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UCENICIA științifică
ÎNCEPE

V

de pe băncile FACULTĂȚII
Universitatea „C. I. Parhon“ 

iffin București, a găzduit și anul 
acesta Conferința cercurilor știin
țifice pe țară — secțiile de știin
țe sociale, științe filologice, de 
electrotehnică, energetică și elec
tronică.
i Mi-a fost dat să fiu din nou 
tnartor al entuziasmului și com
petenței cu care zeci din cei mai 
buni studenți și-au susținut de 
Ja catedra amfiteatrelor îndrăz
nețele lor încercări științifice. Nu 

ai este un lucru nou, jntr-ade- 
,<ăr; este semnul vremurilor noi 
și al atmosferei de muncă crea
toare, care s-a încetățenit în anii 
aceștia în institutele de învăță- 
mlnt superior din țara noastră. 
Cercurile științifice studențești 
iși dovedesc pe an ce trece utili
tatea lor în formarea unor spe
cialiști cu o înaltă pregătire 
științifică. Ele organizează și 
dirijează elanul de muncă al stu
denților, îi dau un scop și îi a- 
sigură realizarea prin îndruma
rea permanentă a cadrelor di
dactice. Ucenicia științifică în 
cercuri, li prilejuiește studentului 
posibilitatea să-și formeze un ori
zont de preocupări multilateral, 
11 îndeamnă să aibă o atitudine 
creatoare față de realizările știin
ței, tehnicii și culturii. Știința 
este prin esența ei creație, apro
fundarea, imensului tezaur de cu
noștințe despre natură și socie
tate adunate de omenire de-a 
lungul veacurilor, descoperirea 
de noi relații și aspecte ale reali
tății pentru cucerirea ei in folo
sul omului. încă de pe băncile 
facultății tinerii sînt îndrumați 
Să facă primii pași pe drumul

Prof. univ. Jean Livescu 
prorector al Universității 

„C. I. Parhon“

științei, primesc de la dascălii 
lor îndrumarea necesară pentru 
ca apoi, la rîndul lor, acești ti
neri să sporească numărul min
ților și brațelor care participă la 
munca colectivă de transformare 
a naturii și societății. Tot mai 
mulți studenți, părăsesc obiceiul 
de a înmagazina mecanic, ca în. 
tr-un depozit, cunoștințele acu
mulate, fără a le lega între ele,
VASWAWAVAWAVV

Cîteva concluzii 
pe marginea lucrărilor 

conferinjei pe fără 
a cercurilor științifice 

studențești care a avut 
loc în București

și simt îndemnul de a frămînta 
în mintea lor ceea ce află, de a 
căuta căi noi pentru îmbogățirea 
practicii cuceririi realității. Cei 
mai buni studenți ai noștri, s-au 
obișnuit să-și pună necontenit în 
fața cărților, a notelor de la pre
legeri, a eprubetei sau micros
copului întrebarea : de ce ? cum? 
în ce scop ? Asemenea întrebări, 
curiozitatea specifică vîrstei le-au 
călăuzit pașii spre munca în 
cercurile științifice.

Recenta conferință științifică pe

țară — cea de-a IlI-a — a în
trunit în ea ce a avut mai bun 
fiecare institut din țară. Fiecare 
centru universitar a avut ambiția 
să-și trimită reprezentanți cu 
prestigiu, care să participe la în
trecerea nedeclarată, pentru cele 
mai interesante lucrări științifice.

Mi-e foarte greu să spun cine 
a cîștigat, foarte greu să trag o 
concluzie, precum a fost foarte 
greu să-i desemnăm pe pre- 
mlanți. Totuși, am să încerc 
să scot în evidență cîteva tră
sături care au caracterizat lucră
rile prezentate la conferință, și 
care, în bună măsură, au oglin
dit metoda de lucru în cercuri, 
cu părțile ei pozitive și negative.

In general, tematica cercurilor 
a fost bine aleasă ; ea a orientat 
activitatea științifică a studenți-

Acordarea agrementului 
pentru numirea trimisului 
extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Uniunii 

Birmane îu R. P. Romîne
La cererea guvemulu Uniunii 

Birmane, guvernul Republicii 
Populare Romîne, animat de do
rința de a dezvolta mai departe 
relațiile prietenești existente între 
R. P. Romînă și Uniunea Birmană 
a acordat agrement pentru numirea 
lui Maha Thray Sithu U Kyin, în 
calitate de trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Uniunii 
Birmane în R. P. Romînă.

Domnul Kyin va avea reședința 
la Moscova unde este acreditat ca 
ambasador al Uniunii Birmane.

e
eroilor patriei

Cinstind H oria

Utemiști și tineri din agricultură! 
PARTICIPAȚI CU TOT ELANUL 
ȘI ENTUZIASMUL VOSTRU TINERESC 
la inlăptuirca notărlrllor 

CONSFĂTUIRII DE EA CONSTANTA
G Din întreaga țară ne sosesc 
(° mereu noi vești în legătură cu 
g hotărîrea utemiștilor și tineri- 
G lor din sectorul socialist al a- 
g griculturii de a contribui cu 
£ toate forțele la traducerea în 
G fapte a hotărîrilor Consfătuirii 
g de la Constanța.
G Combativitatea care caracte- 
g rizează discuțiile purtate cu o- 
G cazia acestor adunări, seriozi- 
Itatea cu care discută tinerii și 

importanța angajamentelor pe 
care le iau, dovedesc hotărîrea 
lor fermă de a contribui cu 
toate forțele la îndeplinirea ho
tărîrilor partidului, la dezvolta
rea și continua înflorire a agri
culturii noastre. O inițiativă 
valoroasă au luat utemiștii și 
tinerii colectiviști din gospodă-
ria colectivă „Vasile Roaită"

o din comuna Ziduri, regiunea 
° Ploești: să execute o serie de lu- 
° crări prin muncă voluntară, iar 
o contravaloarea acestor zile de 
o muncă voluntară să fie alocată 
° fondului de bază al gospodă- 
o riei. Exemplul lor trebuie ur- 
o mat de toți tinerii colectiviști 
o din ‘ntreaga țară.
® Pentru asigurarea succesului 
o acestei importante inițiative ti- 
° nerești este necesar ca nici o 
° organizație U.T.M., nici un tî- 
o năr să nu rămînă în afara rîn- 
° durilor celor ce s-au înrolat în 
° această acțiune patriotică.

Vasile Roaită“La 6. A. C. „
comuna Ziduri, raionul Rm Sărat

Contravaloarea zilelor de muncă 
voluntară a tinerilor va fi vărsată 

fondul de bază al gospodăriei 

Hotărîrea adunării generale 
a organizației de bază U.T.M. și 

tinerilor din gospodăria colectivă
„Vasile Roaită“ din comuna Ziduri, 
raionul Rîmnicu-Sărat

in

a

La G.A.C. „Drumul lui Lenin" 
comuna Țibucani, raionul 

Tg Neamț

Miercuri dimineața, a avut loc 
In Capitală solemnitatea dezveli
rii unor plăci comemorative în 
Mmintirea ostașilor romîni și 
membrilor gărzilor muncitorești 
căzuți eroic la 23 August 1944 în 
luptele pentru eliberarea și apă
rarea Capitalei de atacurile ar
matelor germane fasciste.

Au luat parte numeroși gene
rali și ofițeri superiori ai forțe
lor noastre armate, foști coman
danți de mari unități care au 
luptat pe frontul antihitlerist, re
prezentanți ai Qrganelor locale de 
stat și de partid, delegații ale oa
menilor muncii din Capitală.

Au luat cuvîntul tov. general 
colonel Iacob Teclu, șeful Acade
miei Militare Generale Și tov. Gh. 
"alean, vicepreședinte al Sfatului 

>pular al Capitalei.
In sunetele Imnului Republicii 

Populare Romîne a fost dezveli
ră placa comemorativă pe care 
stă scris cu litere de aur „Glorie 
ostașilor romîni care au luptat 
împotriva fasciștilor germani pen- 
itru libertatea și independența pa
triei noastre“.

Au fost depuse apoi coroane și 
Jerbe de flori. O companie de 
onoare a defilat prin fața plăcii 
comemorative.

La solemnitatea care a avut 
Joc la Băneasa general maior C. 
Șandru și dr. I. Bîrzu, vicepre- 
dinte al Sfatului popular al Ca 
pitalei, au evocat faptele de arme 
ale os/așilor romîni care, luptînd 
«lături de glorioasa Armată So
vietică, și-au vărsat sîngele pen
tru eliberarea patriei noastre de 
Eub jugul fascist.

A fost dezvelită apoi placa co
memorativă.

La solemnitatea care a avut 
loc pe șoseaua București — 
Ploești, general maior C. Șen- 
drea și C. Petcu, vicepreșe
dinte al Sfatului Popular al Ca
pitalei au vorbit despre eroicele 
lupte purtate de ostașii romîni 
la 23 August 1944 pentru elibera
rea aeroportului Otopeni pe care 
fasciștii germani îl foloseau ca 
bază de atac a avioanelor asu
pra populației pașnice din Bucu
rești.

După dezvelirea plăcii comemo
rative au fost depuse jerbe de 
flori din partea Ministerului For
țelor Armate și Sfatului popular 
al Capitalei, precum și de către 
delegații ale oamenilor muncii.

O companie de onoare a defi
lat în fața plăcii comemorative.

★
Tineretul întreprinde zilele ace

stea o largă acțiune de îngrijire 
a monumentelor și mormintelor 
eroilor romîni și sovietici căzuți 
în luptele împotriva fascismului. 
Tinerii de la Complexul C.F.R.- 
Iași, împreună cu elevii Școlii me
dii „Mihail Sadoveanu“ și ai Șco
lii profesionale de la Depoul 
C.F.R.-Iași au sădit flori la cimi
tirul Galata unde sînt înmormîn- 
tați ostașii care și-au jertfit viața 
în războiul din 1877, în primul 
război mondial și pe frontul anti
hitlerist din al doilea război 
mondial.

Cu aceeași pietate îngrijesc ti
nerii și monumentele și cimitire
le eroilor romîni și sovietici din 
regiunile Oradea, Hunedoara, 
Constanța, Cluj, Timișoara și Su
ceava.

în pag. 2-a

Din viața

Citiți

Un grup de pionieri de la Școala elementară nr. 7 Băneasa, dep unind flori Ia placa comemorativă 
din pădurea Băneasa. Foto: N. STELORIAN
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După ce au studiat 
documentele Consfătuirii 
de la Constanța, ute
miștii și tinerii colecti
viști din Țibucani, regi
unea Bacău au hotărît 
să-și asume răspunderea 
înfăptuirii unor impor
tante obiective din pla
nul de producție al 
gospodăriei colective. 
Cerind sprijinul organi
zației de partid și al 
conducerii gospodăriei, 
organizația de bază 
U.T.M. a convocat o a- 
dunare generală deschi
să a utemiștilor și tine
rilor colectiviști pentru 
discutarea unui singur 
obiectiv : ce trebuie să 
facă tineretul pentru ca 
să contribuie mai mult 
la consolidarea și dez
voltarea gospodăriei co
lective. Cu această oca
zie, tovarășul Gheorghe 
Maftei, președintele gos
podăriei, le-a prezentat 
tinerilor planul de pers
pectivă al colectivei. Și 
pe măsură ce expunea 
cifrele și obiectivele 
viitoarei activități a co
lectiviștilor, tovarășul

Ma/tei indica și ce anu
me pot face tinerii. Gos
podăria trebuie să reali
zeze in acest an un ve
nit net de 1.088.435 lei. 
Așa după cum a votat a- 
dunarea generală a co
lectiviștilor, anul acesta 
pentru fondul de bază 
vor fi repartizate 25 la 
sută din venituri. A- 
ceasta impune depășirea 
tuturor cifrelor de plan 
stabilite in acest an pen
tru toate sectoarele gos
podăriei.

După tovarășul preșe
dinte au luat cuvintul 
tinerii. Au discutat ca 
niște adevărați gospo
dari. S-ou făcut propu
neri, sau formulat an
gajamente, s-a arătat ne
cesitatea preluării de că
tre tineret a unor obiec
tive de seamă ale gos
podăriei.

Pe baza lor, pe baza 
recomandărilor făcute de 
către organizația de par
tid, de consiliul de 
conducere, adunarea ge
nerală a organizației de 
bază U.T.M., a stabilit 
următoarea hotărire :

Noi, utemiștii și tinerii din gospodăria agricolă 
colectivă „Vasile Roaită" din comuna Ziduri, raio
nul Rîmnicu-Sărat, studiind documentele Consfă
tuirii de la Constanța și analizind posibilitățile 
concrete pentru întărirea și dezvoltarea gospodă
riei noastre colective, răspundem la chemarea 
Partidului, hotărind următoarele:

1. Sub conducerea organizației de bază de par
tid vom forma pînă la 6 mai a.c. un grup de agi
tatori utemlști compus din 10 tovarăși, care vor 
desfășura munca de convingere în rîndul țăranilor 
muncitori astfel ca, pînă la sfîrșitul anului 1958, 
încă 10 familii de țărani din satul Ziduri să 
atrași în gospodăria colectivă.

2. Nici un tinăr să nu efectueze mai puțin 
120 zile-muncă — acesta fiind minimul stabilit 
adunarea generală a colectiviștilor.

3. Cele două echipe de tineret din cadrul a două 
brigăzi statutare vor lua sub directa răspundere 
suprafața de 32 hectare însămînțate cu porumb de 
pe care se angajează să 
porumb boabe la hectar, 
următoarele măsuri:

— tratarea semințelor 
riene.

— semănatul în bune 
îndeaproape mașina de semănat și respectlnd nor
ma de sămînță la hectar în scopul semănatului 
uniform.

(Aceste două măsuri au și fost aplicate, deoarece 
gospodăria aceasta a terminat însămînțatul po
rumbului la 1 Mai — N.R.).

— efectuarea a patru prașile la adinclmea co
respunzătoare șl de calitate bună.

— polenizarea suplimentară artificială, pe care 
ne angajăm s-o facem voluntar, iar sumele echiva
lente cu valoarea zilelor-muncă prestate voluntar 
de către tineri, să fie vărsate în fondul de bază al 
gospodăriei.

— strîngerea ștlulețllor de porumb atacați de tă
ciunele umed și arderea sau îngroparea lor, lucra
re pe care o vom face tot cu muncă voluntară.

— recoltarea in momentul optim de coacere și 
eliberarea imediată a terenurilor pentru însămîn- 
țările de toamnă. .

Aceste lucrări ne angajăm să le îndeplinim în 
cele mai bune condiții, pentru ca să obținem de 
pe această suprafață o cantitate de 8,9 vagoane 
porumb, față de 8,3 vagoane planificate la acest 
teren, adică să aducem gospodăriei un spor de 6 
tone porumb peste plan.

4. Pe suprafața de 15 hectare a totului semincer 
pentru producerea seminței hibride de porumb, 
vom executa castrarea florilor cu mare atenție,

pentru a obține 
sămînță hibri- 

...........— ... .....----------------- dă cit mai 
bună. La acest 

—*»■*■♦*-*»******----------------- lot semincer, u-
• •• *♦<»»*«» temiștii și tine-
»^.9 •••■••••••••••••••• rij vor face vo- 
____________________________ luntar poleniza

rea suplimen
tară artificială, 
urmînd 
loarea
lucrări 
vărsată 
dul de 
gospodăriei.

5. Vom lua 
sub directa răs-

fie

de 
de

objină 2.800 kilograme 
In acest scop vcr aplica

cu îngrășăminte bacte-

condiții, supraveghind

CETATE A FIERULUI
De la Simeria înainte, Hune

doara începe să se arate prin 
nesfîrșitele schele de fier, care 
desenează în văzduh viitoare 
clădiri, hale industriale, trupul 
gigantic al celui mai modern 
laminor.

La intrare în imperiul Hune
doarei, se profilează brațele 
largi ale macaralelor. Și așa cum 
ele se arată, întinse pe cer și 
pe fondul de păienjeniș de fier 
al construcțiilor, brațele macara
lelor par semnaturi feroviare, 
vestind intrarea în acest univers 
al focului.

Pe toată valea, din zeci de lo
curi deodată, fulgeră într-una, 
ziua și noaptea, ca într-o furtu
nă care se apropie. In lumina 
acelor fulgere ies la iveală fețe 
omenești, grupuri de oameni ca- 
țărați pe scheletele înalte de 
fier, aplecați asupra lucrului.

In întunericul care coboară o- 
dată cu seara, alunecă încet și
ruri lungi de foc, luminînd toa-

tă valea în roșu : cine a fost 
acolo știe că sînt trenuri ducînd 
șiruri de oale uriașe, pline cu 
fontă sau cu zgură topită. La 
lumina acelor trenuri care des
carcă metalul incandescent, ies 
la iveală uriașe ziduri, nedeslu
șite, conglomerate de metal : 
grupuri de oameni, se văd um- 
blind acolo in preajma acelor 
îngrămădiri de foc, răscolindu-le.

Trenul merge încet, prudent 
parcă, prin această revărsare 
tulbure de lumini și incendii, 
din care răzbat vuiete, glasuri 
metalice.

straniu, inaccesibil, locuit de 
făpturi legendare.

•k
Grupuri fantastice de cilindri 

uriași, așezați în rinduri, legați 
între ei prin complicate sisteme 
de țevării, rețele de cablu și 
conducte, șerpuind în aer, con
torsionate, cu împletituri, îno- 
dări și ramificații ; grupuri uri
așe de clădiri, legate la rîndul 
lor prin aceeași rețea complica
tă de uriașe conducte, cabluri, 
linii ferate — totul desfășurat 
sub cerul liber dă imaginea zgu
duitoare a unui organism de

Peisaj industrial din Hunedoara socialistă,

De-o parte, pe culmi înalte, se 
ridică orașul strălucitor, feeric, 
oglindit parcă în apele limpezi 
ale unui ocean; de cealaltă par
te se ridică greoaie, tulbure, Hu
nedoara metalurgică, scăldată în 
roșu, într-o culoare grea.

Deasupra Hunedoarei, pe o 
zare a ei, plutește veșnic o fur
tună, ca o pădure dată in floare, 
luminînd cerul întreg, De altfel, 
în partea aceasta a Hunedoarei 
cerul nu se zărește aproape nici
odată, el este însăși această aglo
merare de corpuri, conducte, ci
lindri fabuloși izbucnind în mari 
înălțimi, stîlpi și rețele de înal
tă tensiune, tuburi întunecate de 
furnale, acoperișuri de hale, clă
diri uriașe.

Izbucnesc flăcări albastre, toc
mai sus, în cer, pe gura unui 
furnal și ard ca o feștilă, lumi
nînd în albastru creștetele, adin- 
cimile acelei păduri, acolo, în 
înălțimi, luminînd orașul. Une
ori răsar, se aprind mai multe 
asemenea focuri deodată, dind 
impresia unui ținut la marginea 
cerului; un platou foarte înalt,

proporții colosale. Un organism 
animal, fără musculatură, des
cărnat și fără învelișul epider
mic. Hunedoara este un astfel de 
organism fantastic, descoperit, 
comunicînd direct cu mediul în
conjurător — aparate și sisteme 
puternic legate între ele, dar 
descoperite, în contact direct cu 
aerul, cu spațiul. Pentru că are 
nevoie de aer mult, pentru că 
este în plină creștere și are ne
voie de spațiu mult și orice în- 
ueliș protector ar stingheri.

Un organism uriaș, dezvelit,în 
teribilă acțiune — aceasta este 
senzația brutală, arzătoare, pe 
care o dă Hunedoara : artere și 
vine uriașe, rețele de nervi, or
gane puternice, aparate și siste
me de proporții gigantice — tră
ind sub cerul liber, zvîcnind, 
pulsînd, cutremurindu-se în văz
duh. Numai unele sisteme, me
le aparate ale acestei ființe sînt 
perfect închise și au o înfățișare 
mai liniștită, mai blindă : ter
mocentrala, oțelăria, laminorul, 
fabrica de produse chimice.

Ajuns la marginea acestui or-

ganism imens, copleșitor, fremă- 
tind de viață, omul neprevenit, 
neobișnuit, se oprește intimidat, 
(erindu-se din zeci de locuri de
odată. De deasupra capului șuie, 
ră asurzitor, troznește : de peste 
tot izbucnesc valuri de aburi, cu 
miros puternic, industrial.

Sub picioare pămîntul tremură 
ca în friguri, scoate gemele ; 
țîșnesc șuvițe de aburi subțiri, 
șuierînd iuți și întăritate ca niș
te șerpi. Ești prins în ventuza 
unui vacarm care te străbate și 
te suge celulă cu celulă. Te uiți 
în sus, cauți cerul. Dar pînă în 
înălțimi, cit poți să răzbați, ce
rul nu este altceva decît a- 
ceastă pădure crincenă de fier, 
cu forme fantastice, străluminată 
de fulgere, cutreierată de strigă
tele locomotivei.

Te afli jos, la baza furnalelor, 
în împărăția lor. Locurile de 
muncă sînt puține și grele aici, 
operațiile industriale se fac me
canic, oamenii sînt rari. Aici, la 
temeliile lor, furnalele sînt ca 
niște munți întunecași, siliaștri, 
acoperiți cu păduri, cu liane 
negre ; curg de undeva din sus, 
pe coastele lor, șuvoaie de ape, 
izvoare repezi, care îi scaldă 
șușotind și de la o mică înălți
me se afund sub coastele negre 
de metal. Mai apar izvoare, ici- 
colo, curgind repede, cu ape în
tunecate. Dispar în adine. Din 
loc în loc, o locomotivă, un șir 
de vagoane stau sub o boltă nea
gră, învăluite în nori negri : au 
loc descărcări automate de praf 
de minereu.

★
Din acest peisaj plin de gla

suri nesupuse ale materiei și dă
tător de neliniști, urcam pe plat
forma de descărcare a furnalului 
„șase“. Și aici, furnalul acesta 
nou, la care s-a lucrat doi ani

TRAIAN COȘOVEI

ca va- 
acestor 
să fie 
în fon- 
bază al

(Continuare
în pag. 3-a)

„Noi utemiștii și tinerii din gospodăria agricolă 
colectivă „Drumul lui Lenin“ din comuna Țibucani, 
raionul Tg. Neamț, regiunea Bacău, studiind docu
mentele Consfătuirii de la Constanța, pentru a mo
biliza tineretul la acțiuni concrete în scopul consoli
dării șl dezvoltării gospodăriei noastre, ne propunem 
ca, sub îndrumarea organizației de partid și cu 
sprijinul consiliului de conducere, să realizăm în 
acest an următoarele :

1. Să lucrăm cu forțele noastre o suprafață de 
5 hectare grădină din cele 10 pe care le are gos
podăria. Executînd lucrările necesare la timp și de 
calitate ne angajăm să realizăm de pe această su
prafață un venit de 126.000 lei.

2. Să însămînțăm sfeclă de zahăr pe o suprafață 
de 5 hectare din cele 10 pe care le are gospodă
ria. Planul prevede obținerea unor recolte de 20.000 
kilograme sfeclă de zahăr la hectar. Noj ne anga
jăm ca de pe întreaga suprafață să obținem o pro
ducție medie de 35.000 kilograme sfeclă de zahăr 
la hectar. Pentru aceasta vom executa patru prași
le, vom face buchetarea, vom face îngrășarea su
plimentară, iar în caz de secetă vom iriga întreaga 
suprafață.

3. Să executăm toate lucrările pe întregul lof de 10 
hectare porumb hibrid al gospodăriei. Ne propunem 
ca de pe această suprafață să obținem o cantitate 
de trei vagoane de porumb. In acest sens noi vom 
face însămînțarea în cuiburi dispuse în patrat, vom 
executa trei prașile și vom face polenizarea supli
mentară artificială.

4. Să curățim și să nivelăm cele 40 hectare Islaz 
existente în jurul saivanului; pe o mare parte din 
această suprafață vom împrăștia îngrășăminte chl- 
mice.

5. Să amenajăm cu forțele tineretului un eleșteu 
de pește pe o suprafață de o jumătate de hectar.

Pentru îndeplinirea acestor obiective vom lua 
următoarele măsuri:

a. In prima adunare generală, pe baza recoman
dărilor făcute de către consiliul de conducere, vom

(Continuare în pag. 3-a)

Primăvara in Parcul de cultură șl odihnă din București



CUM ÎNTlMPINAȚI 
sesiunea de examene?

LozincaProf. D. Praporgescu,
rectorul Institutului 

de construcții București | „SĂ FIM

p u n d
studenților

>

BINE PREGĂTIT!

1

Am întreprins tradiționala noas
tră anchetă, acum, in preajma se
siunii de examene. Primul nostru 
interlocutor, rectorul Institutului 
de construcții din București, pro
fesor D. Praporgescu, a încercat, 
pe scurt, să ne prezinte preocupă
rile studenților și profesorilor In
stitutului acum în pragul exame
nelor. lată ce ne-a spus :

— Pentru ca oglinda activității 
noastre să fie mai fidelă, am să 
încep de la trecuta sesiune de 
examene. Cîteva cuvinte doar pen
tru a vedea cum am pornit în 
•emestrul II, cu ce „zestre“. Re
zultatele, fără a fi strălucite, pot 
fi socotite satisfăcătoare. Calitativ, 
accentuez, ele au fost mult mai 
bune ca în anii trecuți. Predomi
nă notele bune: 80 la sută din cei 
care au dat examene, au obținut

între 7 și 10. Și. prezentareanote
a fost neașteptat de bună, dacă 
ținem seama că ea nu a fost obli
gatorie. Procentul integraliștilor — 
de 54 la sută — este satisfăcător. 
Studenții — cei care s au prezen. 
tat—au venit în majoritate pregă
tiți la examene și exigența profe
sorilor nu i-a surprins. Anul I 
ne-a adus însă nemulțumiri. Ce-i 
drept, au avut prea multe exa
mene în sesiune (5), au fost și la 
primele lor examene din viața de 
studenți, dar acestea nu pot expli
ca în întregime pTocentul scăzut 
de integraliști : 25 la sută. Ne am 
pus însă în gardă de la începutul 
semestrului II, care, pentru anul 
I, a fost un semestru exclusiv de 
practică. Ziua de 
clarat-o pentru ei

sîmbătă am de- 
zi de studiu și

Lector Gh. Georgescu, I

secretarul comitetului
U. T M. al Institutului 

de petrol-gaze și geologie » . ■
din București [ StudeilțllOr

Creăm tuturor

condiții optime de studiu
Pregătirile pentru examene au

1 nostru cu 
Membrii 

și-au alcătuit 
plan de mă-

început în institutul 
mult timp în urmă, 
comitetului U.T.M. 
în acest scop un 
suri.

Atenția noastră 
tată în special 
tățirea frecvenței și pregătirii se- 
minariilor. Acțiunile noastre au 
dat multe rezultate bune, 
toate acestea n-am reușit 
deplin să ne îndeplinim planu
rile, întructt mal sînt grupe oare 
ne pun pe gînduri prin Insta
bilitatea frecvenței. Am avut 
mult de lucru cu studenții anu
lui I foraj (grupele 228 și 230), 
care prezintă o mare fluctuație 
în ceea ce privește frecvența.

Comitetul U.T.M. s-a preocupat 
îndeaproape și de programarea 
și participarea la orele de con
sultații. Ele au fost începute 
încă din prima parte a lunii a- 
prilie și putem spune că la 
multe materii decurg foarte bine.

Organizația U.T.M. și-a adus 
contribuția și la îndrumarea stu
denților pentru a-și preda din 
timp proiectele de an șl lucră
rile de laborator. Proiectele de 
an au constituit pentru studenți 
un lucru nou (s-au introdus 
pentru prima dată anul acesta). 
De aceea, cu ajutorul organiza
ției U.T.M., a cadrelor didacti
ce am reușit să prevenim unele 
deficiențe printr-un control al 
stadiului în care se află lucră
rile. pe etape. S-a introdus chiar 
sistemul de notare cu oalifleati-

a fost îndrep- 
spre îmbună-

Cu 
pe

ve a proiectelor, după fieoare 
etapă. Săptămtnal, asistenții și 
preparatorii utemiști au dat 
studenților îndrumări. Ca re
zultat, majoritatea studenților 
și-au terminat proiectele de an, 
iar mulți dintre ei le-au predat 
cu 10-15 zile înainte de termen, 
așa cum este cazul grupei 512 de 
la Facultatea de ingineri econo
miști. E adevărat că am întîm
pinat unele greutăți cu studen
ții anului III—Facultatea de uti
laj și în special cu grupa de 
organe-mașini.. Studenții acestui 
an nu se prezentau la orele de 
proiect, neglijau pregătirea lor. 
Comitetul U.T.M. a organizat 
discuții cu acești studenți. In 
prezent ei sînt în faza de tras- 
criere și predare a proiectelor.

De mai mulți ani s-a experi
mentat le noi metoda de a crea 
în perioada examenelor colective 
de utemiști din rîndul cadrelor 
didactice, care să ajute comitetu
lui U.T.M. în rezolvarea sarci* 
nilor oare revin unuia sau altuia 
dintre studenții membri ai comi
tetului U.T.M., al birourilor 
U.T.M. ale facultăților, care tre
buie să aibă mai mult timp liber 
pentru studiu. Aceste colective 
ajută pe membrii comitetului și 
birourilor U T M. tntr-o serie de 
acțiuni care cer mai mult timp 
cum ar fi : controlul desfășură
rii examenelor. îndrumarea stu
denților. analiza muncii lor etc. 
Pînă acum, colectivele acestea 
au și fost create și își vor începe 
activitatea zilele acestea.

Studenti, V. Malcoci și I
D Mihăilescu de la Facultatea 

de tizico-matematici 
Univ. „C I. Parhon“ J

meditație în facultate, sub su-de
pravegherea cadrelor didactice.

Așa am intrat în semestrul II. 
Nu mulțumiți cu rezultatele, dar 
hotărîți să creăm perspectiva 
unor rezultate mai bune în sesi
unea ce avea să vină.

Nu spun o noutate, dar cine a 
învățat în timpul anului nu are 
emoții prea mari ; are doar emo
ția firească a studentului care aș
teaptă să fie examinat de profe
sor, dar nu teama și emoția acelui 
care se întreabă cum să recupere
ze timpul pierdut, cum să reușeas
că să smulgă o notă salvatoare. E 
greu, foarte greu de recuperat 
timpul, de aceea nici n-am să mă 
refer prea mult la chiulangiii de 
profesie, care se vor exclude, cu 
timpul, singuri din facultate, ci la 
studenții care au înțeles cît de cît 
îndemnul de a respecta ritmicita
tea în studiu. Nici pentru cei 
care au învățat nu este așa de 
simplu de trecut printr-o sesiune 
de examene. Au și ei greutăți ine
rente pe care căutăm cu toții să 
le înlăturăm.

— Vreți să ne spuneți și nouă 
turn anume realizați acest lucru ?

— în primul rînd, printr-o bu
nă organizare a muncii. Acum 
fiecare minut prețuiește. Oricît a 
învățat studentul, înainte de sesi
une trebuie să îmbine activitatea 
profesională curentă cu repetarea 
materiei. Un capitol mai greu tre
buie aprofundat, un proiect mai 
are nevoie de retuș, de o mo- 
dificare. Toate acestea cer timp 
mai mult. Colectivele noastre, for
mate pe institut și facultăți, pen
tru a supraveghea buna pregătire 
și desfășurare a examenelor și-a 
făcut, în acest scop, un plan de 
măsuri. Planul întrunește în el 
tot ceea ce e necesar studentului 
pentru a putea să se pregătească 
cît mai bine

Măsurile au început de acum să 
prindă viață. Studentului nostru 
îi rămîne deci grija de a învăța.

— Și învață ?
— Se învață, se învață foarte 

mult. Surprizele nu sînt însă ex
cluse. Pentru unii studenți munca 
în asalt mai este încă obișnuință. 
Tocmai de aceea nu trebuie să 
greșim ca, prinși în treburile or
ganizatorice, să neglijăm latura 
educativă a activității pe care atît 
cadrele didactice cît și organizația 
U.T.M. și asociația studenților 
trebuie să o desfășoare în rîndul 
studenților.

Noi vrem să-i facem pe studenți 
să înțeleagă că sesiunea din vară 
este hotărîtoare pentru încheie
rea situației lor școlare. Să-i dez- 
obișnuim să-și amîne examenele, 
chiar dacă au dreptul s-o facă. 
Sesiunea din toamnă să rămînă o 
sesiune pentru corijențe și pentru

acei care în mod obiectiv nu s au 
putut prezenta la examene în ce
lelalte sesiuni. Nu este o ambiție 
a noastră ci o dorință firească 
pentru că numai în acest fel re
zultatele vor fi cele așteptate. în 
toamnă sesiunea este maî scurtă, 
studentul se prezintă la examen 
după o perioadă de două luni în 
care a pierdut obișnuința studiu
lui zilnic. Materia nu mai este 
proaspătă în minte, profesorul nu 
este lingă el să-1 ajute să se pre
gătească așa cum îl poate ajuta a- 
cum. Și apoi cu examene restanță, 
eu corijență, vacanța nu mai este 
deloc plăcută.

Iată dezavantajele sesiunii din 
toamnă, pe care studentul trebuie 
să le cunoască și să le evite. 0- 
pinia studenților să fie îndreptată 
în acest scop : să transforme se
siunea din vară în sesiune de pro
movare a anului universitar. Con
sfătuirea pe care o vom ține cu 
studenții fruntași ne va ajuta 
mult. Acești studenți vor crea în 
anul lor, în grupa lor atmosfera 
propice pentru respectarea lo
zincii sub care se va desfășura în 
institutul nostru sesiunea de exa
mene : „Să fim bine pregătiți la 
toate examenele“.

Consfătuirea pe țară 
a cadrelor didactice 

din învățămîntul 
superior

Marți dimineață s.a deschis tn 
aula Facultății de științe juridice 
consfătuirea pe țară a cadrelor 
didactice de conducere din învă- 
țărrwntțil superior, care are ca 
scop analiza rezultatelor aplică
rii Hotărîrii partidului și guver
nului cu privire la îmbunătățirea 
învățămîntu.lui superior.

In cadrul consfătuirii au ținut 
referate tovarășii C. I. Bujor, din 
partea Ministerului Tnvățămîntu- 
luf și Culturii, și Jean Livescu 
din partea Universității „C. I. 
Parhon", reprezentanții Institutu
lui Politehnic Timișoara, ai 
stitut'ului Agronomic Iași 
I.M.F. Cluj. Referatele au 
urmate de discuții.

Concluziile consfătuirii au
expuse miercuri șeara de către 
prof. univ. St. Bălan, adjunct al 
ministrului. Invăițămîntului și 
Culturii.

In-
Și 

fost

fost

„ Recorduri “

(JCENICIA știin tifica
ÎNCEPE

de pe băncile FACULTĂȚII
(llrmare din pag. l-a) 

lor spre probleme în care ei și-au 
putuț aduce contribuții personale 
pe baza unui material inedit. 
Este interesant de remarcat că, 
în majoritatea lor studenții au 
pornit de la anumite principii 
teoretice și au ajuns la lucrări 
practice valoroase.

Lucrările prezentate în secția 
de științe sociale, au dovedit ma
turitatea cu care studenții noștri 
își însușesc ideologia clasei mun
citoare. Latura muncii persona
le originale, legată de realitate 
a reieșit și din lucrările de eco
nomie ca și din cele de socialism 
științific și din cele de istorie. 
Economiștii în special au reali
zat lucrări inspirate din cerce
tările întreprinse pe teren. Ei au 
ajuns la concluzii valoroase, care

I

Studenții Irina Burcă și Bugă Tac Iu din anul V al Institutului Agronomic

-

1

Studenții Irina Burcă și Bugă Taclu din anul V al Institutului Agronomic din Craiova, fac 
practică la Stațiunea experimen tală Studina. Ei analizează spe ciile de grâu măturate pentru 

separarea lor.

Despre studenții gru
pei 861 de la Facultatea 
de fizico-matematici din 
București am auzit in- 
timplător. Cineva poves
tea despre existența in 
această grupă a 
întregi „galerii a chiu
langiilor“. Mai 
am aflat despre ei și din 
gazeta de perete a fa
cultății.

Ne-am gîndit să-i soli
cităm și pe ei să ia par
te la ancheta noastră 
privitoare la pregătirea 
pentru examene. Au cu- 
vîntul doi dintre repre
zentanții grupei 861 : 
studenta Veronica Mal
coci, membră în biroul 
U.T.M. al anului 11 și 
Miliăilescu Dan, organi
zatorul grupei.

— Noi avem o tradi
ție foarte proastă în ceea 
ce privește examenele, 
ne au spus ei. Anul tre
cut am obținut rezultate 
extrem de slabe. Aceas
ta se datorește faptului

învață 
și, mai 

trag

unei

lirziu

că studenții nu 
în timpul anului 
ales, pentru că 
chiulul de ia seminarii. 
Seminarul de analiză 
matematică e cel mai 
greu. Tocmai aci s-a lip
sit și se lipsește cel mai 
mult. Anul 
examenul 
rămas 17 
tre care 7

— Toți 
861 ? ! 1

— Da. Iar anul aces
ta în prima sesiune, Ia 
examenul de Fizică ge
nerală s-au prezentat 17 
studenți din 29. Au tre
cut doar... 4 1 Restul 
(13) sînt corigenți și re
petă examenul în sesiu
nea actuală, care este 
foarte grea: 6 examene!

— Dar organizația 
U.T.M. n-a făcut nimic 
în acest timp ? N-ați 
luat nici o măsură ?

— Ba da, s-au ținut 
adunări de grupă, dar 
cci mai leneși, care tre
buiau discutați lipseau.

trecut, la 
de analiză au 
corigenți, din- 
repetenți...

din grupa

Firește, nu putem în
cheia fără un comenta
riu la răspunsul dat de 
studenții Malcoci și Mi- 
hăilescu. La răspunsurile 
celelalte, publicate mai 
sus, comentariul a putut 
lipsi, dar situația gru
pei 861 de la Facultatea 
de fizico-matematici din 
București este prea 
slabă și nepăsarea tova
rășilor care ne-au vorbit 
nu poate fi trecută cu 
vederea.

Situația grupei este 
cît se poate de rea ; 
grupa intră în sesiunea 
de examene cu un nu
măr de 13 corigenți. Cu 
toate acestea la aduna
rea de grupă U.T.M. 
ținută recent s-a prelu
crat o... recenzie de ro
man ! Problema princi
pală, atitudinea față de 
învățătură, a fost tre
cută pe planul doi.

Chiulangii din totdea
una au fost criticați în... 
lipsă ! Nicolae Mihala- 
che, Grigore Bănescu, 
Constantin Rogobete,

Angela Fecioru, Ioana 
Soare, continuă Să lip
sească și să nu dea aten
ție hotărîrilor luate de 
adunarea grupei. Orga
nizatorul U.T.M., prieten 
bun cu toți, se întreabă 
candid : „Ce să le fa
cem, tovarăși ?“,

Invitată să-și spună 
părerea despre actuala 
sesiune în grupa 86J, 
tovarășa Lia Aramă, a- 
sistenta seminarului de 
analiză, ne-a declarat :

— Situația este îngri
jorătoare. Mulți sînt 
foarte slab pregătiți !

Trebuie luate mă
suri serioase, rapide. 
Examenele bat la ușă. 
Organizația U.T.M. a 
Facultății de fizico-ma
tematici din București 
să fie atentă ca grupa 
861 să nu reediteze „re
cordul“ de anul trecut : 
„7 repetenți și 17 cori
genți la aceiași materie“.

L. LUSTIG 
E. FLORESCU

Ciclul de conferințe
Iîn sprijinul pregătirii multilateraleI I I • I I

A STUDENȚILOR
de conferințe cuiprinzînd 
filozofie și cultură gene- 
fost întîmpinat cu mult

Ciclul 
teme de 
rală, a 
interes de studenții Facultății de 
filozofie din București. De altfel 
orice prilej de lărgire a orizontu
lui de cultură generală, de îmbo
gățire a bagajului de cunoștințe 
in domeniul filozofiei e bine ve
nit printre studenții acestei facul
tăți. Numărul mare de studenți 
înscriși să audieze conferințele 
din cadrul acestui ciclu, sint o 
dovadă elocventă a acestui inte
res.

Am participat nu de mult la 
cea de a treia conferință din ci
clu cu tema „Personalismul — 
curent filozofic idealist“. Confe
rențiarul, asistentul L. Grumberg, 
a înfățișat auditoriului o multila
terală expunere insistînd asupra 
necesității combaterii acestui cu
rent al filozofiei burgheze con
temporane. Conferențiarul a reu
șit să înfățișeze un cuprinzător

tablou asupra influenței pe care 
îl exercită acest curent filozofic 
în rîndurile intelectualității din 
țările capitaliste.

Judecind după nivelul înalt de 
redactare al acestor conferințe, 
după documentarea amplă și te
meinică a autorilor lor, precum și

Cîteva considerații 
pe marginea ciclului 
de conferințe de la 

Facultatea de filozofie 
din București

Un dans bănățean prezentat 1a spectacolul de gală dat de formațiile artistice studențești din Capitală,

după importanța problemelor și 
a interesului suscitat de dezbate
rea lor, această formă a învăță- 
mîntului politic este bine venită.

Referindu-ne la tematica con
ferințelor cuprinse în ciclul de 
care v-am vorbit putem constata 
că biroul U.T.M. al Facultății de 
filozofie s-a orientat bine în ale
gerea acelor teme care interesea
ză cel mai mult ipe studenți.

Studenții Facultății de filozofie, 
activiști de mîine ai frontului 
nostru ideologic trebuie să fie 
înainte de toate multilateral pre
gătiți. Apreciind din acest punct 
de vedere tematica ciclului de 
conferințe putem spune că ea răs
punde acestei cerințe. Din totalul 
de 5 conferințe, 3 sînt dedicate 
problemelor filozofice: „Aspecte 
ale filozofiei semantice contem
porane", prima conferință din 
ciclul „Combaterea personalismu
lui“ de care am amintit mal sus și 
„Negația și legile ei" pe care o 
va ține tovarășul profesor M. Ne- 
culce.

Conferințele pe teme de cultură 
generală sînt în număr de două : 
„Cultura în țările Americii La
tine“, înfățișată sub forma unor 
note de călătorie de tovarășul 
Nicolae Moraru și alta despre 
muzică, pe care o va ține, confe
rențiarul Eugen Schileru.

E important de subliniat că 
primele două conferințe, prin te
matica lor, aduc o prețioasă con-

fribuție la complectarea cunoștin
țelor studenților în domeniul cu
noașterii curentelor filozofice 
idealiste, contemporane.

Grija față de alegerea cît mai 
bună a temelor care să fie dez
bătute, faptul că aceste teme au 
fost încredințate spre a fi tratate 
unor tovarăși competențl, și, le
gat de aceasta, nivelul înalt de 
redactare a conferințelor sînt cri
terii pentru care biroul organiza
ției U.T.M. a facultății merită 
toată lauda.

De asemenea, trebuie relevat 
faptul că organizațiile U.T.M. au 
știut să popularizeze în așa 
fel acest ciclu în rîndul studen
ților, îneît să le trezească intere
sul. Auditoriul numeros pe care 
l-au avut de fiecare dată confe
rințele e un fapt care vorbește 
de la sine.

Deși o mare parte din confe
rințe au avut loc, totuși credem 
că nu e tardiv să semnalăm și 
unele părți mai slabe ale organi
zării muncii în această direcție. 
Este adevărat că odată cu anun
țarea datei cînd va avea loc ex
punerea respectivă se afișează și 
bibliografia pentru ca auditorii 
să cunoască dinainte problemele 
care se vor discuta. Or, privind 
din acest punct de vedere desfă
șurarea conferințelor, putem spu
ne că aici munca a mers mai 
slab. Participarea masei de stu
denți la dezbaterea problemelor 
puse în discuție a fost minimă. 
Temele dosebiț de interesante în
dreptățeau o participare largă a 
studenților la discuții. Se pare că 
rădăcinile acestui fapt se află în 
necercetarea bibliografiei sau în 
cercetarea ei parțială și superfi
cială.

Antrenînd masa largă a
denților facultății la dezbaterea 
profundă a problemelor ridicate 
in ciclul de conferințe, organiza
ția U.T.M. a Facultății de filozo
fie va reuși să îmbunătățească în 
permanență eficacitatea conferin
țelor, transformindu-le intr-un 
mijloc important de educație ideo
logică și politică a studenților.

ROD1CA ȘERBAN

pot aduce reale foloase practice. 
Lucrările „Cointeresarea materia
lă a lucrătorilor din industria so
cialistă a R.P.R. pe exemplul În
treprinderii „Kirov“ din Bucu
rești“, realizată de studentul V. 
Pantim din anul V, de la 
I.S.E.P., sau: „Aspecte ale efica
cității economice a specializării 
întreprinderii „losif Rangheț" din 
Arad“, sînt concludente în acest 
sens.

Istoricii au folosit din plin do
cumentarea de arhivă, cercetări 
proprii de arheologie. Au dovedit 
putere de sintetizare, de aseme
nea au dovedit că știu să inter
preteze just, în spiritul materia
lismului dialectic și istoric, feno
menele din natură și societate. 
Interesant că studenții și-au ales 
spre cercetare teme mai puțin 
analizate în istoria noastră. Așa 
a fost de pildă lucrarea „Rebe
liuni în rîndurile ostașilor din 
Ardeal sub influența Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie" 
realizată de studentul Imre Mi- 
haly din anul II al Facultății de is
torie de la Universitatea „Bolyai“ 
din Cluj, și alte lucrări pe care 
spațiul nu-mi permite să le amin
tesc aci. S-au dezbătut la confe
rință și lucrări despre revizio
nismul contemporan și o lucrare 
de estetică. Fiecare-și merita o 
apreciere aparte. Fiecare lucrare 
a atras în discuție zeci de stu- 

' denți, care au cerut lămuriri, au 
făcut observații, au 
propuneri, ceea ce este o dovadă 
în plus că lucrările au fost inte
resante. Nu mai este, cred, ne
voie să adăugăm competența cu 
care au răspuns, au dat lămu
riri, de la înălțimea catedrei, ti
nerii cercetători. Dar nu pot tre
ce nici peste deficiența care s-a 
constatat la conferință, anume 
aceea că studenții universităților 
acordă prea puțină atenție pro
blemelor economice. Iar tematicii 
generale a cercurilor de științe 
sociale i se poate obiecta încă o 
insuficientă preocupare pentru 
problemele luptei ideologice ac
tuale.

Referindu-mă la lucrările pre
zentate în secția de științe filo
logice, remarc din nou tendința 
aceasta spre original, dorința de 
a ajunge la concluzii personale, 
curajul în abordarea temelor. 
Studenții din această secție au 
dovedit cu prisosință că au de
pășit cadrul ingust al 
și că sînt preocupați 
gească orizontul lor de 
țe. Au dovedit tocmai 
condiționează munca 
că: perseverență, răbdare, cu
riozitate. Au îmbinat stu
diul operelor, al lucrărilor exis
tente, cu cercetarea manuscrise
lor și terenului. Pentru că 
am condus această secție, nu pot 
să trec mai departe fără a sezisa 
o deficiență în tematica cercuri
lor de științe filologice: studen
ții sînt prea puțin îndrumați 
să-și aleagă spre cercetare teme 
care să oglindească probleme ale 
literaturii actuale. Tendința de a 
aborda mai ales probleme de 
moștenire literară mai puțin „ris
cante" este greșită. Fără să fie 
nevoie să accentuăm deosebita 
valoare a literaturii actuale în 
construcția 
cesitatea studiului ei, studentului 
care s-a hotărît să lucreze în cer
cul științific, trebuie să-i stimu
lăm interesul spre acele lucrări în

venit cu

cursurilor 
să-și lăr- 
cunoștin- 
ceea ce 
ștlințifi-

socialistă și ne-

care să-și poată spune o părere 
critică, să poată veni cu contribu
ții originale, să poată aplica crea
tor cunoștințele date de profesor 
la cursuri.

Deși nu sînt specialist, am să 
mă încumet să fac și cîteva a- 
precieri asupra lucrărilor din sec
ția tehnică. Dintr-un bun inceput 
mă opresc la valoarea științifică, 
a lucrărilor. Studenții au dovedit 
o bună pregătire de speciali
tate. Și, fapt notabil, majorita
tea lucrărilor au scos in eviden
ță un interes crescînd pentru 
realizările practice și experimen
tale, pentru propuneri de soluții 
economice. Sînt convins că mul
te din întreprinderile noastre vor 
primi cu bucurie lucrările stu
denților, inovațiile lor, . propune
rile lor de îmbunătățire a ur 
procese tehnologice. Temele de*, 
bătute in secția tehnică au fost 
extrem de variate. Referenții 
și-au susținut lucrările prin ex
puneri concise, însoțite de sche
me, grafice și aparate. Pentru mi
gala cu care au lucrat ia realiza
rea aparatelor experimentale stu. 
denții merită toată lauda. Și, cum 
era firesc, discuțiile nu s-au lă
sat așteptate. Lucrările sint prea 
numeroase pentru ca să le pot a- 
minti pe toate aci,- nici chiar pe 
toate cele premiate. Dacă am să 
consemn titlul lucrării studentu
lui V. Bercher, de la Institutul 
politehnic din București: „Neuro- 
stimulator electronic“, sau „Per- 
meametrele electrice" prezentate 
de studenții politehnicieni din Ti
mișoara și lași, nu înseamnă că 
numai acestea merită amintite. 
Fiecare student care a susținut 
în conferință o lucrare științei- 
că, ar trebui felicitat. Le aduc a- 
ceastă felicitare colectivă, prin 
articolul de față.

★
Cu această conferință s-a 

încheiat o etapă de muncă a 
cercurilor științifice studențești, 
o etapă rodnică și cu sensibile 
progrese mai ales în ce privește 
calitatea lucrărilor. Cînd am vor
bit despre fiecare secție am în
cercat să sezisez și lipsurile. Ele 
s-au referit mai mult la tema
tica, care, evident trebuie îmbu
nătățită și apropiată mult mai 
mult de problemele actuale mai 
puțin dezbătute. In general, cef 
care s-au hotărît 
cenicia în < 
sînt foarte serioși, lucrează 
o perseverență remarcabilă, folo
sind toate căile pentru a a- 
junge la rezultatul dorit. Dar, 
din păcate, sînt încă puțini a- 
ceștia. Numărul studenților par- 
ticipanți Ia activitatea cercurilor 
științifice este mic. A dove
dit-o și participarea destul de 
scăzută a studenților la con
ferința pe țară. Au fost prea 
puțini acei studenți care s-au lă
sat tentați de perspectiva audie
rii unor lucrări susținute de cei 
mai buni studenți din țară. Cred 
că în viitorul an nu numai ca
drele didactice, ci și organizațiile 
U.T.M. din institute, precum și a 
sociațiile trebuie să-și îndrepte a- 
tenția spre moblllz: rea mai nu
meroasă a studenților 14 activita
tea în cercuri. Stimularea activi
tății de cercetare științifică a stu
denților este o sarcină perma
nentă a noastră. în anii de studiu 
se creează temelia muncii de mai 
tîrziu în domeniul științei pe tă- 
rîmul căreia tinerii noștri se pre
gătesc să slujească poporului, pa
triei noastre.

să-și facă u- 
cercuriie științifice 

i cu

stu-

Studente de la Institutul de Arhitectură pregătind material pentru 
proiecte, in muzeul satului din București.



lltemiști $i tineri din agricultură !

Participați cu tot elanul 
și entuziasmul vostru tineresc 

la înfăptuirea hotărîrilor 
Consfătuirii de la Constanța
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Hotărîrea adunării generale 
a organizației de bază U.T.M. și a 

tinerilor din gospodăria colectivă 
„Yasile Roaită“ din comuna Ziduri, 

raionul Rimnicu-Sărat
(Urmare din pag. l-a)

pundere a celor două echipe de tineret 5 hectare cu 
sfeclă de zahăr, cultură de la care ne angajăm să 
obținem 35.000 kg la hectar. Pentru a ajunge la a- 
ceastă producție, vom face patru prașile în bune 
condiții răritul și buchetatul de calitate, vom com
bate dăunătorii pe cale chimică și vom recolta ră
dăcinile de sfeclă la momentul optim indicat de 
organele tehnice, cînd sfecla va conține procentul 
cel mai ridicat de zahăr. Aceste două echipe de 
tineret, obținînd producția amintită, vor aduce în 
plus gospodăriei 2,5 vagoane sfeclă peste plan.

6. Utemiștii și tinerii din gospodăria noastră vor 
tnsiloza 750 tone de porumb siloz, adică întreaga 
cantitate prevăzută în planul gospodăriei, iar prin 
muncă voluntară, pe lingă această cantitate, orga
nizația U.T.M. va mobiliza tinerii la insilozarea a 
încă 100 tone porumb siloz urmînd ca valoarea zi- 
lelor-muncă prestate voluntar de tineri să fie văr
sate la fondul de bază al gospodăriei.

7. Pentru întreținerea în bune condiții, a pășu
nilor naturale vom curăța voluntar suprafața de 
56 ha. pășune, adunind pietrele și mărăcinii care 
scad productivitatea pășunilor.

8. In vederea Înfrumusețării gospodăriei colecti
ve și a păstrării avutului obștesc, organizația de 
bază U.T.M., sub conducerea organizației de partid, 
va crea un post utemist de control, care va veghea 
permanent la îngrijirea utilajului și a celorlalte 
bunuri obștești, la înfrumusețarea incintelor gos
podăriei.

Pentru asigurarea îndeplinirii acestor angaja
mente, organizația de bază U.T.M. a luat urmă
toarele măsuri politico-organizatorice:

— împreună cu conducerea gospodăriei a repar
tizat sarcinile de plan celor două echipe de tineret 
din cadrul brigăzilor statutare.

— A stabilit termenele de executare a diferitelor 
lucrări prevăzute în angajament, precum și pe cel 
ce răspund de respectarea lor.

— Pentru o îndrumare concretă șî un control 
permanent, organizația de bază U.T.M. va stabili 
in ședințe de birou sau în adunări generale măsu
rile ce trebuie luate la începutul fiecărei peri
oade de lucru, în timpul desfășurării lucrărilor și 
la sfîrșit.

ADUNAREA GENERALA A ORGANIZAȚIEI 
DE BAZA U.T.M. DIN GOSPODĂRIA AGRI
COLA COLECTIVA „VASILE ROAITA“ DIN 
COMUNA ZIDURI, RAIONUL RIMNICU- 

SARAT, REGIUNEA PLOEȘTI.

Hotărîrea adunării generale 
a organizației de bază U. T. M. 

și a tinerilor colectiviști 
din comuna Țibucani, raionul Tg. Neamț

(Urmare din pag. l-a)

stabili tinerii care vor lucra în echipele de tineret 
din sectoarele amintite.

b. La începutul fiecărei acțiuni, pe parcurs și la 
sfîrșitul fiecărei perioade de muncă (campanie) 
vom analiza felul în care utemiștii și tinerii co
lectiviști se achită de sarcinile pe care și le-au asu
mat și vom lua măsurile corespunzătoare.

c. De fiecare sector de activitate va răspunde în 
mod concret cîte un membru al biroului organiza
ției de bază U.T.M.

Avînd în vedere și perspectiva dezvoltări gos
podăriei în următorii doi ani, ne propunem să rea
lizăm următoarele:

1. Amenajarea unei pepiniere de pomi fructiferi 
pe o suprafață de două hectare;

2. Plantarea pe o suprafață de 20 de hectare li
vadă a puieților de pomi fructiferi;

3. Plantarea de pomi fructiferi — cireși și vișini 
— pe toate perimetrele gospodăriei și în deosebi 
pe șosele și drumuri,

ADUNAREA GENERALA A ORGANIZAȚIEI 
DE BAZA U.T.M. DIN G.A.C. „DRUMUL LUI 
LENIN" COMUNA ȚIBUCANI, RAIONUL 

TG. NEAMȚ, REGIUNEA BACAU.

Schimbul I pe terenul de sport

I

£

1

■■

Hunedoara

Despre Spartachiadă, e drept, 
prin secția cazangerie a, uzinelor 
„23 August“, se mai discutase. Se 
vorbise chiar intr.o adunare ge
nerală U.T.M. Dar concret, despre 
probe, concursuri, zilele precise de 
întreceri, nu se stabilise nimic 
exact. Așa că vă închipuiți, cred, 
că tinerii au primit cu deosebit in
teres vestea organizării primelor 
întreceri ale Spartachiadei. Cei mal 
devreme sosiți în secție, au luat 
cunoștință de eveniment încă din 
primele minute. Pe un cazan, încă 
în lucru, erau scrise cu cretă ci
teva cuvinte : „Astăzi 5 mai se or. 
ganizează primele întreceri ale 
Spartachiadei“.

Mai tîrziu, a trecut pe la fiecare 
ttnăr muncitor și „secretarul“, to
varășul Alexandru Vasilescu, sau 
cineva din comitetul U.T.M.

— Băieți, astăzi ieșim pe sta
dion. Participăm la întrecerile 
Spartachiadei și ne mai desmorfim 
oasele...

— Vin și eu. De ce să nu vin ? 
spuneau mulțl tineri.

Au fost însă și din aceia care a-

devenit insă lăcătușul cazangiu 
Ene Ghiță. El a doborît 28 de po
pice !

In același timp, pe terenul de 
volei s-au format două echipe. În
trecerea a fost de-a dreptul pasio
nantă. Tinerii au luptat din toate 
puterile pentru fiecare minge. Re
zultatul... Deocamdată nu s.a sta
bilit nici un cîștigător. S-au selec-

2000 de tineri. Pentru asta am 
luat toate măsurile. Împreună cu 
colectivul sportiv am stabilit zilele 
de întreceri și am creat toate con. 
difiile materiale necesare pârtiei.

SPÄRTÄCHIÄDÄ

Elevi șl eleve!
a publi- 

Tineretul 
Leninist, 
Colecția

gust, septembrie șl octom
brie.

cetate a
(Urmare din pag. l-a)

și jumătate, avea înfățișarea as
pră a unui munte, ridieînduse 
în cerurile negre, dar sub bolți
le de fier care-l înconjurau atîr- 
nau becuri mari, puternice, era 
foarte multă lumină. Mai depar
te, platforma aceasta prietenoa
să se întrerupea brusc ; începeau 
goluri, adinei mi, din care întu
nericul făcea abisuri. Se zăreau 
ca niște 
furnale, 
comotive 
ceasurile 
oamenii 
furnalului.

in citeva clipe, torenții furtu- 
noși de fontă și alți torenți de 
zgură alergau pe jgheaburile a- 
dinci, șerpuitoare. Curgea fonta,

stele
se auzeau 
undeva in 
unsprezece 
pregătiseră

luminile altor 
șuierînd Io- 
adine. Erau 
noaptea și 
descărcarea

fierului

Pentru a vă asigura pri
mirea neîntreruptă 
cațiilor noastre, 
lumii, Tînărul 
Știință și tehnică,
de povești, reînoiți-vă din 
timp abonamentele pe luni
le: mai, iunie, iulie, august, 
septembrie și octombrie.

Abonamentele se primesc 
prin difuzorii de presă 
școli, factorii poștali și 
ciile poștale.

PENTRU VACANTA DE 
VARA!

Difuzorii de presă din 
școli, factorii și oficiile poș
tale au început reînoirea a- 
bonamentelor la publicațiile 

și copii

VACANȚA DE VARA 
APROPIE!

ȘI ELEVE!

din de tineret
ofl-

ELEVI

SE Primiți

Nu uitați să vă adresați 
difuzorului de presă 
școală, factorului poștal 
oficiului P.T.T.R. pentru 
înoirea abonamentelor 
lunile mai, iunie, iulie.

din 
sau 
re- 
pe 

au-

ziarele și reviste
le ce vă interesează la 
locurile unde vă petreceți 
vacanța, reînoindu-vă din 
timp abonamentele prin di
fuzorii de presă din școli, 
factorii poștali și oficiile 
poștale.

Vizitele delegației parlamentare 
a Republicii

Membrii delegației parlamenta
re a R. Cehoslovace în frunte cu 
losef Va.lo, vicepreședinte al A- 
dunării Naționale și-au conti
nuat miercuri vizlt,a pe care • 
fac în regiunea Bacău.

Membrii delegației au fost în
soțiți de deputatul Mihai Mujic, 
secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor, precum și de dr. 
Ivan Rohall Ukiv, ambasadorul 
R. Cehoslovace în R.P. Romînă.

In trecere prin orașul Piatra 
Neamț, populația orașului a fă
cut o caldă manifestație de sim
patie solilor poporului cehoslovac.

La Roman, unde a fost pri
mită cu aceeași căldură, delegația 
parlamentară a R. Cehoslovace 
a făcut o vizită J,a marele lami
nor de țevi. Urmărind procesul 
tehnologic de fabricare a țevilor, 
oaspeții ap apreciat nivelul înalt 
de mecanizare al acestei mari

Cehoslovace
uzine, construită în anii 
gimului de democrație populară. 
La plecare, conducătorul delega
ției losef Valo a urat muncito
rilor și tehnicienilor întreprin
derii noi succese în muncă.

Oaspeții au vizitat apoi orașul 
Bacău. La amiază, președintele 
Sfatului popular al regiunii Ba
cău, tov. Ștefan Boboș, a oferit 
o masă în cinstea delegației A- 
dunării Naționale 
slovace.
popular al regiunii Bacău și con
ducătorul delegației R. Ceho
slovace au închinat pentru conti
nua întărire a prieteniei frățești 
dintre popoarele romîn și ceho
slovac.

Seara, membrii delegației 
dunării Naționale 
slovace au părăsit 
cău, îndreptîndu-se

re-

a R. Ceho-
Președintele Sfatului

A-
a R. Ceho- 

regiunea Ba- 
spre Ploești.
(Agerpres)

plină de mînie, rostogolindu-se 
vijelioasă, coborînd parcă dintre 
stînci, aruneîndu-se cu o cădere 
cumplită în oalele enorme aduse 
de trenuri.

Topitorii zoreau printre toren- 
ții de metal, apleeîndu-se aproa
pe deasupra lor, sărind peste ei 
la nevoie, răscolindu-i cu jordii 
lungi de fier, care se îndoiau ca 
luminările și luau foc.

Totul, pînă la depărtări, era 
imperiul focului. Era dogoare și 
nu puteai privi, te simțeai în
conjurat de flăcări și iți plăcea; 
se înălțau nori uriași, negri, vis
colea cu stele pe toată platfor
ma. Intr-o cameră alăturată, un 
muncitor apăsa o manetă. Un 
tun uriaș se mișcă din locul 
unde stătuse pînă atunci și cu 
capul înainte se apropie drept 
în gura furnalului, în spulberul 
acela înfricoșător. Oamenii pri
veau de departe. Tunul începuse 
să scoată și el un urlet cutre
murător, parcă de durere și de 
mînie. Ezită o clipă împroșcat 
de focul uriaș, apoi împins de 
o forță neîndurătoare se înfipse 
în furnal cu un ultim geamăt 
și-l astupă.

Focul se potolea, totul se li
niștea, revenea la proporțiile re
ale, luminat de lămpile electrice 
care se clătinau încă în furtuna 
stîrnită de descărcare.

Abia se stingea aici focul, și 
mari, fastuoase priveliști, izbuc
neau la alte furnale. Ieșeau din 
beznă platforme, siluete uriașe 
ale conductelor, se zăreau oa
meni, se auzeau strigăte de loco
motive. Pe deasupra vîlvătăilor 
și luminați de ele se iveau a- 
colo în depărtări oameni urcați 
undeva sus pe trunchiurile a- 
cestei păduri. De acolo, unde 
umblau mîinile lor, țîșneau ful
gerele aparatelor de sudură. Așa 
va fi întotdeauna aici în cetatea 
de fier a Hunedoarei, izvor de 
forță și tărie a industriei noastre 
socialiste, gigantică creație indu
strială a poporului nostru în anii 
puterii populare.

nu prea mai coneu-

O fază palpitantă la volei. Va 
putea fi barată lovitura ?

veau „treburi urgente“, sau care 
nu se „simțeau prea bine". Totuși, 
după terminarea lucrului, din cei 
32 de tineri din schimbul I, au 
plecat spre stadion 24, în frunte cu 
secretarul organizației U.T.M.

— Pentru astăzi, le-a spuse Mi- 
hai Covaci, tehnicianul colectivu
lui sportiv al uzinei, care l-a în* 
tlmpinat la baza sportivă a uzinei, 
au fost programate întreceri la po. 
pice și volei...

Băieții au fost bucuroși. Volei 
au mai jucat fiecare dintre ei. La 
popice însă
râseră. De altfel și aceste între
ceri sînt incluse pentru prima dată 
în regulamentul Spartachiadei. Au 
primit echipament și au începui 
întrecerile de popice. înainte însă, 
tehnicianul colectivului le.a expli
cat tehnica aruncării bilei, a lo
virii popicelor in plin.

Printre primii a concurat cazan
giul Petre Marin. Pentru început, 
dat fiind că e la primul său con
curs de popice, n-a obținut un re
zultat prea rău; din 10 bile — 5 
în plin și 5 izolate — a realizat 22 
puncte. La fel a obținut și cazan, 
giul Alexandru Nițescu și sudorul 
llie Surcel. Campionul „seriei“ a

D
Povestea „Bijuteriilor de fa

milie^ a trecut de pe filele căr
ții pe pînza ecranului, și dove
dește a nu avea de loc mai pu
țini spectatori entuziaști decît ci
titori. Succesul de care se bucu
ră trilogia lui Petru Dumitriu în 
care această poveste ocupă un 
punct nodal, trebuie căutat, după 
părerea noastră, între altele și 
in clarviziunea de care dă do
vadă autorul în urmărirea linii
lor de forță ale dinamicii so
ciale, în mod special trebuie a- 
predat felul cum a reușit el să 
scoată la iveală mecanismul evo
luției clasei asupritoare și si
stemul legilor nescrise menite a 
asigura autoconservarea ei, Casta 
de exploatatori ai cărei repre
zentanți se perindă prin capito
lele „Cronicii de familie**, are un 
invizibil cod care determină re
lațiile membrilor ei, educația și 
evoluția lor.

Conștient sau inconștient me- 
Hui burghezo-moșieresc acționea
ză implacabil asupra elementelor 
lui în formare, impiedidndu-le 
să se abată de la morala lui pu
tredă, forțîndu-le să rămină în 
interiorul acestei morale sau di- 
strugîndu-le.

Acest proces de oprire din 
evadare și de „corectare**, adică 
de mutilare a sentimentelor uma
ne pînă la totala deformare su
fletească a eroului de către as
prele legi ale clasei parazitare, 
este urmărit cu măiestrie și pa
siune in multe capitole ale „Cro
nicii**. Elementele care încearcă 
să evadeze, să-și păstreze impul
surile de umanitatate și puritate 
ale adolescenței, sînt lovite cu 
putere, batjocorite, obligate să 
renunțe la orice încercare de 
ideal dnstit, să se modeleze 
după chipul și asemănarea hi
doasei „familii**, după principiul 
că orice sentiment curat trebuie 
lăsat la poarta infernului care 
se numește universul clasei bur-

UTERI
E FAMI

ghezo-moțierești. CM e vorba de 
caractere mai puternice, e nevoie 
de mai multe lovituri, de citeva 
șocuri prin care evadatul,șocuri prin care evadatul, pus 
față în față cu morala clasei sale, 
a obligat s-o recunoască, eu ură, 
cu dispreț, dar s-o recunoască, 
pentru ca, mai tîrziu, pe măsura 
propriei putreziri, s-o adopte și 
s-o afișeze în mod firesc, fără 
urmă de repulsie, ca un adevărat 
membru cu drepturi depline al 
odioasei caste.

tindu-i 
sinatul 
fuite de aceasta de la sora pe 
care a înăbușit-o cu perna, și se 
căsătorește împotriva voinței 
Elenei cu un ofițer vînător de 
zestre.

Meritele scenariului și-au gă- 
șit o complectate fericită în pre
ocuparea regiei (MariuS Teodo- 
rescu) de a crea filmului o at
mosferă veridică densă. Drumul 
în noapte cu trăsura de la gară

că a fost martoră la asa- 
ei, îi fură bijuteriile je-
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Cronica filmului 
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Avînd o interpretă care cores
punde foarte bine rolului (în 
film Elvira arată ca un exemplar 
degenerat fitic al unei familii 
care colcăie în propria-i putrezi
ciune )t Elvira Vorvoreanu ne 
apare la început ca o ființă in
coloră in care mai trăiesc însă 
unele senina de umanitate.

O notă de cinste ii conferă în
suși faptul neînțelegerii inițiale 
a acțiunii mamei care se mută 
la conac în scopul de a scăpa de 
creditori* de a trăi pe spinarea 
surei ei — Eleonora și de ti-i 
grăbi moartea spre a o moșteni, 
Mai tîrziu acest lucru apare mai 
olar în gestul de revoltă pentru 
faptul că bogata moșieriță o fură 
la jocul de cărți, revoltă repede 
înăbușită de mama ei. Aceste 
înăbușiri repetate, reprimarea 
necontenită a încercărilor de a- 
firmare a purității, exemplul stri
căciunii celorlalți (beția și mes
chinăria Eleonorei, concubinajul 
Elenei cu arendașul Ivancea) 
sfîrșesc prin a-și face efectul, o 
pervertesc pe Elvira. Pentru în
ceput trișează și ea la cărți, apoi 
fuge bucuroasă lăsînd-o pe mătu
șa ei pradă bolii, în cele din 
urmă își șantajează mama amin-

la moșie, aspectul sumbru al 
conacului, urletele 
riorul salonului și 
bîrlogul Eleonorei 
nu, totul vorbește 
lume a morții morale și spiri
tuale in care intră tînăra Elvira, 
odată cu sosirea la Salcia. Ma
rius Teodorescu a desăvîrșit da
tele de atmosferă printr-o adec
vată alegere a interpreților, prin
tr-o bună folosire a distribuției. 
Spre deosebire de blonda Elena 
Vorvoreanu a lui Petru Dumi
triu, Tanfi Cocea este brună, dar 
aceasta n-o împiedică cu nimic 
să interpreteze figura femeii 
frumoase și trufașe pe care viața 
în societatea vîndută banului a 
făcut-a să regrete încercarea ei 
de evadare (s-a căsătorit și ea 
la vremea ei fără consimțărnîn- 
tul părinților cu un ofițer pe 
care l-a iubit), a înrăit-o, deter- 
minînd-o să devină ipocrită și 
calculată, monstruoasă, ascunzîn- 
du-și cu grijă veninul adunat ani 
de-a rîndul pînă la izbucnirea 
culminînd cu omorîrea sarei ei.

O reușită interpretare ne-a ofe
rit și Eliza Petrăchescu în rolul 
Eleonorei pe care a desenat-o ca 
pe-o moșieriță crudă, în același

oîinilor, inte- 
camerelor din 

Smadovicea- 
despre acea

LIE
timp idiotizată în izolarea ei de 
viață, maniacă și vicioasă. Colea 
Răutu a jucat sobru, mai puțin 
bine decît în alte apariții ale 
sale pe ecran.. Intr-o prezență 
episodică, Jules Cazaban, a re
dat admirabil chipul moșierului 
Augustatos intrat în panică de 
moarte în fața apropierii jude
cății poporului răsculat și flă- 
minzit, gata la orice pentru 
a-și salva averea. Excelent « 
făurit Geo Barton (ajutat și de 
montajul regizoral) clipa morții 
lui Rizea — un adevărat poem 
eroic. Rizea merge pe cîmp, un 
glonț îl lovește pe la spate dar 
el nu cade, privește cerul, co
pacii, se bucură ultima dată de 
frumusețile vieții pentru care a 
luptat, pe care a vrut să le dea 
țăranilor ca el, un alt glonte îl 
străpunge, fața i se întunecă, dar 
el nu vrea să cedeze, vrea să mai 
smulgă o amînare de la soartă 
și merge, îl ajunge din urmă alt 
plumb dar el tot ar vrea să bi
ruiască cit de cit moartea, în 
sfîrșit cade schițînd iarăși o în
dreptare a trupului spre a mai 
păși înainte.

Dacă aspectul plastic, să zicem 
astfel, al interpretării a fost în 
general bun, nu același lucru se 
poate spune despre aspectul so
nor, despre vorbirea actorilor. 
Majoritatea actorilor vorbesc, așa 
cum s-a semnalat și la alte filme 
romînești, în mod teatral. In 
viață oamenii nu-și dau replici, 
ci grăiesc, discută ; frazele lor 
se întretaie și, chiar cînd se mo
dulează, se modulează în func
ție de cu totul alte împrejurări 
(emoție, grabă, oboseală, frică, 
etc.) decît cerințele unei dicțiuni 
clasice. Filmul fiind mai apro
piat de viață decît teatrul (cu 
excepția filmului spectacol), fiind 
mai puțin supus convențiilor 
trebuie să respecte această 
caracteristică a vorbirii rea
le. Sînt de neîngăduit pauzele

de eficacitate oratorică (cînd 
textul nu le reclamă expres), ac
centuările melodramatice, efec
tele sonore ritmate abuziv etc. 
Cînd Nicolae Motoc în rolul lui 
Alexandru Lascari îi relatează 
Elenei fuga colonelului Vorvo- 
reanu și spunîndu-i t „acolo, ca
sa pustie“, face o pauză gravă 
între „acolo“ și rest, toată pro- 
pozițiunea sună artificial, ca șt 
cum personajul n-ar dialoga ci 
ar recita o baladă sentimentală, 
Marius Teodorescu n-a reușit să 
dezbare actorii de. teatru de a- 
cest obicei, n-a reușit să-i facă a 
evolua firesc în peisajul sonor 
al filmului.

In general filmul „Bijuterii de 
familie“ ni se pare bun, o iz- 
bîndă a cinematografiei noastre, 
cu rezervele pomenite și altele 
despre care vrem să vorbim pe 
scurt. O lumină de artificialitate 
cade, din nefericire, și asupra 
unor scene cum ar fi de pildă 
cea semnalînd începutul revoltei 
de la siloz. Momentul acesta

țlonat doar cei mai buni care vor 
forma echipa schimbului 1. După 
întreceri cu celelalte două repre. 
zentative ale celorlalte schimburi, 
va fi desemnată „campioana“ sec
ției. Printre cei mai buni jucători 
au fost și sudorul Matei Stelian 
și strungarul Toma Ștefan.

Pentru zilele următoare au fost 
programate noi întreceri.

— Vrem, ne spune printre altele 
tovarășul Alexandru Vasilescu, se
cretarul organizației de secție 
U.T.M. de la cazangerie, să antre
năm la întrecerile Spartachiadei 
tați cei 86 de utemișii din secția 
noastră.

— Pe întreaga uzină, intervine 
în discuție tovarășul Ion Savin, 
responsabilul cu problemele de 
sport In comitetul U.T.M. pe uzi- 

ne-am propus să antrenăm

Cursa

GÖRLITZ 7 (Agerpres). — Prin 
telefon :

După o zi de repaus, petrecută 
la Wroclaw, participanții la 
„Cursa Păcii“ au luat miercuri 
startul în cea de-a 5-a etapă dis
putată de-a lungul celor 193 km. 
dintre orașele Wroclaw și Görlitz. 
Animatorii principali ăi cursei au 
fost din nou cicliștii sovietici care 
și-aiș consolidat poziția în clasa
mentul pe țări și au repurtat o 
nouă victorie de etapă prin exce
lentul sprinter Victor Kapitonov. 
Din echipa R.P. Romîne, Vasiles
cu, Șerban și Zanoni au făcut o 
cursă bună, reușind să sosească 
in pluton cu fruntașii clasamentu
lui, la aproximativ 
după cîștigătorul 
multe defecțiuni

Combinata

Electricianul Ion lordache se 
pregătește să arunce bila. Va 

merge oare în plin ?

păril tinerilor la întreceri.
De asta ne-am convins șl noi. 

La uzinele „23 August“ întrecerile 
Spartachiadei de vară a tineretului 
sini in plină desfășurare.

J. ALPIN

• • 
a c 11

două minute 
etapei. Avînd 
mecanice, Con-

stantin Dumitrescu a pierdut eon* 
tactul cu primele plutoane și a a- 
juns cu o intîrziere de aproape 
15 minute. Surprinzător de slab 
s-au prezentat în această etapă 
Moiceanu și Șelaru sosiți cu o în- 
tirziere de 25 de minute.

in clasamentul general indivi
dual continuă să conducă olande
zul Pit Damen ou 22h.34’55” ur
mat de Hermans (Belgia) la 19”, 
Kolumbet (U.R.S.S.) la 3’06”, Be
benin (U.R.S.S.) la 4’29”, Schur 
(R.D.G.) la 7’21”. Dintre romini 
primul este Ludovic Zanoni la 
15’51". Pe echipe conduce UJRJ5JS. 
urmată de Olanda la 20’, R.D.G. 
și R.P. Polonă.

Astăzi se desfășoară cea mai 
lungă etapă a cursei t Görlitz— 
Beilin (223 km.}.

Àzi pe stadionul „23 August1

divizionară — Canto do Rio
Astăzi pe stadionul „23 Au

gust", începînd de la ora 17, se 
va disputa meciul internațional 
de fotbal dintre o combinată di
vizionară și echipa braziliană 
Canto do Rio. Acest meci suscită 
un interes sportiv excepțional 
printre iubitorii de fotbal care 
au prilejul să vadă pentru prima 
oară evoluînd în țara noastră o 
formație de fotbal sud-americană. 
Echipa Canto do Rio în care 
fivează cîțiva foști jucători 
naționalei Braziliei posedă 
palmares valoros.

Anul trecut oaspeții noștri 
cîștigat campionatul orașului 
de Janeiro, iar in meciurile
prima divizie au obținut rezul
tate bune cu celebrele echipe Por- 
tuguesa (2—1), Boca Juniors 
(3—1), Fluminense (1—0), Bangu 
(3—1), Flamengo (2—2), Ultimi- 
le rezultate din turneul european: 
0—1 și 0—0 cu selecționatele 
R. P. Bulgaria arată clasa ridi
cată a echipei braziliene.

ac-
ai 

un

au 
Rio 
din

este lipsit de spontaneitate, par- 
că-i făcut din bucăți și aceasta 
strică întregului film deoarece 
scenele de masă ar fi avut un 
rol însemnat în spargerea unor 
anumite monotonii de ritm, a 
caracterului oarecum static al fil
mului. Apoi scenariștii n-au uc- 
centuat totuși destul asupra pers
pectivei pe care-o lasă conflicul 
filmului, n-au valorificat acele 
date care ar fi putut 
zolvarea viitoare a 
porului, date pe care 
Petru Dumitriu 
cîtorva chi puri 
simpatizanți ai 
nești, de pildă, 
oarecare măsură.

în încheiere nu putem însă de
cît să îndemnăm cu căldură pe 
spectatori să vizioneze „Bijuterii 
de familie“ cu speranța că ci
nematografia noastră ne va oferi 
și alte ecranizări valoroase din 
capitolele romanului lui Petru 
Dumitriu.

B. DUMITRESCU

Iată formațiile probabile care 
vor apare pe stadionul „23 Au
gust“:

Combinata divizionară: Toma-« 
Apoizan, I. 
tschowski, 
Constantin, 
Tătaru ;

Canto do 
val, Pinheiro, Filoriano —> Victor* 
Eli —- Nițton, OsmaT, Walter* 
Bera, Ary.

In deschidere de la ora 15,30 
va avea loc întîlnirea internațio
nală de rugbi dintre selecționata 
Știința și echipa A.S.Z. Varșovia*

★

Studioul de televiziune vă 
transmite astăzi în întregime 
de la stadionul „23 August" cu 
începere de la ora 15,30 meciul 
de rugby dintre selecționata 
Știința — A.S.Z. Varșovia și 
întîlnirea de fotbal dintre ctw 
binata divizionară și formația! 
braziliană Canto do Rio.

Lazăr, Neacșu — Pe. 
Bone — Cacoveanu, 
Ciosescu, Zavoda I,

Rio: Garcia — Sin-

SOLEMNITATEA

prin 
de 
mișcării 

le oferă

sugera re- 
luptei /)<>■ 
nuvela lui 
înfățișarea 
muncitori 

fără- 
într-o

UNOR
Prezidiul Marii AdunăriLa

Naționale a avut loc miercuri la 
amiază solemnitatea conferirii 
unor distincții.

La solemnitate au participat 
acad. Mihail Ralea, vicepreședinte 
al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale; Gh. Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Gogu Rădulescu, adjunct 
al ministrului Comerțului, Nico
lae Anghel, secretar general în 
Ministerul Comerțului,

O scenă din film

DECORĂRI
Cu prilejul aniversării a 60 de 

ani de viață, a 40 de ani de acti
vitate artistică interpretativă și 
pedagogică, pentru merite deose
bite s-a conferit titlul de maestru 
emerit al artei din' Republica 
Populară Romînă și Ordinul 
Munții clasa I-a violoncelistului 
Dimitrie Gh. Dinicu, profesor șef 
de catedră și directorul Conser
vatorului de Stat „Ciprian Po- 
rumbescu“ din București.

La împlinirea a 10 ani de Ia 
înființarea primelor întreprinderi 
ale comerțului de stat pentru co
merțul interior și exterior, pen
tru merite deosebite în muncă 
pentru activitate îndelungată s-a 
conferit Ordinul Muncii clasa 
IlI-a următorilor lucrători din 
comerțul de stat: Șerban Andre- 
eseu, Marcel Bainer, Strul Ber- 
covici, Vasile Bivolaru, Teodor 
Bogdan, Costică Cernat, Chircu 
Chircu, Victor Ciuciuc, Ioan Du- 
mitriu, Țiberiu Elefant, Aurel Ge- 
nescu, Alexandru Grossman, 
Emil Pătruică, Andrei Persa, 
Gheorghe Popoviei, Nicolae 
Schmidt, _Luiza Tu&sai, Gheorghe 
Vintilă, 
xandru 
An gel o 
Grossu, 
sievici, 
binstein. > am
Schwartz, Carol Sostarich, Eme- 
ric Stern, Ladislau Szego, Vasile 
Vicol și Simion Wunsch.

S-a conferit de asemenea Me
dalia Muncii unui număr de 63 
lucrători din comerțul de stat.

Acad. Mihail Ralea a felicitat 
pe cei distinși urîndu-le noi suc
cese în munța lor de viitor.

A mulțumit pentru înaltele dis
tincții violoncelistul. Dimitrie 
Gh. Diniou și Costică i Cernat, 
director în Ministerul Comerțului,

(Agerpres)

Gustav Weissman, Ale- 
Bogdan, Jean Bogdan, 

Chinsbruner, Lucian 
Isac Mincu, Emanoil No
Ion Rossa, Vladimir Ru- 

Carol Safir, Paul
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In mîinile cui încredințează 
guvernul american

soarta omenirii
O scrisoare confidențială a lui Franz Bery, 

adjunct ai ministrului Apărării al S.U.A.
BERLIN 7 (Agerpres). — Sub 

titlul „Bombardierele atomice a- 
mericane sînt conduse de piloți 
iresponsabili“, 
Deutschland" 
soare confidențială trimisă la 27 
martie a. c. de Franz Bery, ad
junct al ministrului Apărării al 
S.U.A. pentru problemele sănătă
ții, ministrului Apărării Mac El- 
roy. In scrisoare se arată că 
peste 2/3 dintre piloții americani 
sînt neurastenici. Ziarul reprodu
ce fotocopia acestei scrisori, 
pare are următorul conținut:

Dragă domnule secretar,
Țin să vă informez că exame

nul medical la care au fost su
puși, în conformitate cu instruc
țiunile dv„ toți ofițerii și membrii 
forțelor aeriene ale S.U.A. sta
ționați în țară și peste hotare, a 
luat sflrșit. Anexez un raport de
tailat pregătit de un grup de ck- 
perți. Folosesc acest prilej pen
tru a face cîteva observații per
sonale în această ordine de idei 
și a vă atrage atenția asupra ur
mătoarelor : potrivit aprecierilor 
experților 67,3 la sută din toți 
membrii echipajelor examinați su
feră de nevroză. Este un număr 
impresionant care nu poate să 
nu ne neliniștească. Raportul a-

ziarul „Neues- 
reproduce o scrl-

rată că situația este deosebit de 
nefavorabilă în ceea ce-i privește 
pe ofițerii și ceilalți aviatori care 
se află peste hotare, precum și în 
ceea ce privește comandamentul 
strategic aerian de pe teritoriul 
S.U.A. (în continuare observațiile 
mele se vor referi numai la a- 
ceastă ultimă categorie).

Ceea ce izbește în al doilea 
rînd este psihastenia care în ma
joritatea cazurilor se manifestă 
printr-o impresionabilitate exce
sivă, prin reacții insuficient con
trolate de voință, prin fot felul 
de fobii și în special prin „fobie 
zborului“, precum și prin simp- 
tome de isterie și iritabilitate ex
cesivă.

După o serioasă studiere supli
mentară a datelor acestor pro
bleme, am ajuns la concluzia că 
accidentele care s-au intîmplat în 
ultimile șase luni pe insula Mid
way, la Cooke A.F.B. (Califor
nia) și pe rîul Patuxent (Mary
land), precum și deschiderea fo
cului asupra populației civile în 
Wisconsin și alte cazuri similare 
se datorează nu atît unor defi
ciențe tehnice cit deficiențelor 
psihice ale membrilor echipaje
lor.

Studierea cazurilor de epuiza
re cronică a sistemului nervos în

rîndurile piloților și navigatorilor 
din comandamentul strategic ae
rian arată că principalii factori 
care determină o asemenea con
diție sînt următorii:

Marea încordare produsă în 
special de zborurile interconti
nentale; ingerarea excesivă șl sis
tematică a alcoolului (foarte a- 
desea chiar în timpul zborului); 
folosirea stupefiantelor (în spe
cial a țigărilor conținînd opiu 
și marijuana);excesele și perver
siunile sexuale; oboseala extremă 
datorită jocului de cărți. In ace
lași timp starea tipică a tuturor 
membrilor de echipaje care zboa
ră cu bombe atomice și cu hidro
gen este depresiunea morală“.

In încheierea scrisorii sale, 
Bery recunoaște că nu poate o- 
feri o soluție adecvată pentru o 
îmbunătățire radicală a situației.

Iată așa dar în mîinile cui în
credințează guvernul american 
soarta omenirii: pilofi al căror 
loc ar fi în case de sănătate,loc ar fi în case de sănătate, 
zboară purtînd deasupra conti
nentelor bombe atomice și cu hi
drogen. Ar fi deajuns o singură 
clipă de rătăcire — și Ministerul 
de Război al S.U.A. certifică pro
babilitatea unei asemenea clipe — 
pentru ca lumea să fie aruncată 
într-un război distrugător.

In S. U. A.!

Nebunia psihozei 
de război

— „Operațiune de
NEW YORK 7 (Agerpres).- 

Din arsenalul mijloacelor cu a- 
jutorul cărora cercurile conducă
toare din S.U.A. și .propaganda 
americană influențează opinia pu
blică face parte și ațîțarea psi
hozei de război. Un exemplu in 
această privință este așa-numita 
j,Operațiune de alarmă — 1958“ 
care se încadrează în obișnuitele 
exerciții de apărare pasivă.

. In dimineața de 6 mai s-a dat 
plarmă în întreaga țară, pretex- 
itîndu-se apropierea de S.U.A. a 
unor „bombardiere inamice“ care 
au fost observate deasupra Po
lului Nord.

La New York circulația pe 
Străzi a fost oprită; avioanele 
care trebuiau să decoleze în a- 
cest moment au rămas pe pămînt. 
Gursurile în școli au încetat iar 
toți trecătorii au trebuit să se as
cundă în' „adăposturi antiaerie
ne“. Bursa din New York și-a în
trerupt activitatea timp de 20 de 
minute.

La Washington președintele 
Eisenhower a coborît în adăpo
stul amenajat special ca el să 

în
stol amenajat special ca el 
poată conduce de acolo țara 
condiții extraordinare.

Exercițiile de apărare pasivă 
fac în așa fel îneît să impresio
neze cît mai mult pe cetățeanul 
american. Direcția federală de a-

se

alarmă —1958"
părare pasivă a anunțat că „con
form datelor preliminare“ deasu
pra S.U.A. „au fost aruncate“ 
peste 300 de bombe cu hidrogen, 
care au „lovit“ principalele cen
tre industriale și baze militare. 
S-a anunțat de asemenea că sub
marine „inamice“ au aruncat ra
chete cu rază medie de acțiune, 
încărcate cu focoase nucleare, 
deasupra Canalului Panama.

La 7 mai ziarele au publicat 
cifre care arată cîte milioane de 
oameni au fost „uciși și răniți“ 
și ce distrugeri au pricinuit „bom
bardamentele nucleare“.

Din relatările presei america
ne rezultă însă că, în ciuda e- 
forturilor depuse de organizato
rii psihozei de război, majorita
tea americanilor au rămas com
plect indiferenți față de „exerci
țiile“ de intimidare. Funcționarii 
din New York în loc să coboare 
în adăposturi au apărut la fere
stre pentru a urmări ce se în- 
tîmplă pe stradă. In orașul Bat- 
tle Creek au fost arestați doi 
membri ai unei organizații paci
fiste care au refuzat să se supună 
ordinelor autorităților în legătură 
cu darea „alarmei“.

Corespondentul unei agenții 
informații anunță că publicul 
merican „este obosit de astfel 
alarme“,

de 
a- 
de

18 ani de la eliberarea flermaniel da sub jugul hltlerisț

Vizita delegației
Republicii Populare Romine
IN ARGENTINA

BUENOS AIRES 7 (Agerpres). 
Vizita delegației Republicii Popu
lare Romîne în Argentina conti
nuă să s'îrneascT interes în cele 
mai largi cercuri politice și cul
turale.

Radiodifuziunea argentiniană a 
transmis o emisiune specială în 
cinstea delegației Republicii 
Populare Romîne în care s-a pre
zentat biografia tov. Ion Gheor- 
ghe Maurer, Președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne.

în cadrul acestei emisiuni s-a 
transmis și un program de mu
zică romînească.

Ziarele din 6 mai din Buenos 
Aires au publicat în primele pa
gini știri și fotografii despre vi
zita tov. Ion Gheorghc Maurer la 
Președintele Frondizi.

Ziarul „La Prensa" a publicat 
un fotomontaj cu aspecte din 
țara noastră.

La 6 mai a.c. tov. Atanase 
Joja, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne a făcut o vizită 
la Academia de Științe a Argen
tinei unde Abel Sanchez Diaz, 
președintele Academiei argenti- 
niene l-a 
Academiei.

într-o cuvîntare rostită cu a- 
cest prilej, președintele Acade
miei argentiniene a salutat pre
zența înaltului oaspete romîn ca 
o expresie a legăturilor priete-

a

prezentat membrilor

In fotografie : Un aspect de la inaugurarea expoziției.

Președintele
SOCI 7 (Agerpres). — TASS 

transmite; La 6 mai au sosit la 
Soci din Suhumi pe bordul cruci
șătorului „Mihail Kutuzov“ preșe
dintele Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser și persoanele 
care îl însoțesc.

In portul maritim unde mii de

La Praga: Cinstirea ostașilor 
romîni căzuți în lupta 

pentru eliberarea Cehoslovaciei
PRAGA 7 (Corespondentul A- 

feenpres transmite) : Sărbătorind 
‘13 ani de la eliberarea sa, po
porul cehoslovac își amintește cu 
profundă recunoștință de eroica 
Armată Sovietică biruitoare ca și 
de ostașii romîni care au adus o 
contribuție de seamă la alunga
rea hitleriștilor de pe pămîntul 
țării prietene.

Printre manifestările importan
te închinate anul acesta sărbăto
ririi zilei de 9 Mai în Republica 
Cehoslovacă se numără organi
zarea unei expoziții la Praga, 
consacrată Armatei Republicii

Populare Romîne și contribuției 
adusă de țara noastră la lupta 
comună împotriva hitleriștilor.

Amenajată la Muzeul Armatei 
Cehoslovace din Praga — Ziskov, 
expoziția și-a deschis porțile 
miercuri în primele ore ale după 
amiezii. La vernisajul expozi
ției au luat parte ambasadorul 
R. P. Romîne în R. Cehoslovacă, 
Gheorg'ie Vidrașcu, atașatul mi
litar romîn la Praga, colonelul 
Vasile Frunză, un grup de ofițeri 
romîni de la Casa Centrală a 
Armatei, generali și ofițeri ce
hoslovaci, directorul Muzeului

In Sumatra continuă operațiunile 
de curățire

DJAKARTA 7 (Agerpres). — 
Forțele guvernamentale care au 
operat în nordul și vestul insulei 
Sumatra au făcut joncțiunea la 
Bukittingi și se îndreaptă spre 
localitatea Batusangkar, ultimul 
oraș deținut de rebeli în partea 
de vest a Sumatrei. Agenția Reu- 
ter subliniază că după toate pro
babilitățile în acest oraș trebuie 
să se fi refugiat clica lui Husein. 
Concomitent, unități guvernamen
tale de pe fronturile din Suma
tra continuă operațiile de cură
țire. Avioane și infanterie din 
unitățile guvernamentale au dis
trus la Ibuma Java în Sumatra 
de nord un important detașament 
de trupe rebele. Postul de radio 
Djakarta anunță că soldați din 
țnitățile rebele înfrînte 6e ală-,

tură în număr tot mai mare for
țelor guvernamentale. Pe măsură 
ce teritoriul Sumatrei este elibe
rat d>n mîinile rebelilor viața își 
reia cursul normal.

★
DJAKARTA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: Primul mini
stru al Indoneziei, Djuanda, a 
convocat la 7 mai o consfătuire 
in prcb'.ema amestecului străin 
în treburile interne ale Indoneziei 
și în problema reprimării rebeli
lor In Sulavesi de nord.

După consfătuire, Djuanda a 
declarat că intenționează să tri
mită mesaje personale primilor 
miniștri ai unei serii de țări din 
Asia Și Africa, rugîndu-i să dea 
atenția cuvenită amestecului 
străin în treburile Indoneziei,

militar din Praga, maiorul Krî- 
zek Jaroslav. Au fost de aseme
nea prezenți atașații militari la 
Praga ai Uniunii Sovietice, R.P. 
Chineze. R. P. Ungare, R.P. Bul
garia, R.P.D. Coreene și R.P.F. 
Iugoslavia.

Festivitatea de deschidere a 
expoziției a cuprins în prima sa 
parte un program de cîntece și 
dansuri, recitări de versuri din 
poeți romîni și melodii, populare 
romînești, executate de artiști 
militari cehoslovaci.

In cuvîntul de deschidere a ex
poziției, reprezentantul Ministe
rului Apărării Naționale al R. Ce
hoslovace, colonel Mahaci Jaro- 
mir, a spus că poporul cehoslo
vac, cinstind eliberarea țării sa
le, își amintește cu profundă re
cunoștință și respect de jertfele 
date de Romînia pentru eliberarea 
sa.

A luat apoi cuvîntul atașatul 
militar al R. P. Romîne. Vorbi
torul a arătat că „pe piepturile a 
mii de militari din R. P. Romî- 
nă strălucesc ordine și medalii 
romînești, sovietice și cehoslova
ce, ca o mărturie a frăției noa
stre de arme, ca un simbol al 
prieteniei indestructibile a po
poarelor noastre înfrățite astăzi 
de idealul socialismului“.

Expoziția inaugurată astăzi la 
Muzeul militar din Praga cu
prinde multe documente emoțio
nante; ea evidențiază contribuția 
armatei R. P. Romîne la lupta 
împotriva fascismului, cuprinzînd 
documente care ilustrează fapte
le de arme pline de eroism ale 
ostașilor romîni.

Din realizările R. D. Germane
? Astăzi se împlinesc 13 ani de cînd glorioasa armată sovietică 
2 zdrobind mașina de război hitleristă a adus libertate atît țărilor 
0 cotropite de hitlerism cît și poporului german însăși. Forțele 
b sănătoase ale Germaniei au înțeles că nazismul a însemnat 
(2 pentru Germania cel mai grav pericol. De aceeia lupta împo- 
£ triva militarismului și fascismului a constituit prima condiție 

pentru făurirea unei Germanii noi, a unei Germanii demccratice 
și pașnice. Această luptă s-a desfășurat cu succes în partea de 
răsărit a țării, acolo unde oamenii muncii conduși de partid 
au creat un stat liber, democrat și pașnic — Republica De
mocrată Germană. Pentru prima oară în istoria sa poporul ger
man a reușit să-și creeze un asemenea stat.

In cei 13 ani de la eliberare poporul R. D. Germane a ob
ținut o seamă de realizări importante, în toate domeniile — in
dustrial, agr.col, cultural, el bunăstării poporului. Politica R. D. 
Germane se bazează pe promovarea intereselor și a aspirațiilor 
naționale ale poporului german, ținind totdeauna seama de in
teresele păcii și securității în Europa.

Ca prilejul celei de-a 13-a aniversări a eliberării poporului 
german de sub jugul hitlerist, tineretul din R.P.R. alături de 
întregul popor îi transmite un călduros salut și ii urează noi 
succese în lupta pentru o Germanie unită, liberă și democrată.

Munca noului 
pedagog 

condițiile existenței a două 
germane, problema educării 

tinerelului german

0
$

<? Un important factor economic

nești între cele două popoare, 
mulțumind totodată în numele A- 
cademiei pentru marea cinste a- 
cordată Argentinei de către gu
vernul romîn care a trimis la in
stalarea Președintelui Frondizi o 
delegație la cel mai înalt nivel.

De asemenea Abdel Sanchez Diaz 
a salutat în numele Academiei și 
instituțiilor de știință argentinie
ne, instituțiile similare din R. P. 
Romînă. Tov. Atanase Joja
mulțumit pentru primirea deose
bit de călduroasă și pentru fru
moasele cuvinte rostite de preșe
dintele Academiei argentiniene, 
subliniind totodată importanța 
stabilirii de contacte între insti
tuțiile de știință din cele două 
țări, între reprezentanții acestor 
înalte foruri ale științei, prin vi
zite reciproce, prin schimburi de 
publicații științifice etc.

Tot în cursul zilei de 6 mai tov. 
Atanase Joja a ținut la Faculta
tea de litere și filozofie confe
rința „Unele aspecte ale logicei" 
la care au participat membri ai 
corpului didactic de la catedra de 
filozofie și logică. La sfîrșitul 
conferinței, tov. Atanase Joja a 
răspuns la unele întrebări în le
gătură cu expunerea, precum și 
asupra unor probleme privind 
organizarea invățămîntului în 
R.P.R.

Prof. dr. Bunge a mulțumit în 
numele asistenței pentru înaltul 
nivel al conferinței, exprimîndu-și 
convingerea că pe viitor se vor 
dezvolta și mai mult legăturile 
între oamenii de știință romîni și 
argentinieni.

Succesul expoziției R.P.R. 
la Pekin

PEKIN 7 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: In cele zece 
zile care au trecut de la deschi
derea expoziției economice a R.P. 
Romîne lă Pekin, aproxijnatlv 
60.000 persoane au vizitat pînă 
în prezent această expoziție. 
Printre vizitatori se numără 
membri ai guvernului R.P. Chi
neze, studenți, funcționari ai Mi
nisterului Industriei Petrolului, 
profesori și studenți ai Institu
tului de petrol din Pekin. Se ma
nifestă un deosebit interes pentru 
utilajul petrolifer expus, fabricat 
în Romînia.

La sediul expoziției sosesc nu
meroase scrisori din întreaga 
Chină, în care se cer diferite in
formații. Expoziția este vizitată 
de asemenea de un mare număr 
de delegații din diferite orașe ale 
Chinei,

Nasser a sosit la Soci
locuitori ai orașului au întâmpinat 
pe oaspeți a avut loc un miting 
in catârul căruia a rostit o cuvîn- 
tare Gamal Abdel Nasser. El a 
spus printre altele ; Imperialiștii 
au împiedicat vreme îndelungată 
stabilirea prieteniei între popoare
le noastre și noi eram siliți să co
laborăm cu statele imperialiste. 
Popoarele Egiptului și Siriei s-au 
eliberat de sub jugul colonial al 
imperialismului. Poporul egiptean 
a izgonit pe ocupanți de pe teri
toriul său, a pus capăt asupririi și 
înrobirii sub orice formă.

Noi am găsit în Uniunea Sovie
tică prieteni, colaborare dezintere
sată fără nici un fel de condiții, 
fără obligații care să umilească 
demnitatea noastră națională.

Republica Arabă Unită, a decla
rat Nasser, a proclamat o politică 
de respingere a blocurilor milita
re și a acțiunilor militare, politi-

■>

BONN. — Presa relatează că 
răspunzind invitației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Consiliul de
canilor de vîrstă din Bundestagul 
vestgerman a hotărît să trimită 
la Moscova o delegație a Bun
destagului. Delegația, care va 
pleca în prima jumătate a lunii 
octombrie, va fi alcătuită din 12 
deputați din partea tuturor frac
țiunilor Bundestagului.

PARIS. In seara zilei de 7 mai. 
cînd criza politică din Franța e 
intrat în cea de-a patra săptămî- 
nă, s-a anunțat că a fost consti
tuită „în principiu“ o echipă mi
nisterială sub președinția liderului 
U.D.S.R., Rene Pleven, pe oare 
agențiile de presă americane ’ îl 
prezintă ca „singurul politician 
care, în cele 24 crize de guvern 
de după război în Franța a fost 
însărcinat de trei ori în cursul a- 
celeiași crize cu formarea cabi. 
netului.

BONN, la 7 mai a avut loc la 
Bonn ședința comună a Comisii
lor Bundestagului pentru afaceri
le externe și pentru problemele a- 
părării în oare a fost examinată a- 
titudinea guvernului R.F.G. față 
de planul creării unei zone denu- 
clearizate în Europa centrală, A. 
gențiia D.P.A. anunță că Strauss, 
ministrul Apărării al R.F.G., oare 
a luat cuvîntul în numele guver
nului a respins acest plan.

ca neutralității în puntele păcii 
generale.

Ar
SOCI 7 (Agerpres). — După 

cum anunță TASS, la 7 mai pre
ședintele Nasser și persoanele 
care-1 însoțesc au vizitat stațiu
nea balneară Soci. Inalții oaspeți 
s-au interesat cu acest prilej de 
activitatea mai multor sanatorii 
și instituții balneologice din loca
litate.

(
Producția industrială a R.D. 
Germane a crescut în ultimii 
nouă ani cu 190 la sută. In 
producția industrială a Eu
ropei R.D. Germană ocupă al 
cincilea loc după Uniunea So
vietică, Anglia, Germania oc
cidentală șl Franța. In ce pri
vește numărul muncitorilor 
folosiți în industrie ea se situ
ează pe locul al șaselea, iar 
ca raport între muncitorii in
dustriali și întreaga populație, 

d ea ocupă locul al doilea după 
Q Anglia.
0 Industria a început să se 
i) dezvolte îndeosebi după con-
A stituirea Republicii Democrate
A Germane, cînd cea mai mare

parte a mijloacelor de produc-
0 . ție a 

Ca 
rapid

q mană 
q parte

fost naționalizată, 
rezultat al acestui ritm 
de dezvoltare, R.D. Ger- 
și-a putut mări cota- 
în producția industrială 

mondială de la 
1950, la 2,6 la 
R.D. Germană 
puternic factor economic 
sistemul economic socialist,

★
Recent, Direcția centrală de 

statistică de pe lîngă Consi
liul de Miniștri al R. D. Ger
mane a dat publicității comu
nicatul cu privire la rezulta
tele îndeplinirii planului eco
nomiei naționale a R.D.G. în 
primul trimestru al anului 
1958. După cum se subliniază 
în comunicat, ca urmare a 
întrecerii socialiste care s-a 
desfășurat în cinstea celui 
de-al V-lea Congres al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania. în primul trimestru a. 
s-a obținut o creștere simți-, 
toare a producției față de pri
mul trimestru al anului trecut,

2 la sută în 
sută în 1955. 
a devenit un 

în

întreprinderile de stat au spo
rit producția de cărbuni și e- 
nergie electrică' cu 6°/o, meta
lurgică — cu 9%, produse ale 
industriei chimice — cu 9%, 
mașini—cu 11%; în industria 
ușoară volumul producției a 
crescut cu 9s/i>, iar în cea ali
mentară cu 24%.

Producția mărfurilor desti
nate populației a crescut în 
această perioadă după cum 
urmează ; televizoare 
peste două ori, frigidere cu 
5Wo, ceasornice de mînă— cu 
24’/o, carne — cu 4%, unt — 
cu 21%, țigări — cu 11% etc.

Numărul muncitorilor din 
întreprinderile populare a spo
rit cu 32.000 de oameni. Pro
ductivitatea muncii a crescut 
cu 8°/o.

In comunicat se arată că 
datori-tă succeselor obținute de 
cooperativele agricole de pro
ducție în 1957, și datorită 
muncii de lămurire duse de 
Partidul Sociali-st Unit din 
Germania și de Frontul Națio
nal, în prim-ul trimestru al a- 
nului 1958 numărul cooperați, 
velor agricole de producție a 
crescut cu 676. Numărul trac
toarelor din S.M.T.-uri a 
crescut cu 5% față de primul 
trimestru al anului trecut.

In comunicat se subliniază 
că în primul trimestru al anu
lui 1958 a continuat să se îm
bunătățească aprovizionarea 
populației cu produse aliniem 
tare și mărfuri de larg con
sum. Planul circulației mărfu
rilor a fost îndeplinit în pri
mul trimestru în proporție de 
lO2°/o. Volumul circulației 
mărfurilor a crescut cu 
514.000.000 de mărci față de 
primul trimestru al anului 
trecut.

de

In 
state 
și instruirii 
este extrem de actuală. Viața cere > 
de la pedagogi să se călăuzească z 
în activitatea lor de educare, de fi 
partinitate, să lupte pentru noul Z 
conținut al procesului pedagogic, Z 
să caute forme și metode noi de Z 
predare, să participe activ la mun- Z 
ca obștească. în R.D. Germană nu Z 
poete fi nici un pedagog căruia z 
să-i fie. indiferent problemele ri- z 
dicate. in lupta pentru construirea L 
socialismului, la care participă in- / 
treaga populație a republicii. Și z 
învățătorii se încadrează tot mai (. 
mult în activitatea politică a țării, z 
Cu prilejul sărbătoririi zilei învă- ( 
țătorului, în R. D. Germană peste - 
35.000 de învățători au fost deco- ( 
rați cu medalia de bronz „Pesta- ( 
lozzi“ pentru meritul de a fi slu- x 
jit cu devotament școala demacra- V 
tică germană in cursul ultimilor ( 
10 ani. Numai la Berlin au fost v 
decorați 1.881 învățători. Un nu- y 
măr de 24 învățători au primit x 
titlul de Învățător emerit al po- X 
porului din R. D. Germană. X

Reforma școlară democrată în- x 
făptuită în R.D.G. a dat în- x 
vățătorului posibilitatea să-și edu- x 
ce elevii întrun alt spirit, in x 
spiritul prieteniei cu toate po- X 
poarele. In ultimii 10—12 ani (/ 
a fost creat noul tip de învă- C 
țător, învățătorul popular în ade- v 
vârâtul înțeles al cuvîntului. (J

Pentru învățător în Republica C 
Democrată Germană nu este sufi- V 
cient numai să-și îndeplinească ( 
obligațiile de pedagog ; învățăto- X 
rul a devenit aici un factor activ x 
al vieții sociale și politice. (

Printre candidații în alegerile x 
pentru organele locale ale puterii X 
de stat din R. D. Germană au fost X 
aleși și mulți învățători. Printre x 
aceștia este și Irma Henschke. x 
Timp de 10 ani ea a predat limba ( 
rusă în clasele superioare ale șco- v 
Iii din raionul Berlin-Kdpennik. ( 
Ea este fiică de muncitor. Visul ei C 
de a deveni pedagog a putut fi v 
realizat numai atunci cînd în par- C 
tea răsăriteană a Germaniei au v 
venit la putere muncitorii și fără- X. 
nii. .

Irma Henschke și-a perfecțio- J 
nat continuu măiestria sa pedago- V 
gică. in prezent ea este docent al \ 
Institutului de pregătire a profe- z 
sorilor pentru școlile profesionale. 0 

învățătorii din R. D. Germană v 
își iubesc patria și poporul, se in- X 
grijesc de viitorul tinerei genera- fi 
ții și al țării lor. Q

a 
pentru copii

() in RJ). Germană sînt create 
" toate condițiile necesare dez- 
v voltării copiilor și asigurării 
V unei vieți fericite, in acest an, 
X de pildă, numai pentru organi- 
x zarea odihnei de vară a copii- 
\ lor au fost alocate în RJ). Ger- 
J mană 65.000.000 de mărci, in 
X afară de aceasta, sindicatele au 
X alocat în același scop 10.000.000 
x mărci.
x in plus, mai trebuie mențio- 
x nat un aspect. Organele de stat 
X și diferite organizații, intre- 
X prinderi și instituții din RJ) 
\ Germană vin sub diferite for- 
\ me, în ajutorul copiilor din 
X. Germania occidentală. Numai 
X. în 1957 un număr de 60.000 
X. copii din Germania occidentală 
\ și-au petrecut vacanța de vară 
\ in R.D.G. Ei s-au recreat în sa- 
\ notorii, case de odihnă, tabere 
y de pionieri, excursii etc. Anul 
y acesta, numărul lor va fi și mai 
\ mare.

Această brigadă de la Secția de tuburi 2 a Uzinelor de 
oțel și laminate din Riesa și-a luat angajamentul de a înde
plini planul pe primul semestru -al acestui an cu 5 zile înainte 
,de termen. In afară de aceasta, brigada intenționează să re
ducă cu 15%, defectările și scoaterea din funcțiune a mașk 
nilor,

I o MnornuQ ■ Crearea Asociației de prietenie Ld IVIUduUVd ■ și legături culturale

MOSCOVA. (Corespondentul 
Agerpres transmite) : La 7 mai 
a avut loc Ja Moscova o adunare 
consacrată creării Asociației de 
prietenie și legături culturale so
vieto-romînă.

Sala de festivități a Prezidiu
lui Uniunii Asociațiilor sovietice 
de prietenie și relații culturale 
cu țările străine era împodobită 
cu drapelele de stat ale R.P. Ro- 
mîne și U.R.S.S.

L,a .adunare au participat oa
meni de știință, muncitori din în
treprinderi, artiști, scriitori, ac
tiviști ai organelor de partid și 
de stat din Moscova, Leningrad, 
Kiev și alte orașe ale Uniunii 
Sovietice.

Au fost de față de asemenea 
colaboratorii ambasadei și agen
ției economice 
va în frunte 
ambasadorul 
U.R.S.S.

la adunare 
Epișev, ambasadorul Uniunii 
vietice la București.

Deschizînd adunarea, 
Sizov, vicepreședinte al 
lui Uniunii Asociațiilor 
de prietenie și relații 
cu țările străine a arătat că un 
mare grup de oameni ai culturii, 
artei, științei, muncitori, colhoz
nici, reprezentanți ai armatei so
vietice au propus să se creeze o 
asociație de prietenie sovieto-ro
mînă.

A luat apoi cuvîntul EVGHENI 
AFANASENKO, ministrul Invă- 
țămîntului Public al R.S.F.S.R.,

romîne la Mosco, 
cu Mihai Dalea, 

R.P. Romîne in

a luat parte A.
So-

Niko'ai 
Prezidiu- 
sovietice 
culturale

ovieto-romînă
deputat al Sovietului Suprem al
U.R.S.S.

Uniunea Sovietică, a spus vor. 
bi-torul — credincioasă principii
lor leniniste ale păcii și priete
niei între popoare, realizează sub 
conducerea Partidului Comunist 
o politică fermă și consecventă 
de dezvoltare și întărire a legă
turilor sale politice, economice și 
culturale cu toate statele pașnice 
din lume și în primul rînd cu ță
rile de democrație populară.

In continuare, vorbitorul a a- 
rătat că prietenia dintre popoare
le sovietic și romîn își are rădă
cini în negura istoriei, căl-indu-se 
în focul luptei comune împotriva 
cotropitorilor, pentru apărarea 
intereselor comune.

Vorbitorul a subliniat apoi im
portantele succese realizate de 
oamenii muncii romîni sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Ro
mîn în întărirea statului lor de 
democrație populară și în dezvol
tarea economiei naționale a țării 
în drum spre socialism. El a ară
tat că poporul sovietic se bucură 
nespus de minunatele realizări 
ale R.P. Romîne, care au dus la 
transformarea Romîniei in!r-o ța- 
ră cu o industrie și o agricul
tură în plină dezvoltare și cu o 
cultură înfloritoare.

In încheiere, tov. Afanasenko a 
arătat că Asociația unională pen-.stre, tov. Dalea a spus: Po- 
tru legăturile culturale cu strai-'porul romîn consideră prietenia 
nătatea (V.O.K.S.) care a jucatî și alianța cu U.R.S.S. ca fiind de 
la timpul său un rol important în o excepțională însemnătate. A- 
dezvoltarea raporturilor prietc- ceastă prietenie este expresia 
nești dintre U.R.S.S. și R.P.R. nu înaltă a ideilor internațional«-

mai este în stare să satisfacă in
teresul crescînd al oamenilor so
vietici față de viața poporului 
frate romîn, față de realizările 
lui economice și culturale. Toc
mai acest fapt a determinat gru-, 
pul de inițiativă, care a convo
cat prezenta adunare, sa vină în 
fața ei cu propunerea de a se 
crea în U.R.S.S. o Asociație de 

să

mulul .proletar, ea este pusă f» 
interes« 

slujba1 
și co-<
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prietenie sovieto-romînă, care 
contribuie în cea mai largă mă
sură la întărirea prieteniei fră
țești dintre ambele popoare.

Toți vorbitorii au sprijinit ini
țiativa creării Asociației sovieto- 
romîne, exprimîndu-și voința de 
a-și da aportul la desfășurarea 
cu succes a activității ei.

Apoi a rostit o cuvîntare tov. 
MIHAI DALEA, ambasadorul 
R.P. Romîne în U.R.S.S.

Fiecare nouă manifestare a 
prieteniei frățești între popoarele 
noastre — a spus vorbitorul — 
este pentru noi un prilej de adîn- 
că bucurie. Fiecare nouă formă 
de colaborare între Romînia și 
Uniunea Sovietică este de o mare 
însemnătate, deoarece ea contri
buie la întărirea și adincirea le
găturilor dintre țările noastre.

Făcînd o trecere în revistă a 
numeroaselor fapte și documente 
care vorbesc despre prietenia 
tradițională dintre popoarele noa- 

, tov. Dalea a spus : "

slujba celor mai scumpe 
ale celor ce muncesc, în 
intereselor socialismului 
muni smului.

In strînsă prietenie și 
rare cu U.R.S.S., poporul romîn 
și-a cucerit și consolidat o reală 
independență și a obținut 
cese hotărîtoare în opera de 
struire a socialismului.

Transformarea rapidă a 
mîniei din-tr-o țară agrară 
poiată într-o țară cu o industrie 
în plină dezvoltare, este strîns 
legată de sprijinul economic șî 
tehnic al Uniunii Sovietice.

Tov. Dalea a vorbit în conții 
nuare despre schimbul 
crescînd de valori culturale 
artistice dintre R. P. Romînă 
U.R.S.S.

Adunarea a hotărît apoi 
unanimitate crearea Asociației 
prietenie și legături culturale so. 
vieto-romîne.

S-a ales conducerea Asociației, 
din care fac parte 103 persoane 
— scriitori, activiști de stat și de 
partid, vechi bolșevici, generali, 
muncitori, colhoznici din toate 
colțurile Uniunii Sovietice,

Du-pă adunare *a avut loc un 
concert.

In aceeași seară a avut loc șe
dința de constituire a conducerii 
Asociației de prietenie sovieto-; 
romîne. Președinte al Asociației' 
a fost ales Evghen-i Afanasenko, ; 
ministrul Invățămintului al 
R.S.F.S.R., deputat în Sovietul ' 
Suprem al U.R.S.S.
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