmă
riți de siguranță. în mai multe 
rînduri a depus ca martor al 
apărării în procesele luptătorilor 
antifasciști.

In timpul războiului antisovie- 
tic a rămas alături de clasa mun
citoare, păstrînd neștirbită încre
derea sa îh Victoria Uniunii So
vietice. A iscălit numeroase me
morii antifasciste, a fost printre 
intelectualii care în primăvara a- 
anuiui 1944 au semnat memoriul 
prin care se cerea ieșirea Romî- 
niei din războiul anti-sovietic.

★ ★
Prezidiul Academiei R.P.R. și Ministerul învățămîntului și Cul

turii anunță cu profundă durere încetarea din viață a academicia
nului Radu Cernătescu, președintele Filialei Iași a Academiei 
R.P.R., reprezentant de seamă al științei romînești.

Pentru organizarea funeraliilor academicianului Radu Cernătescu 
s-a constituit o comisie formată din academician Ilie Murgulescu, 
academician G. D. Nenițescu, academician Vasile Mîrza, profesor 
I. Creangă, rectorul Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, prof. univ. 
C. Ionescu Bujor, reprezentantul Ministerului învățămîntului și Cul
turii, prof. Cristofor Simionescu, membru corespondent al Acade
miei R.P.R.

Funeraliile și înhumarea academicianului Radu Cernătescu vor 
avea loc la Iași duminică 26 ianuarie.

Ministerul învățămintului și Culturii 
Prezidiul Academiei R.P.R.

Totodată va continua expedierea 
în R. P. Chineză a agregatelor și 
utilajelor necesare montării uiți- 
melor termocentrale din lotul ce
lor 10 prevăzute în contractele în
cheiate anterior. In R.P.D. Co. 
reeană se construiește cu utilaj 
romînesc o fabrică de ciment, o fa. 
brică de cărămidă și o fabrică de 
aspirină.

în urma probelor la oare au fost 
supuse de către specialiștii din 
R.P.F. Iugoslavia, s.a primit o 
primă comandă de 100 de trac
toare UTOS. precum și de 100 
de pluguri tractate și 200 de cul
tivatoare. In Grecia vor fi expor. 
tate alte 50 de tractoare, în con.

care — deși are aceeași încadrare 
cu el — pierde mult timp pre
țios de muncă stînd ?

Și în privința premierii munci
torilor, tineretul este copil vitreg. 
La sfîrșitul lunii decembrie s-a 
întrunit comisia pentru stabilirea 
premiilor. Dar ce să vezi ? Cei 
din comisie s-au propus unul pe 
altul. Așa au fost trecuți Ivan 
BenkS, șeful de atelier, Ludovic 
Gutman, maistru prim, Gh. Mun- 
teanu, ajutor șef de sector, ing. Gh. 
Petcuț, șef de secție, ing. Braun 
Adam, cu sume destul de mari. 
Tovarășul Vasile Rătușan, sudor, 
a fost împotriva acestui procedeu, 
mai ales pentru că mai toți cei 
enumerați inai sus fuseseră pre- 
miați pentru depășirea planului. 
După ce dînsul a plecat, maistrul 
Gutman a spus :

— Treceți-i și lui o sută de lei 
să tacă din gură.

Comunistul Rătușan simțindu-se 
jignit de acest procedeu murdar 
a scris pe ștat în dreptul în care 
a fost trecut „Refuz să primesc a- 
ceastă sumă, întrucît nu mi se cu
vine“.

Aceasta s-a întîmplat la sfîrșitul 
lunii decembrie.

în conferința de alegeri utemiștii 
au relatat că procedeul este vechi, 
că a devenit o practică premierea

După 23 August 1944 a part!« 
cipat la toate marile acțiuni ale 
partidului, fiind în primele rîn
duri în lupta pentru democratiza
rea învățămîntului, pntru făurirea 
unei noi intelectualități legate de 
popor. El a sprijinit cu căldură 
înființarea de noi institute de în
vățământ superior la Iași. Timp 
de mai mulți ani a fost membru 
al Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii. A fost deputat în 
Marea Adunare Națională.

Pentru merite deosebite în 
muncă, cu prilejul împlinirii a 
60 de ani a fost distins cu Ordi
nul Muncii CI. I-a. Pentru parti
cipare la lupta împotriva fascis
mului a fost decorat cu „Elibera
rea de sub jugul fascist“. Recu- 
noseîndu-i-se valoroasa activitate 
științifică și pentru lucrările 
„Derivați halogenați ai bazelor 
organice cu azot în nucleu“ a fost 
distins cu Premiul de Stat cl. I-a.

Prin moartea academicianului 
Radu Cernătescu științele chimice 
și învățămîntul superior din țara 
noastră suferă o grea pierdere. 
Membrii Secției de Științe Chi
mice, elevii și colaboratorii săi 
vor păstra vie amintirea aceluia 
care și-a consacrat întreaga sa 
viață înfloririi științei și culturii 
în patria noastră, luptei pentru 
cauza socialismului și păcii.

Viața academicianului Radu 
Cernătescu, viață plină de muncă 
neobosită, dîrză și plină de ener
gie creatoare, va rămîne o pildă 
pentru toți, o pildă vrednică de 
urmat.

Prezidiul Academiei R.P.R. 
Ministerul învățămîntului 

și Culturii
Secția de Științe Chimice a 

Academiei R.P.R.
Filiala din lași a Acade

miei R.P.R.

tul ultimelor livrări din cadrul 
unui contract încheiat cu cîtva 
timp în urmă. Din India am primit 
o comandă de 23 de tractoare.

In R. D. Germană vor fi ex
pediate printre alte comenzi în 
cursul acestui an sute de vagoane 
de cale ferată cisterne, basculante 
și de marfă. Cu R.D.G. s.a con. 
tractat pentru anii viitori livrarea 
a 50 de locomotive cu aburi de 
mare putere. In cadrul unor con
tracte care prevăd livrarea unui 
număr însemnat de vagoane ro
mînești, 673 de vagone de marfă 
de diverse tipuri vor fi în curînd 
exportate în Egipt și Grecia.

nu după muncă ci pe bază de re
lații de prietenie.

Cîteva concluzii
Prima și cea mai esențială este 

aceea că ia comitetul U.T.M. al 
uzinelor s-a cuibărit un cras biro
cratism și atît secretarul Pavel Cim- 
poiaș, cît și alți membri ai comi
tetului, nu cunosc cele ce se petrec 
în secții sau mai bine zis sînt 
surzi atunci cînd trebuie să asculte 
pe tinerii muncitori.

A trecut de la conferință o lună 
și jumătate. „Accidentele“ s-au 
dovedit a nu fi accidente, iar pen
tru lichidarea lor nu s-a mișcat 
nimic, nici măcar un deget.

Ar fi foarte nimerit ca membrii 
biroului comitetului orășenesc 
U.T.M. Arad, care tolerează încă 
munca lipsită de spiritul de răs
pundere a comitetului de U.T.M. 
de aici, în frunte cu secretarul său 
Pavel Cimpoiaș, să se deplaseze în 
uzină și chiar aici să țină ședința 
de birou care să analizeze munca 
birocratică cu tinerii muncitori. 
La ședință să fie invitați și tineri 
din acest mare sector. Nu de alt
ceva, dar primul secretar al comi
tetului orășenesc U.T.M. Arad, Io- 
nisie Vasile, a muncit aici în pro
ducție, iar la conferință le-a pro
mis că-i va ajuta la înlăturarea a- 
cestor deficiențe.



J

cînd opinia publică vigilentă 
poate să schimbe orientarea 
care ne duce spre un război atomic

PARIS 22 (Agerpres). — Secretariatul președinte
lui Consiliului Mondial al Păcii, “

„Opinia publică știe că sporirea 
numărului de baze atomice, sto
carea rachetelor balistice și zbo
rurile avioanelor încărcate cu 
bombe cu hidrogen nu pot asigura 
pacea. Ea știe de asemenea că 
slăbirea încordării și o colaborare 
dezinteresată între popoare pot 
fi obținute prin dezarmare și nu 
prin cursa înarmărilor.

Propunerile cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma a- 
tomică, crearea unei zone denii- 
clearizate, renunțarea la baze mi
litare și reducerea forțelor ar
mate, jȘe bucură pe zi ce trece 
de un sprijin tot mai larg în rîn
dul celor mai diferite cercuri po
litice.
Pe toate continentele forțele păcii 

își coordonează acțiunile fapt, do
vedit de declarația celor 9.000 de 
oameni de știință, de poziția or
ganizațiilor muncitorești, de ac
țiunile largi ale popoarelor Asiei 
și Africii, de opoziția pe care o 
întîmpină în Europa planurile 
amenajării de rampe pentru lan 
sarea rachetelor, iar în America 
Latină împotriva lărgirii pactelor 
militare, de discuțiile care se duc 
în S.U.A. pe marginea problemei 
păcii.

Tot mai multe guverne re
cunosc necesitatea organizării 
unei conferințe la nivel înalt care 
să permită conducătorilor marilor 
puteri să-și pună de acord pro
punerile și să găsească ieșirea 
din impas.

Frederic Jolliot
Opinia publică 

unei asemenea conferințe. I 
a ține seamă de procedură, 
cere fixarea datei acestei confe
rințe. Ea nu vrea ca amînarea 
conferinței să fie fclosită pentru

Curie, a dat publicității următoarea declarație a Co
mitetului Executiv al Consiliului Mondial al Păcii
cere convocarea 

Fără
, ea

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Declarația Comitetului 
Executiv al Consiliului 

Mondial al Păcii

iirgentarea amenajării de baze 
atomice și pentru intensificarea 
războiului rece. Opinia publică 
poate să exercite o influență se
rioasă și poate să-și impună vo
ința, dacă acțiunile ei vor fi coor
donate și neîncrederea va fi înlă
turată.

Sînt necesare noi eforturi. Con
siliul Mondial al Păcii a hotărît

să convoace între 16 și 22 iulie 
1958 un congres pentru dezarma
re și colaborare internațională.

Acest congres trebuie să dea 
un nou avînt mișcării pentru 
pace.. El va contribui la apropie
rea punctelor de vedere și la pre
cizarea țelurilor comune. El va 
studia posibilitățile celor mai 
bune forme de colaborare inter
națională cu condiția repspectării 
independenței naționale în intere
sul păcii și prosperității tuturor 
popoarelor.

A sosit timpul cînd opinia pu
blică vigilentă poate să schimbe 
orientarea care ne duce spre un 
război atomic.

COMITETUL EXECUTIV AL 
CONSILIULUI MONDIAL 

AL PĂCII

In Canada „criza învățămîntuiui 
ia proporții amenințătoare

„Canadian Business 
scrie că în Canada

Revista
Monthly“ ----- ... — -----
„criza învățămîntuiui ia proporții 
amenințătoare...“. în prezent in
stituțiile de în'vățămînt superior] 
din Canada nu sînt în măsură să 
satisfacă nevoile țării în ce pri
vește cadrele calificate. în anul 
1956 instituțiile de invățămint su
perior din Canada n-au putut să 
dea decît mai puțin de jumătate 
din cadrele de ingineri necesare 
industriei.

Lipsa de mijloace, localuri, la
boratoare și profesori nu permite 
instituțiilor de învățămînt 
rior din Canada să 
mărul studenților.

Fondurile alocate de guvernul 
federal canadian 
sînt mizere în comparație cu su
mele uriașe pe care el le acordă 
pentru nevoile militare. Astfel în 
exercițiul financiar 1954—1955
cheltuielile militare ale guvernu
lui federal au atins suma de 1.685 
milioane dolari, în timp ce uni
versităților li s-au alocat numai 
22,2 milioane dolari.

învățămîntul superior din Cana
da este un privilegiu de care se 
poate bucura numai un grup re- 
strîns. Universitățile canadiene 
sînt inaccesibile majorității popu
lației din cauza taxelor școlare 
ridicate.

supe-
mărească nu-

universităților

■ ■■
Numărul învățătorilor și profe

sorilor din școlile țării este insu
ficient, iar cea mai mare parte 
dintre ei sînt slab pregătiți. Se 
constată de asemenea o acută lipsă 
de localuri pentru școli. Ziarul 
„Citizen“, care apare la Oltawa, 
scria în luna septembrie 1957 ur
mătoarele: „Școlile sînt supraaglo
merate. Lipsa de învățători a atins 
proporții critice. 95 la sută dintre 
tinerii și tinerele canadiene 
termină învățătura“.

Opinia publică canadiană 
neliniștită de faptul că mai 
de jumătate dintre tinerii 
vîrstă de 15—19 ani nu 
fă în general nicăieri.

Ziarul „Globe and 
care apare la Toronto, arăta in
tr-un articol redacțional publicat 
în noiembrie 1957 că în școli
le din Canada invățămîntul este 
„superficial“ și că după termina
rea celor 12 clase ale școlii me
dii tinerii și tinerele din Ca
nada au cunoștințe mai reduse 
decît elevii sovietici după termi
narea școlii de 10 ani. Discipli
ne atît de importante ca matema
tica, fizica, chimia, biologia sînt 
studiate în școlile canadiene nu
mai în ultimele clase și cu totul 
superficial.

nu-și

este 
mult 

în 
înva-

Mail",

& Refuz sistematic
1 NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Corespondentul la Washington al 
ziarului „Daily Mirror“ relatează 
că Departamentul de Stat al 
S.U-A.. intenționează din nou să 
interzică eliberarea unui pașaport 
lui Paul Robeson și să-l împiedice 
să plece în Anglia unde urma ca

la 6 aprilie să apară la posturile 
de televiziune.

Din 1953 Departamentul de 
Stat refuză sistematie să permită 
lui Robeson să plece în străinăta
te. In același timp cercurile reac
ționare împiedică în fel și chip 
reprezentațiile susținute de acest 
eminent cîntăreț negru.

t In R. D. Germană
:

Orînduirea socialistă necesi
tă, printre altele, oamenii cu 
temeinice cunoștințe tehnice și 
de științele naturii, cunoștințe 
care fac să dispară toi

„Balcanii au nevoie de pace"
(Jn articol din ziarul bulgar „Rabotnicesko Delo“
SOFIA 22 (Agerpres“. — Ziarul 

Rabotnicesko Delo“ publică sub 
semnătura lui K. Danailov un am
plu articol intitulat „Balcanii au 
nevoie do pace“.

După ce amintește că popoarele 
din lumea întreagă, conștiente de 
primejdia unui război atomic care 
apasă asupra omenirii, caută noi 
căi pentru menținerea păcii, auto
rul subliniază că de ani de zile 
guvernul bulgar duce o politică 
hotărîtă în favoarea însănătoșirii 
atmosferei în Balcani.

Referindu-sc la propunerile gu
vernului romîn de a se convoca o 
Conferință a țărilor balcanice, au
torul arată că guvernul bulgar a 
sprijinit necondiționat această pro
punere. In cuvîntarea rostită la 14 
ianuarie la Adunarea Populară, 
președintele Consiliului dc Miniș
tri al R. P. Bulgaria, Anton Iugov,

a subliniat din nou că guvernul 
bulgar este de acord 
acorduri colective 
de colaborare între 
nice.

„Nu încape îndoială — se spune 
în articol — că înfăptuirea unei 
asemenea inițiative ar contribui 
foarte mult la crearea unei atmos 
fere de pace și încredere în Bab 
câni. Interesele tuturor popoarelor 
balcanice cer imperios . ca Penin
sula Balcanică să înceteze de 
mai fi o zonă de încordare și 
se transforme într-o zonă 
păcii.

„Nu încape îndoială — scrie 
încheiere autorul — că o atmos
feră de pace și înțelegere se va 
realiza numai prin eforturi comu
ne, acceptînd propunerea de stabi
lire a unor relații de bună vecină
tate, pășind pe ca’ea colaborării 
între țările balcanice“.

să se semneze 
sau bilaterale 

țările balca-

Cercurile agresive ale monopolurilor industrial» 
din S.V-A., in frunte cu Rockefellerii, au elaborat 
un raport pe care ziarele l-au botezat „doctrina Roc- 
kefellerilor“. Clica monopolistă a Rockelellerilor 
cere intensificarea cursei înarmărilor, prin sporire» 
cheltuielilor militare ale S.U.A. cu 3 miliarde dolari 
pe an. iar întreaga strategie militară a S.U.A. să fie 
subordonată pregătirilor unui război 
a unor ..războaie mici“.

Agravarea situației 
din nezuela

Lupte de slredă la Caracas * In întreaga țară 
a fost decretată

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
După cum relatează presa ameri
cană în Venezuela s-au produs

starea de asediu

Răspunsul lui Adenauer la mesajul
din 10 decembrie al lui N. A. Bulganin

BONN 22 (Agerpres). — TASS 
transmite: In seara zilei de 21 
ianuarie Departamentul Presei și 
al informațiilor de pe lingă gu
vernul R.F. Germane a dat pu
blicității răspunsul cancelarului 
R.F. Germane, Adenauer, la me
sajul din 10 decembrie 1957 al 
lui N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

In răspunsul său cancelarul 
R.F. Germane își exprimă mulțu. 

cu faptul că 
este gata să 

Și

mirea în legătură 
guvernul U.R.S.S. 
facă totul pentru apropierea 
realizarea înțelegerii reciproce în. 
tre cele două țări, precum și pen
tru destinderea încordării și men
ținerea păcii. La rîndul său,Ade
nauer proclamă „dorința serioa
să a guvernului federal de a con
tribui la realizarea acestor țe
luri“.

Totuși după aceea cancelarul
R. F. Germane încearcă să jusifi- 
ce existența N.A.T.O., referindu- 
se la pretinsul caracter pașnic al 
acestei organizații și să arunce 
asupra Uniunii Sovietice vina 
pentru eșecul tratativelor cu pri
vire la dezarmare. Adenauer re
petă propunerile privind dezar
marea din răspunsul președintelui
S. U.A., Eisenhower și declară că 
guvernul R.F. Germane este întru- 
totul de acord cu ele. Totodată 
el respinge propunerea cu privire 
la crearea în. Europa a unei zone 
denuclearizate, declarînd că pro
blema privind această zonă con
stituie „numai o parte a proble
mei“.

In continuare, în răspuns, se 
resping de asemenea propunerile 
privind tratativele între R.F. Ger
mană și R.D. Germană cu privire 
la reunificarea Germaniei și la 
crearea confederației celor 
state germane.

Adenauer propune să se 
capăt schimbului de mesaje 
după el, „nu constituie o metodă 
potrivită pentru clarificarea diver
gențelor principiale“ și să se 
treacă la tratative diplomatice bi
partite. Referindu-se la termina
rea cu succes a tratativelor din 
1955 de la Moscova, el declară 
că guvernul R.F. Germane este

pună 
care,

alt
de

gata „să folosească orice 
punct de plecare promițător 
succes pentru a se apropia de li
chidarea încordării care exista 
între cele două țări“. „Această 
hotărîre, declară el, se referă de 
asemenea și la clarificarea com
plexului de probleme privind 
dezarmarea și securitatea“.

Fără să se pronunțe fățiș îm
potriva convocării conferinței șe-

filor guvernelor, Adenauer res 
pinge de fapt această propunere 
sovietică. In locul ei el propune 
tratative diplomatice pregătitoare 
indelungaie care apoi „la o con
ferință a miniștrilor Afacerilor 
Externe ar putea, eventual, să fie 
dezvoltate într-o .asemenea măsu
ră îneît șefii guvernelor se vor 
găsi în fața unor variante clare 
de hotărîri“.

Ce dovedește răspunsul 
lui Adenauer

BONn 22 (Agerpres). — Răs
punsul cancelarului Adenauer la 
mesajul lui N. A. Bulganin' este 
criticat cu asprime de pături 
largi ale opiniei publice și cercu
rile politice vest-germane.

In aceste cercuri se consideră, 
după cum arată ziarul „Frank
furter Allgemeine“, că răspunsul 
lui Adenauer „dovedește neîndo
ielnic că cancelarul nu intențio
nează să joace rolul de campion 
al caii tratativelor“.

Faptul 
planul Rapacki este calificat 
ziarul mai sus citat drept 
fundamentală greșeală 
și „o ignorare totală a 
majorității covirșitoare 
iației vest-germane“.

Influentul ziar burghez „Die 
Welt" este deosebit de aspru la 
adresa cancelarului : „Cu ce vor 
fi înlocuite toate propunerile și 

se întreabă 
ziarului „Die 
ziarist Paul

că Adenauer respinge 
de
»»o 

politică“ 
dorinței 
a popu-

planurile respinse ? 
redactorul șef al 
VVelt“, cunoscutul 
Sethe. „Va exista într-adevăr un 
conducător al Apusului care va 
avea atîta tupeu și atita curaj 
nebunesc să afirme și acum, deși 
politica de pe poziții de forță nu 
mai constituie decît un morman 
de ruine, că nu este nevoie de- 
cît de înarmare și de alianțe 
pentru a-i determina pe sovietici 
să facă concesii ? Nu ne putem 
închipui că există un asemenea 
om de stat“.

Paul Sethe critică apoi politica 
guvernului Adenauer, care se ba
zează exclusiv pe înarmrarea în 
cadrul N.A.T.O., sub pretextul că 
această politică ar asigura chipu
rile securitatea poporului german. 
„Securitatea prin N.A.T.O., scrie

autorul. înseamnă cea mai mare 
nesiguranță. Aceasta înseamnă 
înființarea intr-un viitor apropiat 
de baze pentru lansarea de ra
chete cu rază mijlocie de acțiune, 
depozitarea de granate cu focoase 
atomice etc. Se crede oare că 
sfîrșitul acestei curse a înarmări
lor va fi altul decît sfîrșitul ori
cărei curse a înarmărilor de-a 
lungul istoriei ? Acest sfîrșit va 
arăta altfel numai în sensul că 
el va fi mult mai groaznic decît 
celelalte“.

Respingerea de către cancelarul 
Adenauer a planului Rapacki este 
condamnată de numeroși repre
zentanți ai diferitelor partide po
litice de opoziție.

„Ideea creării unei zone denu- 
ciearizată în centrul Europei este 
pentru noi germanii una din cele 
mai interesante propuneri făcute 
in ultimul timp", a declarat frun
tașul social democrat Mellies, 
adăugind : Faptul că guvernul de 
la Bonn 
fără a o discuta în prealabil în 
parlament este un 
felul acesta s-a respins încă o so
luție care ar fi putut constitui un 
prim pas pe calea unei dezarmări 
nucleare în care noi sîntem direct 
interesați".

respinge această idee

fapt grav. In

Invățămîntul politehnic 
mijloc de educație multilaterală a tînărului

mult deosebirea dintre munca 
manuală și cea intelectuală.

Acest obiectiv implică sar- 
cinj noi pentru școală în regi
mul nostru democrat și iiupu 
ne însușirea unei cuprinzătoa-

re culturi politehnice de către 
tineret. Invățămîntul din R. 
D. Germană are deci sarcina 
să mijlocească nu numai în
sușirea de cunoștințe teoreti
ce, ci și formarea îndemrnârii 
practice a tinerilor. Pentru 
un asemenea sistem de învă- 
țămînt complex școala ele
mentară de 8 ani este desigur 
insuficientă. Iată de ce guver
nul R. D. Germane a trasat 
ca sarcină introducerea trep
tată cu începere de acum 2 
ani, a obligativității școlii 
medii de 10 ani.

Invățămîntul politehnic — 
început treptat acum doi ani 
— n-a decurs bineînțeles fără 
greutăți. Trebuia să se țină 
seama, în primul rînd, de con
dițiile economice locale. De 
exemplu, in localitatea Kirs
chau trebuia să imbinăin cit 
mai strins studiul politehnic cu 
munca din întreprinderile loca
le. Școala noastră este patro. 
nată de întreprinderea po
porului „Vereinigte Grobgarn
werke“.

Toți profesorii școlii noastre 
au posibilitatea să se perfec
ționeze in domeniul politehnic 
prin conferințele organizate 
de Cabinetul tehnic al între
prinderii care patronează școa
la, sau urmind cursuri de 
scurtă durată. Instituțiile de 
pregătire a profesorilor au in
clus, de asemenea, această 
cerință în planurile lor de in- 
vățămînt.

Prima formă 
a cunoștințelor 
școlile noastre 
acestui studiu

științelor naturii. Condițiile 
materiale necesare ne-au pri
cinuit multe griji. Firește, din 
fondurile de stat guvernul nu 
poate să creeze imediat și 
complect, în toate localitățile 
Republicii Democrate Germa
ne, clase moderne pentru stu
diul științelor naturii. Dar și 
in această privință Întreprin
derea care patronează școala 
a sprijinit-o în mod temeinic. 
Cu ajutorul muncitorilor, 
profesorii și elevii au creat o 
sală de clasă modernă pentru 
predarea științelor naturii, 
precum și laboratoare, dînd 
astfel elevilor posibilitatea ca, 
prin organizarea de experien
țe, să aplice cele învățate la 
cursurile de chimie și fizică.

Cea de a doua formă de in
troducere a invățămîntuhii 
politehnic este însușirea cu
noștințelor de producție, la un 
loc concret de muncă. In a- 
cest scop ne stau la dispoziție 
în stațiunea „Junger Techni- 
ker“ (Tînărul tehnician) ate
liere moderne, construite din 
fondurile statului. Elevii cla
selor 1-4 au săptămînai o oră 
de practică, iar clasele 5-10, 
cîte două ore de practică în 
același interval de timp. Pla
nul de invățămint prevede 
pregătirea politehnică deo
camdată în lucrări de hirtie, 
lemn și metal, precum și elec- 
tromontaj. De pildă, elevii 
clasei a 8-a au lucrat o mare 
mașină de calculat. In cadrul 
lucrărilor de metal s-au execu
tat de asemenea unelte pen
tru grădina școlii. Copiii înde
plinesc deci și o muncă de

cit fi

Politica bìtei mari sau doctrina Rockefellerilor.
(Din ziarul „Pravda")

noi manifestații antiguvernamen
tale de o‘ deosebită gravitate.

Organizația ilegală „Junta pa
triotică" a chemat la 21 ianuarie 
populația venezue'iană la declara
rea unei greve generale sub lo
zinca demisiei imediate a guver
nului Perez Jitnenez. In această 
zi in -piața principală din Caracas 
a avui loc o mare demonstrație îm
potriva lui Jimenez. Manifestanții 
au fost atacați de poliție cu gaze 
lacrimogene. In cursul zilei in ca
pitala 
te de 
Press 
circa 
persoane. Poliția a efectuat apro
ximativ 1000 de arestări.

Corespondentul ziarului „New 
Ycrk Times“ anunță că în car
tierul muncitoresc Catia din Ca
racas manifestanții au răsturnat 
automobile și autobuse construind 
baricade. S-au dat lupte crîncene 
cu forțele polițienești. In oraș cir
culația a încetat complect. Toate 
magazinele au fost închise. Mun
citorii din tipografii și ceilalți lu
crători din presă au topit literele 
din tipografii și clișeele pregătite 
pentru ziare și au scos din func
țiune utilajul pentru a nu putea 
fi siliți de autorități să editeze 
ziarele, care nici nu au mai putut 
apare.

Căutînd să împiedice participa
rea funcționarilor guvernamentali 
la grevă guvernul a întocmit liste 
de persoanele care nu s-au pre
zentat la lucru pentru a lua mă
suri împotriva lor și a ordonat 
poliției să apere pe spărgătorii de 
grevă. A fost introdusă cenzura 
cea mai severă asupra știrilor 
privitoare Ia greva generală. Un 
comunicat guvernamental recu
noaște că în cursul zilei de 21 
ianuarie s-au mai produs tulbu
rări în orașele Los Teques, Va- 
lencia, Văile Pascua, Valera și al
tele. In întreaga țară a fost de
cretată starea de asediu. Circula
ția pe străzi între orele 18 și 5 
dimineața a fost interzisă.

Venezirelei au izbucnit lup- 
stradă. Agenția Associated 
relatează că au fost ucise 
20 și rănite peste 100 de

Noi fonduri pentru mărirea 
potențialului militar al S.U.A
WASHINGTON 22 (Agerpres). 

Corespondentul agenției Associa
ted Press anunță că Comisia pen
tru alocații a Camerei Reprezen
tanților a aprobat la 21 ianuarie 
un fond extraordinar de 1.410 mi
lioane de dolari pentru intensifi
carea ritmului de sporire a poten
țialului militar al S.U.A. Fondul 
aprobat de Comisie este cu 40 de 
milioane mai mare decît cel cerut 
de președintele Eisenhower.

Agenția arată că o mare parte 
din fondurile alocate în cadrul

Despre ce discută
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

TASS transmite: In numerele 
din ianuarie ale ziarelor ameri
cane au apărut numeroase arti
cole militariste inspirate în mod 
vădit de Pentagon. Scopul lor 
este de a intensifică psihoza răz
boinică în S.U.A., de a justifica 
sporirea alocărilor militare- și de 
a lărgi producția militară. Auto
rii unor articole sînt de părere 
că în caz de război să se folo
sească arme, de exterminare în 
masă. Astfel revista oficială a 
Ministerului de Război al S.U.A., 
„Arniy Information Digest“ pu
blică sub semnătura generalului- 
maior William Chrisy, șeful 
corpului chimic al armatei ame
ricane, un articol în care auto
rul tratează în mod fățiș pro-

de lege extraordinarproiectului
sînt destinate nevoilor forțelor 
militare aeriene. Pentru perfecțio
narea rachetelor balistice, cons
truirea bazelor și a rampelor pen
tru rachete și pregătirea condiții
lor pentru descentralizarea esca
drilelor de bombardiere nucleare 
se alocă .910 milioane de dolari.

Agenția presupune că Camera re
prezentanților, care va examina 
această hotărîre a Comisiei, va 
mări și mai mult invenstițiile pre
văzute în noul proiect de lege-

generalii americani
blema posibilității folosirii în- 
tr-Un eventual război a armelor 
de exterminare în masă. Genera
lul american preconizează în mod 
cinic folosirea celor mai moder
ne mijloace chimico - bacteriolo- 
gico-radiologice ale războiului.

După cum rezultă din acest ar
ticol, generalul Chrisy este cel 
mai mult tentat de faptul că a- 
ceastă armă nu lovește decît... 
populația, lăsînd neatinse cons
trucțiile.

Comentînd articolul lui Chrisy, 
un observator militar al agen
ției Associated Press arată că in 
unele cercuri militare din S.U.A. 
se discută problema posibilității 
ca într-un eventual război să 
fie folosite arme chimico-bacte- 
riologice.

T ELEGRAME
Excelenței sale

D-iui ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii

Populare Romîne
București

Cu ocazia alegeri Excelenței voastre în înalta funcție, vă adre
sez vii felicitări și urări cordiale 
prosperitatea poporului romîn.

pentru fericirea dv. și pentru

URHO KEKKONNEN 
Președintele Republicii Finlanda

Ion Gheorghe Maurer, Preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne a adresat Președintelui 
Republicii Egipt, Gamal Abdel 
Nasser, cu prilejul aniversării zilei 
sale de naștere, următoarea tele
gramă :

'S■

Cu ocazia celei de-a 40-a ani
versări a zilei dv. de naștere, vă 
rog să primiți Excelență, cele 
mai sincere felicitări și urări de 
succese în munca dv. pentru pro
gresul și prosperitatea poporului 
egiptean prieten.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne

de pătrundere 
politehnice în 
este aplicarea 
la predarea

din localitatea noastră, 
de biologie și 
cooperativei a- 

producție or-

HELMUT BERNHARD 
director al Școlii „Ernst 
Thälmann“ din Kirschau

♦
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Gamal Abdel Nasser, Președin
tele Republicii Egipt a trimis 
următoarea telegramă de răspuns:

folos obștesc. Aceasta 
extrem de importantă pentru 
activitatea noastră educativă.

Munca în grădina școlii con
stituie cea de a treia formă 
a învățămîntuiui politehnic și 
o parte a învățămîntuiui prac
tic. Și aci se menține o strîn- 
să legătură intre cuncștințe'e 
predate și producția agri
colă 
Profesorul 
agronomul 
gricole de 
ganizează împreună anumite 
experiențe, pe care clasele le 
execută și apoi sînt controlate 
in orele de curs.

In acest an școlar, am pre
văzut, pentru prima oară, o 
practică politehnică de 14 zile 
pentru clasele 9 și 10. Prac
tica se va efectua în timpul 
vacanței in întreprinderea care 
patronează școala noastră. La 
practica politehnică vor lua 
parte și profesorii. Cu acest 
prilej elevii vor face cunoștin
ță cu procesele tehnologice de 
la războiul de țesut, cu con
trolul fibrelor în laboratorul 
chimic, cu munca în instalația 
de forță a întreprinderii și cu 
problemele instalației de tele. 
comunicații din întreprindere. 
In acest scop elevii, împarțili 
în grupe mici, vor fi inițiaji, 
mai întîi, în diversele procese

tehnologice ale producției 
scopul ca, sub îndrumarea 
unor muncitori experimentați, 
să depună el inșiși o muncă 
productivă. , •

Includerea studiului politeh. 
nic in cursurile școlilor de 
cultură generală a necesitat 
adesea modificări esențiale de 
orar, de organizare și de me
todică a predării,

Institutul Pedagogic Cen
tral German a elaborat noi 
planuri de invățămint care îm
part materiale ținind sea
ma de necesitățile principale
lor ramuri de producție. Ex
punerile sînt însoțite și de ex
plicarea celor mai importante 
principii. Noile planuri de in
vățămint conțin și anumite 
indicații metodice, care țin 
seama de lucrările practice, de 
exercițiile elevilor, prevăzînd 
totodată și vizitarea întreprin
derilor.

Introducerea învățămîntuiui 
politehnic urmărește, de ase
menea, ca în funcție de nece
sitățile sociale și de dorințele 
și aptitudinile elevului, aceștia 
să-și însușească o bună pre
gătire și să-și aleagă in mod 
just activitatea profesională 
de viitor.

Strinsa legătură cu produc
ția, cu întreprinderea care pa
tronează școala dau clasei

muncitoare posibilitatea 
exercite o influență crescindă 
asupra tineretului. Munca fi
zică dă elevilor putința să 
înțeleagă greutățile pe care le 
necesită producerea de valori 
noi. Nu este vorba pur și slm. 
piu de muncă, ci de muncă 
bună, calificată. Elevii partici
pă la viața sociala a între
prinderii. Organizarea de ma
nifestări comune pe linie de 
F.D.J. (Tineretul Liber Ger
man), pe linia Asociației pen
tru Tehnică și Sport creează 
legături strînse între tinere
tul muncitor și cel școlar. În
vățământul politehnic educă 
astfel multilateral pe tînăr, iar 
educația socialistă constituie 
miezul dezvoltării mai depar
te a școlii democrate germa
ne într-o școală socialistă.

In fotografia din stingă: 
elevi invățînd cum trebuie să 
se facă găurirea unei piese 
cu ajutorul bormașinei.

In fotografia din dreapta— 
sus : unul dintre tehnicienii 
întreprinderii care patronează 
școala. El explică elevului cum 
se face un ciocan.

:
Mulțumesc din inimă Excelenței 

voastre pentru amabilele dv. feli
citări și urărj de bine, adresîn- 
du-vă la rîndul meu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire. 
Doresc poporului romîn prieten 
glorie și prosperitate continuă.

GAMAL ABDEL NASSER 
Președintele Republicii Egipt

Astăzi satelitul va trece 
pe deasunra Bucur eștiului

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : Pină la 23 ia
nuarie ora 6 dim. cel de-al doilea 
satelit artificial a înconjurat pă- 
mîntul de 1146 ori. Pe timp se
nin cel de-al doilea satelit artifi
cial va putea fi observat cu 
ochiul liber deasupra regiunilor 
peste care va trece după apusul 
soar lui intre 0 și 63 grade lati
tudine nordică și înainte de răsă 
ritul soarelui intre 0 și 63 
latitudine sudică.

In ziua de 23 ianuarie, 
18,54 (ora București) cel 
doilea satelit artificial va 
deasupra Bucureștii:lui.

grade


