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Succesele tinerilor din cooperativa 
gricolă de producție „1 Mai“-Vișina Nouă

După lăsatul serii, după ce se 
ntoru da la cîmp utemiștii și ti- 
erii din cooperativa agricolă de 
roducție „1 Mai“ din comuna 
’ișina Nouă, se întîlnesc de fie- 
are dată la sediul cooperativei, 
dci, tinerii nu numai că discută 
espre rezultatele activității lor 
atr-o zi de muncă, nu numai că 
ac bilanțul realizărilor în oadrul 
ngajamentelor luate, însă se inte- 
esează Îndeaproape și de mersul 
uturor lucrărilor agricole din coo- 
>erativă și do calitatea lor.
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I Din angajamentele utemiștilor și tinerilor | 
din opt unități agricole socialiste | 

din regiunea Constanța

Intr-una din aceste seri, la dis
cuțiile tinerilor au participat și 
mulți tovarăși din conducerea coo
perativei, iar utemistul Ilarie Po
pa, tehnicianul agronom al coope
rativei, a prezentat referatul :

„De pe fiecare hectar însămîn- 
țat să obținem producțiile cele 
mai bune din comună“. Toți par- 
ticipanții la cuvînt au îmbrățișat 
puternic această idee a utemiștilor. 
Membrii cooperativei au hotărît, 
de asemenea, ca cele 5 hectare cu 
grîu lot semincer, să fie încredin
țate spre a fi muncite tot de ti
neri. Răspunzând acestei încrederi,

' Opt organizații de bază U.T.M. din unitățile agricole socialiste 
din regiunea Constanța ne-au trimis angajamentele adoptate de 
adunările generale deschise ale acestor organizații, in legătură 
cu contribuția tineretului la înfăptuirea sarcinilor trasate de par
tid pentru dezvoltarea agriculturii.

Utemiștii, tinerii din gospodăriile agricole de stat : Cocargea- 
Deleni, raionul Adam Clisi, Costache Burcă, raionul Negru Vodă, 

urmă-
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Vlvier fi Sermeuse au fost 
condamnați la moarte prin ver
dictul unanim al unei curfl de 
jurați parisiene. întreaga asis
tență a răsuflat ușurată, toată 
presa franceză a salutai cu sa
tisfacție sentința tribunalului. 
Vivier șl Sermeuse s.au reîn
tors în celule. In așteptarea »- 1 
xecufiel,

Vivier șl Sermeuse au cite 
douăzeci de ani. El au ucis doi 
oameni șl ei la fel de tineri, doi 
îndrăgostiți aflațl pe bancheta 
unui automobil, crelnd proiecte 
pentru viitorul lor. Vivier, șl 
Sermeuse s-au apropiat tiptil 
de cei doi tineri și au tras. Nud 
cunoșteau pe cel doi îndrăgos
tiți, nu-i văzuseră niciodată, 
dar au tras. De ce 7 — a între
bat președintele tribunalului.

— N-am avut curajul să elrlg 
„sus mtinile" a răspuns cinic 
Sermeuse.

Vivier șl Sermeuse au ctte 
douăzeci de ani. La Ptrsta lor 
tinerii tșl croiesc planuri pen
tru viitor, caută să afle făga
șul pe care se va scurge viața 
lor. Cei doi au făcut șl ei a- 
celașl lucru. Șl.au ales carie
ra : să devină gangsteri. În
ceputul trebuia făcut cu ataca
rea unui magazin de bijuterii 
din centrul Parisului. Pentru 
aceasta a fost întocmit un sce
nariu, după care urma să se 
desfășoare atacul proiectat. A 
fost procurată recuzita: măști, 
revolvere, fringhii. Lipsea un 
automobil. De aceea s.au hotă, 
rit să-l fure.'Dar nu o mașină 
din cele care stau parcate ia 
marginea trotuarelor, pentru că

într-una din halele uzinelor de vagoane „Gh. Dimitrov“ din Arad

utemiștii și tinerii din cooperativă 
și-au luat angajamentul ca prin 
efectuarea unor lucrări de înaltă 
calitate să obțină de pe această 
suprafață cel puțin 3.000 kg. grîu 
la hectar, față de 1.800 kg. pla
nificate. în răstimpul de 8 zile, 
de la publicarea în ziarul nostru a 
angajamentelor pe care și le-au 
luat, munca utemiștilor și tineri
lor a fost încununată de multe 
succese.

• Ei au terminat toate lucrările 
de amenajare în vederea irigării 
unei suprafețe de 8 hectare cu 
porumb și sfeclă de zahăr cum 
sînt : săparea șanțurilor de canali
zare a apei, amenajarea rigolelor.

• Au terminat prașila întîia 
pe o suprafață de 8 hectare însă- 
mînțată cu porumb (cu 6 hectare 
mai mult față de angajamente) și 
a unui hectar de sfeclă de zahăr.

• Au însămînțat, cu două zile 
înainte de datele stabilite în an
gajament, o suprafață de două 
hectare și jumătate iarbă de Su
dan, trei hectare sorg furajer și 
două hectare ovăz, adică întregul 
plan de culturi furajere al coope
rativei.

• în afara acestor lucrări, ute
miștii și tinerii cooperativei au 
desțelenit prin muncă voluntară o 
suprafață de 0,5 hectare din peri
metrul cooperativei, pe care au 
însămînțat-o cu pepeni; sumele 
provenite din vînzarea lor vor fi 
alocate fondului de bază al coo
perativei.

• Tinerii repartizați în echipele 
de construcții au început con
strucția unui grajd și a unui sai
van de oi. Tot ei au transportat 
din orașul Corabia 4 metri cubi 
de lemn de construcție, 2 metri 
cubi de seîndură și 1.000 bucăți 
țigle.

Acestea sînt primele realizări, 
însă ritmicitatea cu care s-au în
făptuit, priceperea tinerilor, entu
ziasmul lor în muncă, ne întăresc 
încăodată convingerea că toate 
angajamentele lor vor fi duse la 
îndeplinire.

Miercuri seara, la Ambasada 
R.P. Bulgaria din București a avut 
loc solemnitatea înmînării diplo
mei de membru de onoare al 
cademiei Bulgare de Științe, 
cademicianului prof. dr. C. 
Parhon, președinte de onoare 
Academiei R.P. Romîne.

La solemnitate au luat parte 
ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București, Stoian Pavlov, ți mem
brii Ambasadei, precum și acade
micianul Sava Ganovski, vicepreșe. 
dinte al Academiei Bulgare de 
Științe.

Au participat acad. Atanase 
Joja, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul Invățămin- 
tului și Culturii, prof. dr. Voinea 
Marinescu, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, academicienii 
lorgu Iordan, vicepreședinte al A- 
cademiei R.P. Romîne, V. Malin- 
sclii, secretar-prim al Academiei 
R.P. Romîne, Al. Codarcea, Petre 
Constantinescu-Iași, Al. Graur, N. 
Hortolomei, N. Gh. Lupu, E. Ma- 
covschi, St. S. Nicoiau și A. Oțe
tea, M. Macavei, președintele de 
onoare al Institutului roinîn pen
tru relațiile culturale cu străinăta. 
tea, Dionisie Ionescu, ministrul 
Ceremonialului de Stat, I. Moruzi, 
directorul Protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe, N. Zla- 
tev, director ad-interim în Mi
nisterul Afacerilor Externe, oa
meni de știință, colaboratori ai 
academicianului prof. dr. C. I. 
Parhon.

Ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, Stoian Pavlov, a arătat 
că Academia Bulgară de Științe 
a hotărît să confere înaltul titlu 
de membru de onoare academicia
nului prof. dr. C. I. Parhon pen-

Doctor Russel, raionul Tulcea, au hotărît să înfăptuiască 
toarele obiective mari (totalizate pe cele trei gospodării) :

9 Să lucreze o suprafață de 5.800 hectare 
arabil de la însămînțare pînă la recoltare.

• Să îngrijească 6.790 animale.
• Să obțină peste plan 880 tone porumb 

tone grîu.
• Să depășească planul la lapte de vacă cu 400 

hectolitri șl la lapte da oaie cu 460 hectolitri.
• Să economisească 40 tone motorină și 420.000 Iei 

la piesele de schimb pentru tractocre șl mașini a- 
grlcole.

Utemiștii, tinerii din gospodăriile colective „Olga Bancicu din 
comuna Palazul Mare-Constanța. „Răsăritul“ din comuna Marin- 
ghiol, raionul Tulcea, „Alcxandr Matrosov"-Viile N ni-Constanți, 

-■■■■■ - - -• • • • rr. . • comuna
următoa- 

obiective mari (totalizate pe cele cinci gospodării colective): 
9 Să lucreze de Ia însămtnțaro pînă la recoltare o 

suprafață de 1300 hectare teren arabil.
• Să ‘ ....................... ' '
• Să 

furajer.
e Să
• Să 

suprafață de 700 hectare pășune.
• Să transporta la cîmp 2300 tone gunoi de grajd.
• Să redea agriculturii o suprafață de 12 hectare.

desprinde puternic din aceste angajamente hotărirea tineri.

„Izbînda“, satul Băltăgești, raionul Hirșova și „Victoria' 
Oltina, raionul Adam Clisi, au hotărît să înfăptuiască 
rele

planteze 5.000 pomi fructiferi.
Insilozezo o cantitate de 5.550 tona porumb
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îngrijească 650 animale, 
efectueze toate lucrările de întreținere pe o
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(Continuare în pag. 3-a)

21.500 hectare de Islaz

Te-

, să se grebleze și să se 
o suprafață do 21.500

în laboratorul regional pentru controlul semințelor din 
Mureș este cercetată puterea de germinație a unor semințe.

Se
lor din cele opt unități agricole socialiste de a depune toate 
eforturile, toată capacitatea lor de muncă pentru continua con
solidare a unităților în cadrul cărora îți desfășoară activitatea, 
pentru traducerea în fapte a sarcinilor trasate de partid pentru 
dezvoltarea agriculturii.

EXEMPLUL LOR TREBUIE URMAT DE TOȚI UTEMIȘTII 
ȘI TINERII CARE LUCREAZĂ IN SECTORUL SOCIALIST AL 
AGRICULTURII.

îngrijite de tinerii 
din satele regiunii Ploești

Hotărfrea comună a Ministeru- 
ui Agriculturii și Silviculturii și 
2.C. al U.T.M., cu privire la par- 
'ciparea tineretului la acțiunea 
' însilozare, curățire și îngrijire 
pășunilor, a mobilizat aproape 

toate organizațiile de bază U.T.M. 
lătești din regiunea Ploești.

Pentru ca această acțiune să 
la o amploare și mai mare, să 
îucă la mobilizarea întregului ti
neret din satele regiunii Ploești, 
niroul comitetului regional U.T.M., 
împreună cu secțiunea agricolă 
regională au întocmit un plan co
mun cu sarcini precise privind ac
țiunea de curățire și îngrijire a is
lazurilor. Planuri asemănătoare 
iu fost întocmite și de comitetele 
raionale și organizațiile de bază 
U.T.M. care au ținut șl adunări 
generale deschise pe această pro
blemă.

In «ceste adunări, utemiștii, 
tinerii, pionierii și școlarii s-au 
angajat să îndeplinească și să de
pășească sarcinile prevăzute în 
notărîre. Organizațiile U. T. M. 
Ftdga și Movila Banului din raio
nul Mizil s-au angajat să îngri- 
igscă 64 hectare islaz. Organiza- 

i U.T.M. Bălțați și Boldii din 
mul Rîmnicu Sărat au și exe

cutat lucrările de curățire pe 253 
hectare. Rezultate frumoase au 
obținut și organizațiile U. T. M. 
Calvini, Ghiojd, Valea Lupului, 
Cislău, din raionul Cislău, care 
au curățat și îngrijit peste 300 ha. 
islaz, organizațiile Țintești și Cor- 
tești, raionul Buzău, 80 ha., orga
nizația Brătești, raionul Tîrgoviștc, 
60 ha. etc.

Prin munca entuziastă a tineri
lor din satele regiunii Ploești s-a 
Teușit ca pînă în momentul de

față să se defrișeze mărăcinii și 
arbore lele, să se grebleze și să se 
niveleze
ha. islaz. La această acțiune au 
participat peste 21.000 utemiști, 
tineri pionieri și școlari, care au 
efectuat peste 66.000 zile muncă- 
om și peste 4.700 zile muncă cu 
atelajele.

Această acțiune, cu un profund 
caracter patriotic, continuă să mo
bilizeze mase din ce în ce mai 
largi de tineri din regiunea Plo
ești.

L PETRE
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£ Întrucît se pare ci Sfa- 
jo tul popular regional Con- 
>o stanța nici în anul acesta 
C nu-și va îndeplini promi- 
C siunea de a tipări un ghid 
io al stațiunilor de pe litoral, 
C o să încercăm să ne a- 
C sumăm noi sarcina de a 
jo vă orienta dt de cît.

Stațiunile Vasile Roaită 
(o și Eforie, vor primi în fie- 
3 care serie, 4.000 de oa- 
C meni în plus față de a- 
lo nul trecut. La Vasile Roai- 
(° tă, II noi frumoasa 
C blocuri își așteaptă, pri- 
p mitoare, oaspeții. La Efo- 
(° rie, complexul de vile și 
C blocuri intrute deja in 
jo faza de finisare, formează 
(° un al doilea oraș. Celor 
jo mici li se construiește act 
jo un nou și grandios corn- 
(2 plex. Serii de cite 600 de 
C copii se vor odihni, vor 
jo zburda, se vor scălda in 
g razele soarelui și în apa 

mării, găzduiți de marele 
p complex. Acum, in timp 
g ce constructorii, finisează 
jo sălile de joc, jucăriile, 
p mobilierul confortabil, au 
g și început să sosească.
£ Vilele și blocurile nou 
p construite nu sint singu- 
g rele care ar trebui notate 
jo neapărat. Ar trebui in- 
p scrise aci străzile și bule
le vardele noi care se asfal- 
£ lează și iluminează. In 
p mod special ar trebui no- 
g tat marele bulevard de 
Jo cornișă care trece pe dea- 
P supra falezei de la Eforie 
£ la Vasile Roaită conți-

nuînd apoi mai departe. 
El va oferi nu numai ti
nerilor un loc de roman
tice promenade dar și ce
lor mai in virstă un 
splendid loc de odihnă.

Dar pentru că sintem la 
Vasile Boaită pe faleză, 
să coborîm și pe plajă. 
Surprinzător! Plaja, spre 
bucuria generală, este de 
două ori mai lată ca ur
mare a construirii diguri-

îndelete, înainte de a ne 
lua un vremelnic rămas 
bun de la aceste două 
perle ale litoralului romi- 
nesc, să vă oferim doar 
cîteva date statistice.

Se plantează acum
aproape 3 milioane de 
flori și arbuști decorativi. 
Vor funcționa începînd 
din anul acesta pe plaje 
și în oraș 40 de chioșcuri 
tip cu ape minerale și ră-

aci

Cîfe ceva

Un bilanț strălucit al tinerilor reșițeni în lupta nentru

ECONOMII DE
In ziarul nostru din dimineața 

zilei de vineri 16 mai a apărut 
informația despre consfătuirea de 
bilanț a tinerilor din Combinatul 
Metalurgic Reșița — inițiatorii 
acțiunii patriotice : „SA GOSPO
DĂRIM CU GRIJA METALUL".

Consfătuirea șiaa propus să 
analizeze rezultatele obținute în 
primele trei luni de întrecere 
pentru economisirea metalului și 
în același timp să evidențieze ceie 
mai bune metode folosite pentru 
generalizarea lor în întregul 
combinat.

Bilanțul a fost deosebit de rod
nic. IN TREI LUNI DE ZILE AU 
FOST ECONOMISITE 1.068 TO
NE DE METAL. Cifra, impresio
nantă exprimă munca entuziastă 
a utemiștilor și tinerilor, a orga
nizațiilor de bază U.T.M. și ală
turi de ei a celorlalți muncitori 
vârstnici, ingineri, tehnicieni, 
maiștri, a organizațiilor sindicale, 
care sub conducerea organizați
ilor de partid, au făcut din iniția
tiva patriotică „Să gospodărim 
cu grijă metalul" o chemare fier
binte pe care au adresat-o și 
celorlalte întreprinderi din țară, 
chemare căreia în primul rind ei, 
inițiatorii, i-au dat strălucire de 
diamant.

1068 tone de metal economisite. 
Aceasta înseamnă producția de 
oțel a unui cuptor Siemens Mar
tin de mărime mijlocie, pe o în
treagă săptămînă. înseamnă că 
La Combinatul Metalurgic din Re
șița în fiecare minut tinerii au e- 
economisit 8,240 kg. metal.

1068 tone de metal economisite, 
din care la Reșița — inima de 
oțel a țării noastre — se pot pro
duce 7 locomotive, coloși de oțel 
din seria 150.000 șl 9 turbine, 
7 locomotive în stare să fugă fie
care pe linii ferate cu cite 50ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNEI CONSFĂTUIRI
cisterne de petrol, vagoane încăr
cate cu cherestea sau grîu, căr
bune sau ciment, 9 turbine de 
3.000 kw. din cele care ne-au dus 
faima de buni constructori pînă 
în îndepărtata Chină, 9 turbine în 
stare fiecare dintre ele să ilumi
neze un oraș cu 15-20.000 locui
tori.

Cum au reușit tinerii reșițeni 
să ajungă Ia asemenea realizări?

Răspunsul l-a dat consfătuirea, 
prin informările verbale făcute de 
Nicolae Chirilă, responsabilul u- 
nei brigăzi de tineret de la tur
nătoria de oțel, ing. Itu Ilie, de 
la laminoare, și Gh. Dogaru, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. de la forjă, prin succin
tul raport prezentat de Sebastian 
Buzoianu, activist al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Reșița, asupra 
desfășurării 
combinat și 
s-au purtat.

Cîteva din metodele 
de economisire a metalului

inițiativei în întregul 
prin discuțiile care

METAL

grădini au ringuri fi or
chestre de dans.

Dacă în Vasile Roaită 
fi Eforie nu veți găsi te
renuri de sport, vina nu 
o poartă ghidul care
vi le-v prezentat, ci admi
nistrația locală si mai ales 

institu. 
aci

care

nu

întreprinderile și 
țiile care construiesc 
case de odihnă și 
cred că cu aceasta au re
zolvat problema odihnei

re

Noile CONSTRUCȚII
DE PE LITORAL

lor de adăpost. Și surpri
zele continuă. în locul țăr
mului prăpăstios și plin 
de bălării avem acum în 
față terase etajate cu (lori 
și bănci care transformă 
accesul spre plajă într-o 
plăcută și odihnitoare 
promenadă. Pe plajă, pe 
digul nou construit, ne 
stau la dispoziție acum 
cabine, vestiare, dușuri, 
chioșcuri de răcoritoare.

Și acum, pentru că spa
țiul nu ne oferă posibili
tatea unei călătorii mai pe

coritoare. La Vasile Roa
ită va intra în funcțiune 
un nou și modern atelier 
de coafură și frizerie, in 
sfîirșit, mai trebuie notat 
că problema apei pota
bile este in cea mai mare 
parte rezolvată, că se va 
deschide o nouă grădină 
de cinematograf și că nu
mărul băncilor de pe alei 
ți din parcuri vor crește 
de la 80 cite erau anul 
trecut, la 1000. Și o men
țiune specială pentru ti
neri. Șase restaurante și

oamenilor trimiși aci. Ele 
nu construiesc terenuri de 
sport fi cluburi.

Și acum ghidul vă in
vită in altă stațiune care 
vă așteaptă tot atît de pri
mitoare. ba Techirghiol, 
după ce treci calea ferată, 
te impresionează plăcut 
priveliștea nouă ce ți se 
deschide in fală, in locul 
desișului sălbatic de stuf, 
ierburi neîngrijite, ciulini 
și scaieți, pășim acum pe 
aleile presărate cu nisip 
galben, străjuite de ron-

durii» de flori și verdele oi 
proaspăt al gazonului. In 3 
afara bărcilor cu rame, pe 
lac ne vom putea plimba ol 
anul acesta și cu nume- 3 
roasa vaporașe. Cît de 3 
plăcut ar fi fost ca lucrul ol 
acesta să ne fi fost oferit 3 
și pe mare. Mult visata 3 
cursă de vaporașe pe ruta oi 
Mamaia-Vasile Boaită ar 3 
constitui împlinirea mul- 3 
tor dorințe. ol

Dar d'acă drumul de la 3 
Vasile Boaită la Mamaia J 
nu-l putem face pe bordul ol 
unui vaporaș, să încercăm 
să ne strecurăm intr-un 3 
autobus întrucît promisa 3 
linie de troleibuz Con- ; 
stanța-Mamaia continuă să cj 
fie deocamdată de dome- 3 
niul viitorului. 3

Mamaia e o stațiune a 3 
tinereții. Amenajările dp 3 
la tabăra internațională 3 
de tineret au intrat în cp 
faza finală. Reprezentanții 3 
celor 12.000 de tineri ce- 3 
lioslovaci ce se vor odihni o) 
anul acesta s-au și apucat 3 
să-și monteze corturile. 3 
O.N.T. „Carpați“ a ternii. cp 
nat aci amenajarea unui c 
mure hotel, iar construcția 3 
marelui restaurant cu te- 3 
rasă și piscină interioară ol 
se apropie de sfîrșit. 3

Și dacă ghidul litoralu- 3 
lui nu a fost încă tipărit, ol 
marea în schimb vă aș- 3 
teaptă primitoare să vă 3 
desfete cu frumusețea ei ol 
inegalabilă. 3

I. ȘERBU 3

Metalul poate fi economisit pe 
diferite căi. Amintim cîteva folo
site cu succes de tinerii din trei 
mari secții : laminoare, turnătoria 
de oțel și forjă.

Laminataril au reușit cea mai 
mare performanță în economisi
rea metalului — 515 tone din car» 
numai în luna aprilie 175,6 ton». 
Cum ? In primul rînd prin mio- 
șorarea consumului tehnologic. A

, crescut exigența și calificarea pro- 
i fesională. Lucrînau-se atent la în

călzirea lingourilor se înlătură 
I pierderile de metal prin supraîn

călzirea lui sau prin oxidare. La- 
minatorii au micșorat laminările 
de probă, preocupîndu-se mai în
deaproape și de problema forma
telor. Lingoul pentru șină era, de 
exemplu, mult mai greu decît Ire- 

• buia. El a fost redus cu mai bine 
de 100 kg. Economii s-au obținut 
și datorită laminării profilelor cu 
toleranțe cît mai restrînse (între 
negativul și pozitivul prevăzut de 
STAS). Cu asemenea toleranțe au 
fost laminate în ultima vreme, 
spre exemplu, ghidajele de tablă. 

Există condiții ca economiile de 
metal să fie mai mari. E necesar 
numai să se dea atenție mai mare 

. la turnarea cilindrilor. De aseme
nea manșoanele trebuie să fia de 
mai bună calitate. Bineînțeles 
pentru aceste deficiențe nu sînt 
Vinovați laminatorii.

La turnătoria de oțel
■ fost îndrumați și ajutați 

reze consumul specific 
de oțel turnat, 
negativ calitatea. Anul acesta,

. în primele trei luni consumul spe
cific a fost redus cu 70 kg. de fie
care tonă, față de ultimele trei 
luni ale anului trecut, în primul 
rînd prin reducerea maselotelor. 
La penele pentru ramificații, spre

■ exemplu, maselotele au fost redu
se cu 70%. Aici, la roți, se folo
sesc bucșe exotermice, tot pentru 
reducerea maselotajului, care a

t scăzut de la 270 kg. la numai 70 
' kg. în vederea înlăturării pierde- 
( rilor de oțel la turnare s-a înfiin

țat un sector special de tineret 
unde miezurile sînt întărite P® ca_

tinerii au 
să micșo- 
per tonă 

fără a influența 
Anul

CONSTANTIN BUCUR 
corespondentul „Scìnteli tineretu
lui" pentru regiunea Timișoara

ar fl cerul o anumită speciali- < 
zare tn spargerea încuietorilor t' 
de la ușă. Cei doi s-au gtndit ♦ 
să atace o mașină ocupată, să ț 
intimideze pe cei dinăuntru și t 
apoi să fure automobilul. Dar.,. î

— N.am avut curajul să strig i 
„sus mtinile“ spune Sermeuse. ț

Șl de aceea a descărcat con- f 
ținutul celor două revolvere tn 
doi oameni necunoscut!.

S-ar părea că cele povestite 
plnă acum formează subiectul 
unui film de gangsteri, atli de 
obișnuit tn occident. Din păcate, 
nu e film, ci realitate. Există 
insă o legătură. Vivier și Ser
meuse au vrut să devină gang
steri, influențați de filmele poli
țiste. De altfel au și mărturisit 
aceasta. O bună parte din pla
nurile lor de atacare a magazi. 
nului de bijuterii au fost copiate 
după acțiunile gangsterilor — 
eroi din filmele polițiste.

Dar nu numai filmele poartă 
vina că cei doi tineri au deve
nit criminali, nu numai filmele 
polițiste sint vinovate că pa
tru tineri de cite douăzeci de 
ani au murit. Filmul a servit 
doar să cristalizeze anumite 
tendințe, anumite condiții exis
tente. Lipsa de educație, ispita 
unui trai ușuratic ca și dorința 
bolnăvicioasă pentru banii care 
le.au lipsit din pruncie. S-ar 
putea oare ca un sistem social 
viciat să nu genereze acte 
caractere care să-i poarte din 
plin pecetea 7

Vivier și Sermeuse au 
Jurații i.au condamnat 
moarte. Verdictul acesta 
insă și asupra societății in eare 
trăiesc cei doi tineri, asupra ca
pitalismului care pocește sufle, 
tul, tl otrăvește, tl pervertește.

Vivier și Sermeuse vor urca 
treptele eșafodului, executlnd o 
meritată pedeapsă. Iar vinova
tul principal, ortnduirea care a 
sluțit inimile celor doi, care, 
tntr.un fel, le-a pus revolverul 
In mlini. va suferi șl ea, mai 
devreme sau mal tlrziu, verdic
tul nemilos dat de Istorie.

AL. G.
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ț
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Cu vaporașul pe lacul He
răstrău într.o zl însorită de 
mal.

Foto : N. STELOR1AN
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Corespondența cu părinții

sate, 
ve-

le
să

In fața colii albe, femeia s-a 
Oprit îndelung, plimbîndu-și pri
virile întristate de la un colț la 
celălalt. Mii de gînduri îi sfrede
leau mintea, fără să le poată orîn- 
dui în vreun fel, fără să le poată 
măcar spune cu glas tare. Se cioc
neau, unul de altul, se frămîntau, 
se împărțeau în sute de frînturi 
chinuitoare, insuportabile, care se 
răsfrângeau pe față, adîncindu-i 
parcă și mai mult cutele bătrîneții. 
Apoi, ridieîndu-și de pe frunte o 
șuviță căruntă s-a hotărît să scrie. 
Mîna stîngace cu degete bătăto
rite de muncă, mîna ou care toată 
viața n-a făcut altceva decît să 
muncească din greu, a luat creio
nul și a început să lege cuvintele 
tremurat, întârziind pe fiecare li
teră... •

„Sînt mama studentului Doina 
Gheorghe, din anul IV zootehnie- 
Timișoara, și primind o scrisoare 
do la d-voastră că băiatul meu are 
o purtare proastă și nu învață, vă 
rog din tot sufletul să-mi scrieți 
mai precis care este situația lui și 
din anii trecuți. Aceasta pentru că 
eu tot timpul l-am întrebat cum 
se poartă și cum și-a luat exame
nele și el îmi spunea că le-a luat 
cu bine. Mă doare, acum, cînd aud 
că el nu-și vede de treabă, pentru 
că eu I-am învățat numai lucruri 
bune. Sînt femeie bătrină și vreau 
ca el să învețe carte și să fie un 
om folositor societății, să nu mai 
fie neștiutor, așa cum am fost eu. 
Vă rog să faceți așa fel ca îm
preună cu mine să-l aducem pe 
căi bune“...

Aproape în același timp, la Insti
tutul Agronomic din Timișoara, au 
sosit plicurile și cărțile poștale tri
mise de părinții studenților : din 
Medgidia, Reșița, Albești, Baia 
Mare și din toate celelalte 
comune sau orașe de unde au 
nit studenții institutului.

Schimbul acesta de scrisori, 
gătura aceasta care a început 
se formeze între institut și părinții 
studenților, interesul din ce în ce 
mai mare pe care au început să-l 
aibă părinții pentru felul cum în
vață și cum se comportă fiii lor 
în facultate, pentru preocupările 
pe care le au atunci cînd sînt de
parte de ei, se datorește unei ini
țiative interesante și deosebit de 
eficace pe care a întreprins-o orga
nizația U.T.M. împreună cu con
ducerea institutului.

încă înaintea primei sesiuni de 
examene, comitetul U.T.M. pe in
stitut și-a propus să facă o anali
ză amănunțită a situației și activi
tății fiecărui student și în special 
a utemiștilor. Aceasta, pentru mo
tivul că începuse să lse constate de. 
lăsare, lipsă de interes și preocu
pare din partea unor studenți, pen
tru învățătură, disciplină, pentru 
frecvență pentru realizarea sarci
nilor de organizație. Existau 
cursuri la care frecvența era foarte 
scăzută. Studenți, cum ar fi Nea- 
gos Radu, Pleșa Emil, sau Fene- 
șin Rodica, lipseau sistematic. La 
seminarii, unii studenți se prezen
tau nepregătiți sau lipseau fără 
motiva serioase.

Pe lîngă celelalte acțiuni între
prinse atît de organizație cît și de 
institut, în această perioadă, acțiu
ni care, prin conținutul și prin 
felul cum au fost organizate, aveau 
și au scopul de a atrage studenții, 
da a-i face să se preocupe mai 
mult de învățătură și de sarcinile 
și munca organizației, de a-i face 
să înțeleagă că achitîndu-se con
știincios de aceste sarcini, se a- 
chită nu numai de datoria pe care 
o au față de facultatea în care în
vață, ci și de obligațiile pe care le 
au față de cei care i-au trimis să 
învețe asigurîndu-le condiții opti
me de studiu, a fost și aceea de a 
informa părinții despre întreaga

Foto« ft. F. DUMITRU

Consfătuirea 
metodico-științifică 

la Institutul de mine 
„6h. @heorghiu-Dej 

din Petroșani
Catedrele de mecanică, rezis

tența materialelor și fizlco-ma- 
tematică de la Institutul de 
mine ,,Gh. Gheorghiu-Dej” din 
Petroșani au ținut în zilele de 
18—20 mal a.c. o consfătuire 
metodico-științiflcă precum și 
un schimb de experiență pri
vind predarea matematicilor, 
fizicii și mecanicii în învăță
mântul tehnic superior.

Pentru îmbunătățirea proce
sului de învățămînt, au făcut 
comunicări : academician prof. 
M. Nicalescu de la Università, 
tea „C. I. Parhon“ din Bucu
rești privind teoria modernă 
a calculului integral, academi
cian prof. Gr. Moisil, despre 
teoria mecanismelor automate, 
precum și prof. Caius Iacob, 
membru corespondent al Aca
demiei R.P.R., despre mecani
ca vitezelor supersonice.

Referatele au fost urmărite 
cu interes de cadre didactice, 
ingineri din producție și stu
denți, fiind urmate de discuții 
și informări asupra activității 
de cercetare științifică.

inițiativă

studenților

i

Ode 
din 

com 
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pentru
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mi
cie 

roa- 
fost 
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care 
fost

lor comportare. In urma analizei 
făcute, li s-au trimis părinților 
scrisori, în care le-a arătat, amă
nunțit situația fiecărui student fie 
el fruntaș la învățătură sau 
A fost o muncă grea și 
găl'oasă. S-au trimis 670 
scrisori în 670 de locuri. Dar 
țlele s-au văzut imediat și au 
neașteptat de îmbucurătoare, 
gur că pentru părinți scrisorile 
purtau adresa institutului au 
un lucru neobișnuit. Pentru mulți, 
cum au fost de exemplu, părinții 
lui Doina Glieorghe, Martin 
Gheorghe sau alții, ele au dezvă
luit lucruri pe care nu le știuseră 
fiind departe și neputîndu-i con
trola.

Nici unul dintre părinți nu a 
întîrziat să răspundă institutului la 
apelul făcut, să se alăture și să 
contribuie împreună cu cadrele 
didactice, cu organizația U.T.M. la 
educarea copiilor lor, la îndrepta
rea celor care s-au delăsat în mun. 
că. Dacă la început mulți studenți 
s-au supărat atunci cînd au primit 
de acasă cuvinte aspre, — conside
rând această inițiativă a organiza
ției și a institutului ne la locul ei 
— acum fiecare-și dă seama că în 
mare măsură faptul că situația lor 
s-a îmbunătățit simțitor, se dato- 
rește acestor scrisori. Sînt cursuri 
unde nu există acum nici o absen. 

„Figuri" .1 a examene!

MINCINOSUL:
— Tot anul m-ai mințit c-și să-nveți 

la examen și acum spui că n-ai 
citit nimic !!!

— Vedeți tov. profesor, și cînd spun 
adevărul mă certați!!

COCHETA:
— Nu prea sînteți pusă la punct...!
— Imposibil tov. profesor! Asta e 

ultimul model ce se poartă!!!

Desene de N. CLAUDIU

Au început EXAMENELE
Vestea nu mai este o noutate pentru ni

meni. Pe culoarele facultăților, în biblioteci, 
în cămine și... mai ales în fața comisiilor pre
zente la catedre — examenele sînt la ordinea 
zilei. Timp de cîteva săptămîni, ele vor con
centra toate eforturile studenților noștri, vor 
da emoții, vor aduce bucurii și — inevitabil 
— în unele cazuri vor provoca neplăceri a- 
celora pentru care învățătura n-a fost preocu
parea principală în timpul anului universitar. 
Bilanțul unui an de activitate, de muncă asi
duă cu cartea, de experiențe în laboratoare, 
se încheip acum.

...Și ce bucuroși sînt toți cînd bilanțul a- 
rată numai rezultate bune ! Am avut ocazia 
să vedem aceasta pe fața studenților grupei 
IV din anul II al Facultății de științe juridice 
București. La sosirea fotoreporterului nostru, 
tov. conferențiar Sabin Corneliu, examinato
rul, împărțea grupei carnetele cu notele obți
nute : din 21 de studenți, 10 au primit note 

Și 10.9

ță. Printre cei care vin regulat la 
cursuri sînt mai ales cei care înain
te aveau frecvența slabă. In anul 
IV zootehnie, unde la început frec
vența era destul de slabă, s-a a- 
juns în ultimele luni să fie de 
peste 90 la sută. Se observă de a- 
semenea și un vădit interes din 
partea fiecăruia pentru diversele 
activități obștești, cum ar fi mun
ca voluntară, participarea la con
ferințe etc. Sînt studenți care soli
cită singuri sarcini din partea or
ganizației și se achită de ele foar
te conștiincios.

Poate că toate aceste lucnjri nu 
se datoreso numai scrisorilor. Ele, 
însă, pe lîngă celelalte mijloace de 
educație, pe lîngă celelalte acțiuni 
care se întreprind, au avut un rol 
important.

Faptul că organizația U. T. M. 
din Institutul Agronomic din Ti
mișoara, împreună cu conducerea 
institutului, atrage și părinții în 
procesul de formare a studenților, 
de educare a lor ca viitori inte
lectuali folositori patriei, faptul 
că acordă sprijinului lor o impor
tanță atît de mare, dovedește că 
grija pentru felul cum vor păși 
studenții institutului mai tîrziu în 
viață, este una din sarcinile prin
cipale pe care este hotărâtă s-o în
deplinească.

MONICA VERDEȘ

— Materia Ia care s-a dat examen („Istoria 
doctrinelor economice“) este nouă, ne-a spus 
tov. conf. Sabin Corneliu. Studenții au în
tîmpinat greutatea lipsei de cursuri litogra
fiate și, în bună măsură, a materialului biblio
grafic. Rezultatele bune pe care le-au obți
nut se datoresc atenției permanente de care 
au dat dovadă tot timpul anului și seriozi
tății cu care au privit examenul.

Bucuria grupei a IV-a este, după cum am 
văzut, justificată : ia primul examen din ac
tuala sesiune, toți studenții au promovat cu 
succes. Au răspuns foarte bine studentele 
Adriana Toma, Carmen Marinescu și Maria 
Săndulescu. Toate trei au primit nota 10. 
Note mari au primit și studenții C. Iancu- 
lescu, C. Teleagă, Nadia Bogorin, Em. Con- 
stantinescu și alții.

Am făcut o vizită și la Facultatea de medi
cină veterinară din București. Atmosfera în
cordată a examenelor

In sprijinul muncilor 
agricole de vară 

Hotărîrea, 
prietenelor

Ar fi nevoie oare să mai spun 
pentru ce cele șapte prietene 
studente in anul III la Facul
tatea de filosofie din București, 
s-au hotărît să-și petreacă și 
primele 15 zile de vacanță im-
preună ?

Este destul să vă spun doar 
că de trei ani stau împreună,

, învață împreună, se distrează 
împreună, se gospodăresc îm- 
oreună, își cunosc una alteia

, amintirile copilăriei și ale a- 
inilor de școală, și-și destăinuie 
cele mai mici gînduri...

Prietenele sînt și studente 
['fruntașe la învățătură și bune, 

utemiste.
i Hotărîrea de a pleca toate 
la gospodărirea agricolă de 

'stat din Vitănești, regiunea 
] București, au luat-o într-o zi, 
„fără să stea prea mult pe gin-

1 duri. Atunci cînd biroul U.T.M. 
'pe facultate a vorbit studenților 
despre ajutorul pe care studen- 

, țit sînt chemați să-l dea gos
podăriilor agricole de stat în 

I muncile de vară, printre primii 
care s-au înscris au fost stu
dentele Nae Ioana, Țlnțăreanu 
Elena, Săndulache Elena, Po
pescu Domnica, Hoarcă Lavi- 
nia, Patic Aurora și Eniu Ma
ria, adică cele șapte prietene.

Mai zilele trecute le-am au- 
i) zit făcîndu-și planuri de ceea 
7i ce vor face acolo. Și din fie- 
L care cuvînt se desprindea ne- 
,( răbdarea de a pleca la țară, 
j dorința de a arăta acolo prin, 
• muncă, devotamentul lor pen
ii tru construcția socialismului în 
( patria noastră. M. C.

domnea peste tot. Aș- 
teptînd să intre la 
lucrările practice, stu
denții anului III 
ne-au primit cu afec
țiunea caracteristică 
celor ce nu-și cu
nosc încă biletul cu 
întrebări. Un vraf de 
manuale și caiete se 
amestecau pe mese 

mare

I
ln laboratorul 
de mașini elec 
trice studenții 
anului III de la 
Facultatea 
mecanică 
Iași își 
plectează 
ștințeie 
examen.

Anul universitar este pe sfîrșite. 
Cursurile t-au încheiat, iar exa
menele se desfășoară cu precipita, 
rea caracteristică tuturor examene
lor. Munca profesională a multo
ra dintre studenți nu încetează 
însă odată cu terminarea sesiunii. 
Pe agronomi îi așteaptă lanurile 
întinse ale gospodăriilor agricole, 
pe mediciniști — sălile spitalelor 
și clinicilor ; pe viitorii ingineri 
— halele uriașe ale uzinelor sau 
șantierele îndepărtate. După un an 
de teorie, urmează, firesc, practica 
în producție a studenților.

Pentru a ne vorbi despre măsu
rile luate în vederea organizării 
practicii care va avea loc in vara 
aceasta, ne-am adresat tovarășei 
SUZANA GÎDEA, prorector al In- 
stitutului Politehnic — București.

— Conducerea institutului nos
tru acordă o mare atenție organi
zării practicii în producție a stu
denților, întrucît de aceasta de
pinde înU-o bună măsură forma 
>ea viitorilor specialiști.

După cum se știe, acum cîteva 
luni a avut loc la Ministerul în- 
vățămîntului și Culturii o consfă
tuire a cadrelor didactice din în- 
vățămîntul superior, în vederea 
elaborării unui regulament îmbu
nătățit al organizării practicii stu
dențești. La această consfătuire noi 
ne-am spus cuvîntul și multe din
tre propunerile făcute au fost pri
mite cu satisfacție de către ceilalți 
participanți la discuții. Regula
mentul organizării practicii este 
în curs de elaborare. Cu toate a- 
cestea, noi ne-am orientat în orga
nizarea practicii din vara aceasta, 
potrivit celor mai bune păreri ex
primate în consfătuirea mai sus 
amintită.

Una din greutățile principale pe 
care le-am întîmpinat în anii tre- 
cuți o constituia nerepartizarea la 
timp a numărului de locuri pen
tru practică în întreprinderile di
feritelor ministere de resort. Mi
nisterul învățămîntului și Culturii 
ne comunica, de pildă, că la cuta-

măr de microscoape: înainte de a intra Ia 
examenul de anatomie patologică, fiecare fă
cea ultimele observații spre... punctele pe 
care le socotea mai vulnerabile în cunoștin
țele sale. La grupa 518 a aceleiași facultăți 
(anul IV), examinarea era în toi. Profesorul 
Alexandru Niculescu asculta cu atenție expli
cațiile date de studentul Mihai Berindan, și 
se arăta mulțumit. Fapt este că în carnetul 
de note al studentului s-a înscris nota 9, notă 
excelentă în raport cu exigența examinatoru
lui. De altfel, aceasta este a doua notă foarte 
bună obținută de Berindan în actuala sesiu
ne. In primul examen (la toxicologie), el s-a 
prezentat de asemenea foarte bine pregătit.

In momentul cînd părăseam sala de exa
mene, l-am întâlnit în ușă pe studentul Ion 
Cotorogea, organizatorul U.T.M. al grupei.

— Te rugăm să ne dai un amănunt.
— Vă ascult!
— Ce-ăi făcut Ia primul examen ?
— Am primit nota 9.
Le-am urat succes studenților grupei 518 

și i-am lăsat mai departe să răsfoiască în 
grabă manualele și caietele, așa cum se în- 
tîrnplă întotdeauna la examene.

Cu emoții și bucurii, sesiunea a început! 
E. F.

In fotografii: (stînga) Studentul Nicolae 
Chiriaș din grupa 518 a Facultății de medicină 
veterinară la examenul de parazitologie; 
(jos) „Ați știut, ați primit nota 10/“ —spune 
conf. univ. Sabin Corneliu Studentelor Adria
na Toma și Maria Săndulescu din anul II al 
Facultății de științe juridice.
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De vorbă cu 
univ. Suzana Gîdea 
Institutului Politehnic-București

conf.
alprorector

face practică 
de studenți.

re întreprindere vor 
un număr oarecare 
Cînd trimeteam delegații institu
tului să semneze contractele cu 
conducerile întreprinderilor, ne 
trezeam — de cele mai multe ori 
— cu răspunsul: „Nu știm, nimic, 
tovarăși ! Ministerul nostru nu 
ne-a comunicat nimic“. în această 
situație se făceau cheltuieli fără 
rost, se tărăgănau lucrurile, se 
pierdea timp.

Anul acesta am schimbat meto
da. Conducerea institutului a ob
ținut mai întîi comunicările din 
partea ministerelor de resort, de
legații noștri urmînd să se pre
zinte direct cu ele la întreprinde
rile respective.

Introducem, începînd de anul a- 
cesta, și programe noi pentru pe
rioada de practică. Comisia de 
practică și catedrele de specialități 
au întocmit deja aceste programe, 
orientîndu-se în special spre crea
rea unui specific al muncii în 
practică cît mai apropiat de pro
filul facultății. La toate facultă
țile, de pildă, în anii I—II se fă
cea aceeași practică la tehnologia 
metalelor. Anul acesta, la Faculta
tea de chimie, practica va înfățișa 
și aspecte legate de specificul 
chimiei, la Facultatea de metalur
gie pentru anii I și II se face 
în strînsă legătură cu specialita
tea metalurgici.

în ceea ce privește crearea 
unei cît mai strînse legături între 
studenții practicauți și producția 
î|ntreprinderilor respective am pre
văzut ca, pe cît posibil, studenții 
proveniți din rîndurile muncitori
lor calificați să fie incluși în bri
găzile complexe existente în prac
tică. Fără a încurca procesul de 
producție, ei vor avea posibilita
tea să lucreze în mod efectiv, 
practic.

Săli de lectură
$1 biblioteci în cămine

O bună parte din timp studen
tul și-l petrece în cămin. Grija 
deosebită acordată căminelor stu
dențești a făcut ca acestea să se 
transforme din ce în ce mai mult 
în locuințe confortabile care să 
satisfacă nevoile de trai și de mun. 
că ale studenților.

In afara bibliotecilor de insti
tut, biblioteca și sala de lectură 
din cămin trebuie să aducă o con
tribuție serioasă în procesul de 
învățămînt în timpul anului) și 
mai ales în perioada examenelor.

Bine utilate, bibliotecile cîtorva 
cămine de la Universitatea „C. 1. 
Parhon“ răspund bine cerințelor 
studenților. Există în acest sens 
o preocupare a bibliotecii centrale 
universitare care conduce direct 
bibliotecile din aceste cămine.

Dar în rîndurile de față vom 
sublinia nu atît lucrurile bune,

acesta
de

Programa prevede anul 
și îmbunătățirea sistemului 
control al activității studenților 
practicauți. După felul cum se fă
cea în anii trecuți controlul, mulți 
dintre studenții mai puțin con
știincioși aveau posibilitatea să 
chiulească de la îndeplinirea sar
cinilor prevăzute de catedrele res
pective. Deficiența consta în aceea 
că întreprinderea nu era cu nimic 
obligată să răspundă de cunoștin
țele căpătate de studenți în pe
rioada practicii. Anul acesta, în 
fiecare întreprindere, inginerul șef, 
șeful de sector, responsabilul cu 
practica studenților (numit de 
conducerea întreprinderii), și de
legatul institutului nostru, răspund 
de felul cum a decurs perioada 
de practică a studenților. La sfîr- 
șitul perioadei urmează să aibă 
loc în întreprindere, o examinare 
a fiecărui student, a muncii, inte
resului și disciplinei manifestate. 
Concluziile vor fi trecute în carne
tul de practică al studentului. La 
reîntoarcerea în facultate, studen
ții vor avea de trecut colocviul de 
practică, prezentat în fața comi
siei de practică a institutului, caro 
va ține seama de aprecierea comi
siei de examinare din uzină.

în anul acesta, potrivit conven
țiilor care se semnează cu condu
cerile întreprinderilor, studenții 
care lipsesc nemotivat mai mult 
de trei zile de la întreprindere, 
pierd practica. Tot prin conven
țiile cu întreprinderile, acestea 
sînt obligate de acum să ne co
munice cît mai des pe parcurs, 
cum decurge activitatea. Pînă a- 
cum, aceste comunicări se făceau 
la sfîrșitul perioadei, ceea ce ne 
punea în imposibilitatea de a mai 
lua vreo măsură pentru îndrepta, 
rea lucrurilor.

— In ceea ce privește condițiile 

care evident, sînt foarte multe, ci 
unele deficiențe în organizarea 
studiului în căminele studențești 
din Capitală.

Posedând o bibliotecă a institutu
lui, perfect înzestrată, conducerea 
unor institute neglijează total bi
bliotecile de cămin. Să dăm nu
mai cîte un exemplu. Căminul nr. 
2 al Institutului de Arhitectură 
are a sală de lectură improvizată 
într-o cameră mică și o bibliotecă 
în care nu se găsește nici un curs 
de specialitate și nici o carte de 
ideologie. Căminul nr. 3 „Nikos 
Beloiannis“ al Institutului Politeh. 
nic are o sală de lectură dar nu 
are bibliotecă. La căminul nr. 2 
al Institutului de căi ferate există 
două săli de lectură spațioase dar 
nu sînt mese suficiente și nu exi
stă bibliotecă. La căminul nr. 6 al 
Institutului de petrol, gaze și geo
logie nu este nici sală de lectură 
și nici bibliotecă.

Dar dacă intr-un fel situația de 
la căminul nr. 6 al Institutului de 
petrol, gaze și geologie este scu
zabilă — este nou înființat și tiu 
are spațiu suficient — cu totul 
altfel trebuie privită problema la 
căminele Institutului de științe 
economice și planificare. Bunăoa
ră, la căminul nr. I din strada 
Amzei — un cămin cu peste 2U0 
de locatari — nu există nici bi
bliotecă și nici sală de lectură.

Chiar și în zilele acestea tind 
studenții anului l 
examene iar cei din 
pregătesc pentru examenul de stat, 
administrația nu se gindește la 
înființarea sălii de lectură, deși 
sînt condiții. Bibliotecu cu cărți 
de specialitate a l.S.E.P. nu îm
prumută cărți decit pentru o zi 
și pentru folosirea lor în sala de 
lectură a bibliotecii unde datorită 
aglomerației și gălăgiei 
asigurate cele mai bune condiții 
de studiu. Studenții sînt nevoiți să 
învețe prin alte biblioteci publi
ce, care, bineînțeles nu posedă tot 
materialul de specialitate necesar.

O parte din căminele 1S.E.P. 
sînt foarte departe de institut. De
plasarea pini la bibliotecă cere 
timp, timp răpit studiului. In a-

și 11 dau 
anul IV se

nu sînt

wr

de viață și de muncă ale studen
ților, practica din vara aceasta a- 
duce lucruri noi ?

— Da. Anul acesta toți studen
ții vor fi dotați în perioada da 
practică cu haine de protecție. în 
ceea ce privește asigurarea hra
nei, întîmpinăm încă unele greu 
tăți, întrucît programul cantir 
lor 
de 
tri. 
de 
vor 
vom avea np sprijin și o atenție 
mai mare din partea ministerelor 
de resort și a întreprinderilor res
pective...

— In ce constă ajutorul pe care 
organizația U.T.M. l.a acordat și 
va trebui să-l acorde în desfășura- 
rea cu succes a practicii din vară 
a studenților ?

— Măsurile enumerate mai sus 
sînt luate de comun acord cu or
ganizația de partid a institutului, 
cu conducerea organizației U.T.M. 
și a Asociațiilor studenților. Multe 
dintre propunerile făcute provin 
chiar de la organizația de tine
ret. Va trebui să mai menționăm 
însă aci și hotărîrea ca, pe cît 
se poate, să repartizăm la locu
rile de practică grupele compac
te, așa cum există ele în facultăți, 
în felul acesta, organizația U.T.M, 
a grupei va rămîne activă pe toa
tă perioada practicii, organizatorul 
U.T.M.- al grupei avînd în per
manență posibilitatea de a analiza 
pe loc lipsurile, de a ajuta, acolo 
unde e cazul, la îndreptarea lu
crurilor.

Credem că menținerea pe peri
oada practicii a unei susținute ac
tivități de organizație (în grupe 
și pe cît posibil și pe ani), va 
duce, alături de celelalte măsuri 

atingerea 
propunem 
către stu 
mai mare

întreprinderilor nu corespun 
cii programul studenților noș- 
Credem însă că, încă înainte 

plecarea la practică, lucrurile 
fi rezolvate. Mai ales dacă

arătate mai sus, la 
scopurilor pe care pi le 
cu toții : însușirea de 
denți a unui bagaj cît 
de cunoștințe practice.

în încheierea discuției, am mul
țumit tovarășei prorector pentru 
explicațiile pe care ni le-a dat.

EUGEN FLORESCU 

ceste cămine, mai mult ca în ceh 
apropiate de institut, se resimți 
nevoia unei biblioteci de cărnii 
care să deservească pe căminișt 
cu materialele, cărțile și cursurilt 
necesare pregătirii examenelor. Dii 
inițiativa studenților la căminu 
„Brutus“ s-a organizat o astfel d< 
bibliotecă. Ea se află în grija unu 
student dar biblioteca institutulu 
nu o sprijină cu nimic. Așa stîm 
situația, biblioteca de cămin ni 
posedă decît cîteva cursuri lipsim 
cele de strictă necesitate cum a 
fi : „Teoria evidenței contabile' 
sau „Organizarea și planificarea îl 
întreprinderile agricole socialiste' 
de V. V. Topor, lucrări care sin 
cel mai mult solicitate.

Responsabilii profesionali dii 
birourile U.T.M., organizatorii d 
grupă U.T.M. împreună cu corni 
tetul de cămin ar trebui să se pn 
ocupe mai mult de buna desf 
șurare a studiului în cămin. * 
sigur că acum, în pripă, este 
să se organizeze o bibliotecă „ 
cămin utilată cu toate cele nece 
sare — și, de fapt, aceasta intr- 
in atribuțiile conducerii admim 
slrative a institutelor. Dar pe e 
trebuie să-i preocupe în primu 
rînd crearea in toate căminele i 
unor condiții cît mai bune d. 
muncă și ca atare să ceară înfiin 
țarea bibliotecilor de cămin și < 
sălilor de lectură.

In această privință este demni 
de laudă și ar trebui extinsă ini 
țiativa luată de comitetul U.T.M 
al Facultății de electrotehnică 
Institutului Politehnic. Pentru 
suplini lipsa unei biblioteci, L 
căminul nr. 5, de pildă, s-au crea 
biblioteci volante. Utemiștii dii 
fiecare an de studiu aduc în tim 
pul sesiunii cursuri litografiate 
cărți, manuale, iar in timpul anu 
lui cărți de literatură.

Crearea în cămin a unor condi 
ții bune de învățătură, organizarea 
unui ajutor reciproc în cadrul că 
minului și un studiu temeinic voi 
aduce după sine fără îndoială ret 
rezultate bune la examene.
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Roade ale bunei desfășurări
a învățămîntului politic

Nu de mult am aflat că tînă- 
ru! Gheorghe Penoașu din Cu
dalbi. raionul Tecuci, a demas. 
ca' elementele dușmănoase care 
încercau să strecoare neîncre
dere în rîndurlle țăranilor 
muncitori față de politica parti
dului și guvernului de transfor- 
mare socialistă a agriculturii. 
Tot el a demascat și a dat pe 
mina justiției o bandă de hoți 
care fura cereale de la G.A.S. 
„Costâche Negri*’.

Gheorghe Penoașu este ute- 
mist și unul dintre cei mai buni 
cursanți ai cercului politic 
U.T M.

Aproape 400 tineri din raio
nul Tecuci. participanți la 
cercurile politice, au intrat de 
la începutul anului în gospodă
riile agricole colective și înto
vărășiri. Printre aceștia se'' nu
mără Constantin Bărigan. care 
a intrat în gospodăria colectivă 
din Ghidigeni, Floria Lovin în 
gospodăria colectivă din Tăi- 
pigi. Mianole Cullna în întovă
rășirea din Gefu, Petru Da- 
mian șl Doro Alecu în întovă
rășirea din Priponești.

Din rîndul tinerilor care par
ticipă la cercurile politice U.T.M. 
existente în raionul Tecuci, a- 
proape 750 au devenit utemiști 
în acest an.

Cele trei exemple de mai sus 
— numai o mică parte dintre 
nenumăratele ce se pot da în 
această direcție — dovedesc în
tr-o bună măsură că sarcina e- 
ducării comuniste a tineretului, 
transformării fiecărui tînăr într-un 
militant activ și conștient pentru 
înfăptuirea politicii partidului, 
este în atenția organizațiilor de 
bază U.T.M. din cuprinsul raio
nului Tecuci

Anul acesta, comitetul raio
nal U.T.M. (prim secretar tov. 
Gh. Hagiu) a luat măsuri din 
timp pentru organizarea învăță
mîntului pplitic conform sarcini
lor și posibilităților organizații
lor de bază U.T.M. Ca urmare 
au fost obținute rezultate mult 
mai bune in organizarea și des
fășurarea învățămîntului poli
tic. Rezultatul principal îl con
stituie fără îndoială faptul că 
s-a îmbunătățit simțitor conținu
tul activității cercurilor politice 
și că, la rîndul său, acest lu
cru s-a răsfrînt în activitatea ti
nerilor care participă — așa 
cum am arătat — în mod activ 
și conștient — la înfăptuirea po
liticii partidului.

Trebuie arătat, măcar în trea
căt, că în timp ce anul trecut 
funcționau in raionul Tecuci nu
mai 80 cercuri politice U.T.M., 
care cuprindeau doar 1.600 ti
neri, anul acesta numărul cercu
rilor se ridică la 129 și cuprind 
aproape 4.500 tineri. în același 
timp comitetul raional U.T.M. a 
luat măsuri pentru asigurarea 
condițiilor materiale necesare 
bunei desfășurări a cercurilor, a 
asigurat o mai largă difuzare a 
literaturii politice și beletristice, 
precum și a ziarelor, a acordat 
mai multă atenție recrutării și în 
special pregătirii propagandiști
lor.

Documentele Plenarei a IlI-a 
a C. C. al U. T. M. au fost de 
un real folos organizațiilor de 
bază U.T.M. în ceea ce priveș
te îmbunătățirea activității de 
educație comunistă a tineretu
lui. Propagandista Lia Grigo- 
raș din satul Gefu a orga
nizat o vizită împreună cu 
cursanții, la gospodăria colectivă 
din Ghidigeni. Aici s-a predat de 
altfel și lecția „Despre transfor
marea socialistă a agriculturii și 
superioritatea agriculturii socia
liste față de cea individuală". 
Discuțiile, la care au participat 
și tineri colectiviști au fost deo
sebit de rodnice. Tinerii din Gefu 
au ținut să lămurească pe lo«c 
o serie de probleme legate de 
munca în comun, de folosirea a-

grotehnicii in condițiile lucrării 
pămîntuiui pe tarlale întinse și 
alte probleme repartiția venituri
lor și multe altele. Unele roade 
aie acestei interesante lecții se pot 
enunța numai in citeva cuvinte: 
pină ia lecția următoare doi ti
neri s-au înscris in gospodăria 
colectivă și alți patru în întovă
rășirea din sat. Nu este lipsit 
de interes nici faptul că tinerii 
participanți ia cursul 
Gefu duc o susținută muncă 
tural-artistică apreciată și din
colo de marginea comunei 
Activitatea atit de interesantă, 
atractivă și tinerească a acestei 
organizații de bază a avut și un 
alt rezultat care merită să fie 
luat în seamă : dintre tinerii care 
nu erau utemiști în momentul 
încadrării lor în cercul politic, 
12 sînt astăzi membri ai Uniunii 
Tineretului Muncitor.

în raionul Tecuci nu sînt mul
te unități industriale. Tinerii 
muncitori însă — majoritatea 
lor fiind cursanți ai cercurilor 
politice U.T.M. — sînt pe bună 
dreptate mindri de realizările 
lor. La Fabrica de spirt din Ghi- 
digeni — de pildă — cursanții 
au dezbătut pe larg posibilitatea 
de a se aplica și în fabrica lor 
inițiativa tinerilor de la U. M 
,,Progresul"-BrăiIa. Sprijiniți în
deaproape de către organizația 
de partid de aci ei s-au angajat 
ca, antrenînd întregul colectiv 
de muncitori, să realizeze în pe
rioada 1 aprilie — 30 decembrie 
1958 economii echivalente cu 
produse finite în valoare de 
2.091.000 lei. Iată și un alt exem
plu : la centrul mecanic S.M.T. 
Tecuci, propagandistul Constan
tin Răduș a dat de nenumărate 
ori drept exemplu pe inovatorul 
Gheorghe Cercel, exemplificînd 
cu cifre contribuția însemnată 
ce a adus-o acesta la creșterea 
productivității muncii și scăde-

seral din 
cul-

lor.

(Urmare din pag. l-a)

(Urmare din pag. l-a)

le chimică cu bioxid de carbon. 
Aplicarea unor metode avansate 
de turnare, ca de pildă turnarea 
în ciorchine, înlătură mult pierde
rile de metal.

Brigăzile de tineret, printre care 
cele conduse de Nicolae Chirilă, 
Elena Susan, Nicolae Nedelcu, au 
redus rebuturile cu 0,29% în pri
mul trimestru față de ultimul tri
mestru al anului 1957. Membrii 
acestor brigăzi au economisit 172 
tone de metal. Iată cum acționea
ză tineretul Reșiței în întrecerea 
pentru gospodărirea metalului.

în anii trecuți forja combinatu
lui lucra Cu un consum specific 
mare. Cînd a prins viață iniția
tiva „Să gospodărim cu grijă me
talul“ la forjă s-a produs o coti
tură. Forjorii n-au voit să rămînă 
de rușine. Acum ei luptă pentru 
reducerea adausului de prelucrare, 
reușind să obțină o economie de 
40 kg. metal per tona de piese for
jate. Rezultatele sînt interesante 
dacă lo privim și pe ansamble de 
piese. De pildă, adausul de prelu
crare la piesele forjate pentru lo
comotivă tip C.F.R. seria 150.000, 
a fost redus cu 1.000 kg., iar la lo
comotiva tip C.F.F. (căi ferate fo
restiere) cu 190 kg. metal. Acestea 
sînt rodul folosirii raționale a lin- 
gourilor, țaglelor și bramelor, ma- 
trițării metalelor neferoase în stare 
lichidă, trecerii de la presa cu fric
țiune la ciocanul matrițer. Brigăzile 
de tineri forjori conduse de Dumi
tru Voicu, Ștefan Bărbuceanu, Ma
rin Mihăilescu, au reușit să înre
gistreze în secție cele mai mari 
economii de metal.

Se cuvine ca în numai cîteva 
rînduri să mai amintim și alte re
zultate. La turnătoria de fontă se 
folosește fonta veche în locul ce
lei noi, din rămășițele de fontă 
s-au confecționat cochile rotative. 
La fabrica de locomotive se apli-

au
ri-

că

rea prețului de cost. In cele din 
urmă tinerii au cerut ei înșiși 
să fie invitat inovatorul Gheor
ghe Cercel, care să le împărtă
șească din experiența sa și să 
le arate în mod concret cum 
contribuie el la sporirea produc
tivității muncii și scăderea pre
țului de cost. Nu după mult 
timp s-au văzut și roadele aces
tei Secții. Tinerii Gheorghe Pîr- 
vu. Constantin Agachi și alții 
devenit fruntași în producție 
dieîndu-și calificarea.

Demn de relevat este faptul
și lecțiile predate in cadrul cercu
rilor „Să ne cunoaștem patria" 
au fost 
noscuie frumusețile și bogățiile 
patriei, 
această 
din ■ 
Alexandru Diaconița) unde ti
nerii au vizitat in cîteva 
rînduri, printre altele săpăturile 
arheologice din raion. De ase
menea, tov. Stela Barbu, propa
gandistă în comuna Negrilești, 
folosește foarte mult fotografii 
și reportaje din ziare.

S-ar mai putea arăta de ase
menea, că sînt cîteva cercuri — 
ce-i drept, foarte puține, cum 
este de pildă, cel de la fabrica 
de conserve din Tecuci (propa
gandistă Niculina Jianu) — care 
nu sînt 
cum au 
joritate 
cestea 
nici pe departe activitatea cercu
rilor de învățămînt 
U.T.M. din raionul 
se prezintă cu un 
in ajunul Închiderii 
vățămînt politic.

MIRCEA SP1RIDON 
corespondentul „Scînteii 

tineretului“ 
pentru regiunea Galați

folosite pentru a face cu-

Un bun exemplu în 
direcție ni-1 oferă cercul 

satul Hulești (propagandist

încă la zi cu lecțiile, așa 
reușit să fie marea ma- 
a celorlalte cercuri. A- 

nu caracterizează însă

politic 
Tecuci, care 

bilanț pozitiv 
anului de în-

CONCURSUL NOSTRU

că croirea complexă și rațională a 
tablei. Aici există un loc special 
unde sînt adunate rămășițele de 
tablă care apoi sînt folosite după 
necesitate în locul foilor noi.

Inovațiile și raționalizările tine
rilor vin și ele în sprijinul econo
misirii metalului. Pînă acum s-au 
aplicat 21 de inovații ale tinerilor. 
Așa, de exemplu, Constantin Ma-

de a înfăptui lucruri tot mai noi, 
mai îndrăznețe, că elanul a- 
cesta trebuie canalizat spre fapte 
care să ducă la transpunerea în 
viață a politicii partidului nostru.

Realizările deosebite ale tinerilor 
reșițeni dau în întregime cîștig de 
cauză afirmațiilor de mai sus. Ele 
au fost posibile fiindcă organi
zațiile de bază U.T.M., sub con-

tru activitatea sa deosebită pe tă- 
rîm științific.

înmînînd acad. prof. dr. C. I. 
Parhon diploma 
de onoare 
gare de 
nul Sava 
ședințe al 
de Științe a spus printre altele : 
Adunarea generală solemnă a A- 
cademiei Bulgare de Științe, 
deplină unanimitate, v-a ales 
dv., academicianul Constantin 
Parhon ca membru al său de 
noare.

Transmițindu-vă înaltul omagiu 
al tuturor membrilor 
Bulgare de Științe și 
științifice bulgare, eu 
mulți ani de viață, și 
tru a putea continua 
entuziasm măreața dv.

Fie ca activitatea dv. multilate
rală și plină de abnegație, minu
nata dv. viață de luptă să servea
scă drept călăuză demnă de ur
mat pentru cadrele științifice ti
nere atit din țara dv. cit și din 
țara noastră.

Kăspunzînd, acad, prof, dr. C. 
I. Parhon, a spus printre altele :

Aduc cele mai calde mulțumiri 
pentru alegerea mea ca membru 
de onoare al Academiei Bulgare 
de Științe.

Am făcut în anul trecut o călă
torie în Bulgaria. Impresia mea a 
rămas de neuitat. Am simțit peste 
tot inima caldă de frate a popo
rului bulgar. Tovarășul Sava Ga
novski spunea pe drept cuvînt că 
prietenia romîno-bulgară este veș- 
ică. Noi cei mai în vîrstă lăsăm 

urmașilor noștri să păstreze acea
stă prietenie pe veci și sintem si
guri că ea va însemna un progres 
din cele mai însemnate în ridica
rea culturii aci în sud-estul Eu
ropei. Să trăiască în veci prietenia 
romîno-bulgară !

După solemnitatea înmînării di
plomei de membru de onoare al 
Academiei Bulgare de Științe aca
demicianului prof. dr. C. I. Par
hon, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București a oferit un cocktail 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie.

de membru 
al Academiei Bui- 

Științe, academicia- 
Ganovski, vicepre- 
Academiei Bulgare

in 
pe
1.
o-

Academiei 
al opiniei 
vă urez 

forță pen- 
cu același 

operă.

Al doilea concert al 
orchestrei simfonice 

din Philadelphia
Miercuri seara orchestra simfo

nică din Philadelphia a prezentat 
ia Ateneul R. P. Romîne cel de-al 
doilea concert în țara noastră.

Concertul a fost primit cu căl
dură de public, care a răsplătit cu 
îndelungi aplauze valorosul colec. 
tiv al orchestrei simfonice din Phi. 
ladelphia în frunte cu dirijorul său.

★
Institutul romîn pentru relațiile 

culturale cu străinătatea și Filar
monica de Stat „George Enescu“ 
au oferit miercuri seara în saloa
nele hotelului Athenee Palace 
o recepție cu prilejul vizitei în 
țara noastră a Orchestrei simfo
nice din Philadelphia.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres).

ANUNȚ
Grupul școlar minier Pe

troșani, aduce Ia cunoștința 
absolvenților fostelor Școli 
medii tehnice de cărbune, că 
s-a aprobat o nouă sesiune 
pentru susținerea proiectelor 
de diplomă în perioada 1—15 
septembrie 1958.

Totodată se face cunoscut 
absolvenților care au susținut 
proiectele de diplomă, că pot 
ridica diplomele in fiecare luni 
intre orele 12—15.

A reieșit însă din consfătuire că 
munca politico-organizatorică des
fășurată de organizațiile de bază 
U.T.M., nu este pe deplin satisfă
cătoare. în acest sens, vina prin
cipală o poartă Comitetul orășe
nesc U.T.M. Reșița, care a socotit 
că elanul va asigura singur suc
cesul inițiativei. ,E1 a lăsat la 
titudinea organizațiilor de bază

la- 
să

Un bilanț strălucit al tinerilor reșițeni în lupta pentru

ECßWÜ DE
rița și Ivan Markovsky de la tur
nătoria de fontă au propus înlo
cuirea cuzineților de bronz de la 
locomotivele C.F.R., C.F.F. și 
C.F.U. (căi ferate uzinale) cu alți 
cuzineți turnați dintr-un aliaj spe
cial de aluminiu. O altă inovație, 
care aparține lui Andrei Kurtag 
de la sudaj, constă în sudarea ta
blei subțiri cu electrozi de căr
bune, fără material de adaos.

Acestea și multe altele i-au aju
tat pe tinerii reșițeni ca sub con
ducerea și îndrumarea permanentă 
a organizațiilor de partid, să eco
nomisească în trei luni de zile 
10'te tone de metal.

„Tinerii noștri sînt o forță 
nebănuit de mare“

deosebit deDiscuțiile au fosț 
interesante.

Luînd cuvîntul în 
sfătuirii, tov. G. BÎRSANESCU, 
secretar al Comitetului orășenesc 
Reșița al P.M.R , a spus printre 
altele că tinerii noștri sînt o forță 
nebănuit de mare, în ei clocotește 
entuziasmul, dorința permanentă

cadrul con-

ducerea organizațiilor de partid, 
au desfășurat în rîndul tineretului 
o intensă muncă politică pentru 
popularizarea inițiativei. S-au fo
losit forme variate, atractive. La 
turnătoria de oțel, de pildă, în 
adunările generale U.T.M., în con
sfătuirile brigăzilor de tineret, s-a 
discutat despre felul în care tine
rii economisesc metalul. Cu acest 
prilej s-au făcut și propuneri teh- 
nico-organizatorice de care con
ducerea secției a ținut seamă.

La secția forjă a fost creat un 
post utemis' de control. Lîngă ga
zeta postului se află o cutie pen
tru propuneri și sugestii în vederea 
folosirii judicioase a metalului, în 
mod deosebit a oțelurilor speciale. 
Tot la forjă a fost creată încă o 
brigadă de tineret, la ciocanul 
mic. La gazetele de perete și la 
stația locală de radio-amplificare 
au fost evidențiate metodele cele 
mai bune precum și fruntașii în 
economisirea metalului. Recent, în 
multe adunări generale U.T.M. a 
fost analizată munca tinerilor și a 
brigăzilor în vederea realizării an
gajamentelor luate.

METAL
desfășoare munca politică fără ca 
acestea să fie îndrumate de către 
instructori cu metodele cele mai 
eficace, pe care să le aplice în 
munca cu tinerii. în consfătuire 
s-a propus comitetului orășenesc 
să se ocupe atent de extinderea 
inițiativei în toate secțiile și fabri
cile combinatului. în prezent la 
fabrica de mașini electrice, atelie
rul de reparat motoare, deși tinerii 
fac economii, ele nu sînt cunoscute, 
nu sînt contabilizate, iar răspunsul 
— printr-un angajament concret 
al organizațiilor U.T.M. de aici — 
că au primit întrecerea și muncesc 
pentru reușita ei, este încă aștep
tat.

în consfătuire s-a subliniat fap
tul că inițiativa patriotică „Să gos
podărim cu grijă metalul“ a de
venit bun al întregului colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
în momentul de față în Combina
tul Metalurgic Reșița acțiunea de 
economisire a metalului a devenit 
preocuparea permanentă a întregu
lui colectiv care, sub conducerea 
organizațiilor de partid, zi de zi 
prețuiește tot mai mult metalul,

oare-

Un nume de 
om de rînd și 
nici măcar nu
mele de familie, 
simplu „Marty“ 
așa cum strigi 
un băiat
oare pe care-l 
cunoști și cu 
oa re te tutu iești. 
Titlul evidenția
ză tendința fil
mului de a se 
apropia de viața 
americanului de 
rînd, așa cum 
puține producții 
americane o fac, 
de a povesti de
spre unele pro
bleme ale vieții 
sale de zi cu zi, 
cu căldură și 
simpatie. Drama 
lui Marty este 
drama singură
tății în mulțime, 
drama lipsei de 
înțelegere intre 

oameni, 
cărei legi nemiloase răspîndesc 
prejudecăți aducătoare de neferi
cire. In afară de satisfacerea ne
cesităților elementare de trai, viața 
nu-i aduce lui Marty nici o bucu
rie și nu numai lui. Barul în care 
se întîlnește cu prietenii săi' pu- 
nîndu-și întrebarea care-i terori
zează „Și ce vom face sîmbătă 
seara,“ este ca un loc de confe
siune în care, în fața unui pahar 
de băutură, oamenii își expun tot 
golul interior, toată amărăciunea 
sufletească la oare-i condamnă 
o viață lipsită de un ideal înălță
tor, de o perspectivă optimistă a- 
supra traiului viitor.

Faptul că se bucură de parti
ciparea aceleiași protagoniste ca și 
„Strada mare“, că are un subiect 
asemănător impune o comparație 
între „Marty“ și filmul lui Bar- 
dem, comparație oare, după păre
rea noastră, se vădește a fi în fa
voarea acestuia din urmă. Da, și 
„Marty“ ne arată că in lumea ca
pitalului, oamenii trăiesc o viață 
prostească irosindu-și forțele su
fletești în evenimente mărunte și 
meschine, dar acest film nu în
drăznește să adîncească tragedia 
așa cum o face „Strada mare“ nu 
ne arată toată amploarea suferin
ței, nu încearcă o depistare a cau
zelor sociale și morale cum a în
cercat-o Bardem. De bună seamă 
că „Marty“ nici nu excelqiză ca 
„Strada mare“ într-un limbaj ci
nematografic sugestiv, într-un stil 
nervos, necruțător, ca cel al ci
neastului spaniol progresist. „Mar
ty“ este un film cu scene mai 
puțin studiate și trecute prin fil
trul inteligenței rafinate, un film a 
cărui esențială calitate stă în deo-

intr-o

MARTY“

O scenă din film

yi ati-societate

Corwursul international 
al teatrelor de păpuși 

și marionete

sebitul firesc al situațiilor 
tudinii eroilor. Uneori firescul a- 
cesta șochează, devenind o aglo
merație neselecționată de elemen
te pentru planul secund — vezi 
obositoarele leit-motive ale discu
țiilor banale și plicticoase, exaspe
rante pentru Marty ca și pentru 
spectator. Găsim totuși un plus 
filmului american și anume faptul 
că se petrece intr-un mare oraș, 
și deci nu circumscrie drama plic
tiselii și a înstrăinării pentru oră
șelele de provincie ci o denunță 
ca apanaj al unui ' mod de trai 
generalizat în lumea capitalistă.

Dacă firescul dă valoare deose
bită acestui film, firescul este rea
lizat în primul rînd prin interpre
tarea magistrală a celor doi prota
goniști, Ernest Borgnine și Betsy 
Blair. Ernest Borgnine își folosește 
admirabil resursele fizice pentru a 
ilustra contradicția intre forțele 
care zac într-un om și imposibi
litatea de a le utiliza, de a-și cons
trui fericirea într-o orînduire 
strîmbă. Marty — Ernest Borgni
ne este singur, atît de singur incit 
nici singurătatea 
povesti. Și cînd 
o ființă dispusă 
Clara — Betsy 
locvacitate formidabilă, vorbește 
fără oprire, își dă seama că de
pășește măsura, zîmbește timid și 
apoi iar începe să turuie din gură, 
fie ce-o fi, acum sau niciodată 
trebuie să spună ce are pe suflet. 
La rîndul ei Clara — Betsy Blair 
își dă seama că Marty vorbește 
prea mult dar îl ascultă fiindcă ea 
înțelege mai bine ca oricine dure
rile ; viața aspră a învățat-o cit 
de dureros e să n-ai cu cine

schimba cîteva cuvinte și se supu
nea acestui calvar cu duioșie, cu 
bucurie chiar, cu bucuria de a a- 
juita un om pe oare-l simți tova
răș de suferință.

In cadrul Concursului internați«», 
nai al teatrelor de păpuși și mario. 
nete, teatre de păpuși și artiști pă
pușari din diferite țări au prezentat 
în continuare spectacole în fața 
juriului.

Miercuri dimineața în sala Stu
dio a Teatrului Național ,,I. L. Ca- 
ragiale“. Teatrul de păpuși din 
Craiova a prezentat schița drama, 
tizată „Domnul Goe“ de I. L. Ca- 
ragiale. In aceiași sală a avut loc 
recitalul dat de Joy Laurey din An
glia, alcătuit din scenetele intitu
late ,,O pălărie nouă de primăva
ră“ și „Jingles clownu-l“. In con
tinuare Zdenek Raifanda, — R. Ce
hoslovacă, a prezentat piesa „Deș. 
teptarea lui Ferdasek“.

Miercuri seară sala „Țăndărică“ 
a găzduit spectacolul de păpuși 
dat de ansamblul studențesc „Lout- 
ka“, format din studenți ai Acade
miei de artă dramatică din R. Ce
hoslovacă. Ei au prezentat în fața 
juriului și a unui numeros public 
piesa „Coșarul“ și o suită de cîn- 
tece cehe, slovace și franceze.

B. DUMITRESCU (Agerpres).

Decada culturii
Republicilor Sovietice

Socialiste Baltice

nu are cui și-o 
găsește în sfîrșit 
să-l asculte, pe 

Blair, devine de o

în urmă cu cîtva timp, cunoscu
ta noastră artistă Zenaida Palii a 
cîntat la Riga în cîteva spectaco
le. în fiecare seară, publicul a fă
cut artistei noastre o caldă și emo
ționantă manifestare de simpatie, 
într-o seară, pe scenă s-a prezen
tat un om mai în vîrstă și i-a în
tins un buchet de flori.

— Pentru prietenia popoarelor 
noastre.

Faptul în sine nu e ieșit din co
mun. El are totuși o adîncă sem
nificație: prietenia tot mai strînsă 
și trainică dintre poporul nostru 
și întregul popor sovietic. Și ori 
de cîte ori avem prilejul să ne cu
noaștem mai bine prietenii din 
marea țară a socialismului, să ne 
întîlnim cu ei, ne umple inimile 
de bucurie. Un asemenea eveni
ment va avea loc din nou peste 
cîteva zile. Consiliul Genera! 
A.R.L.U.S. organizează între 1 și 
10 iunie Decada culturii Republi
cilor Sovietice Socialiste Baltice : 
adică al Republicilor Sovietice 
Socialiste Letonă, Lituaniană si Es
tonă.

Dc oamenii muncii din Republi
cile Sovietice Socialiste Baltice ne 
leagă o prietenie veche și traini
că. Numeroși oameni de artă și 
știință din țara noastră, scriitori și 
artiști, savanți și muncitori au vi
zitat Republicile Baltice. Și do 
fiecare dată au fost întîmpinați și 
primiți ca niște vechi și iubiți 
prieteni pe care îi leagă aceleași 
i«lealuri și năzuințe comune de 
pace și o viață mereu mai bună si 
înfloritoare. Prietenii de la Bal
tica ne-au întors deseori vizitele 
Au fost primiți de întregul nostru 
popor cu aceeași dragoste și căldu
ră.

în cadrul Decadei culturii Repu
blicilor Sovietice Socialiste Balti
ce, poporul nostru va avea posi
bilitatea să cunoască și măi bine, 
și mai amănunțit viața, munca, 
arta și știința oamenilor sovietici 
din Republicile Letonă, Lituania
nă și Estonă. Cu prilejul decadei 
se vor organiza la Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice din București,

la cluburi, în parcuri 
culturale de pe întreg 
țării, mari serbări.

și cămine 
teritoriul 

conferințe, 
simpozioane, seri literare și muzi
cale, concerte, manifestări de ma
să închinate economiei, vieții cul
turale și științifice din cele 
republici prietene.

Teatrele din Capitală și din tară 
vor prezenta fragmente sau piese 
ale unor autori baltici, (Teatrul 
C.F.R. va prezenta piesa „Chesti
uni familiare“) și se vor organiza 
concerte cuprinzînd lucrări ale u- 
nor cunoscuți compozitori din a- 
ceste republici. Se va organiza de 
asemenea o gală de filme în cadrul 
căreia se vor prezenta mai multe 
filme produse de studiourile 
din Riga, Tallin, Vilnius. Printre 
acestea vor fi filmele „Rita“, ..Zile 
de iunie“, „Cînd vine seara“ și 
altele. în fiecare regiune din ta
ră se vor deschide expoziții docu
mentare privind realizările celor 
trei republici, precum și expoziții 
de artă, și o expoziție a cărții.

Cu prilejul decadei ne va vizita 
țara cunoscutul Ansamblu emerit 
de stat de cìntene și dansuri din 
Lituania condus de artistul po
porului din U.R.S.S., Ionas Svia- 
das. Ansamblul va prezenta o se
rie de spectacole în Capitală ți în 
mai multe orașe din țară. Printre 
delegații oamenilor de artă, cultu
ră și știință din Republicile Leto
nă, Lituaniană și Estonă care ne 
vor vizita țara cu acest prilej va 
fi și artistul poporului din 
U.R.S.S. Tiit Kuuzik, solist al 
Teatrului de Operă și Balet din 
Tallin care va prezenta cîteva re
citaluri.

E dificil să treci în revistă toa
te manifestările care vor avea loc 
cu prilejul acestei decade. Ele sînt 
nespus de multe și variate ; o do
vadă în plus a dorinței pe 
poporul nostru o manifestă 
tru cunoașterea și, prin ea, 
tru întărirea prieteniei cu 
poarele celor trei Republici 
tice prietene : R.S.S. L____,
R.S.S. Lituaniană și R.SjS. Estonă.

trei

zile

zile

dvs,
PĂRINȚI,

un cadou util, educativ pentru copiii 
este diafilmul

Cumpărați diafilme noi I

— Ocolul pămîntuiui în 80 de 
(partea 1)

— Ocolul pămîntuiui în 80 de 
(partea 11)

— Făt frumos din lacrimă
— Omul de piatră
— Punguța cu doi bani
— Prin Cosmos
— Ursul păcălit de vulpe

și altele
Se găsesc de vînzare la toate librăriile și magazinele 

ou jucării din țară

își înzecește tot mereu eforturile 
pentru a găsi metode și mai 
eficace pentruca inițiativa să cu
noască un răsunet tot mai puter
nic.

★

în cadrul consfătuirii a luat cu- 
vîntul și țov. ViRGIL TROFIN. 
prim secretar al C.C. al U.T.M., 
care a vorbit mai pe larg despre 
importanța deosebită a inițiativei 
patriotice „Să gospodărim cu 
grijă metalul“, Inițiativă pornită 
de tinerii reșițeni sub îndrumarea 
comuniștilor.

C.C. al U.T.M. apreciază aceas
tă acțiune — a spus fov. Virgil 
Trofin — ca o acțiune de masă 
a tineretului, puternică, menită 
să ajute la o participare mai ac
tivă a tineretului în producție. 
Numai așa se explică faptul că 
organizațiile U.T.M. din mai bine 
de 200 de întreprinderi din întrea
ga țară v-au urmat exemplul, lu- 
indu.și angajamente pe măsura 
posibilităților lor",

Tov. Trofin a mai arătat că a- 
ceastă consfătuire ar fi putut fi 
și mai plină de roade dacă ea ar 
fi fost precedată de un studiu 
amănunțit în fiecare secție și loc 
de muncă. Asemenea analize vor 
trebui făcute acum in organizați
ile de bază pină la nivelul bri
găzilor.

Inițiativa a fost îmbrățișată de 
muîți tineri și cele ntai mari suc
cese s-au obținut acolo unde ute 
miști! și tinerii au știut să ceara 
ajutorul organizațiilor de partid

Vor trebui studiate cu ma1 
multă atenție toate posibilitățile 
de economisire a metalului, a 
spus vorbitorul In această privin
ță, organizațiile U.T.M. dacă nu 
vor solicita ajutorul inginerilor Și 
tehnicienilor, riscă să sărăcească 
o inițiativă atît de valoroasă. Vor 
trebui organizate colective pe 
secții care să studieze și să sta-

bilească formele și metodele cele 
mai bune de extindere. Succesul 
inițiativei depinde și de continua 
calificare și perfecționare profe
sională a tinerilor muncitori. Nu 
există inginer sau tehnician cin
stit care să refuze să ajute dezin
teresat tineretul in continua sa 
pregătire tehnică. Organizațiile 
U.T.M. au datoria să-i solicite să 
vorbească tinerilor muncitori pen
tru a-i ajuta să-și ridice califi
carea. O grijă deosebită trebuie 
acordată tinerilor care din nea
tenție sau neștiință rebutează 
piesele. Lor trebuie să li se ex
plice ce prejudicii aduc economiei 
naționale și lor personal.

Să depunem toate eforturile de 
care sîntem în stare pentru ca 
acțiunea de economisire a meta
lului să devină o practică obiș
nuită pentru fiecare tînăr mun
citor.

în continuare, tov. Trofin a a- 
rătat că s-a făcut o greșeală că 
nu s-au fixat de la bun început 
formeie de evidență și de stimu
lare a celor mai harnici. Pe vi
itor din toate formele de evidență 
existente să fie folosite cele mai 
simple.

Organizațiile de bază vor tre
bui pe viitor să nu scape din ve
dere stimularea morală a tineri
lor, atîț în adunări generale cit 
și la gazetele de perete. Să se 
organizeze excursii în împreju* 
rimi cu cei mai buni tineri.

Analiza periodică să devină o 
preocupare a comitetului orășe
nesc U.T.M. in vederea obținerii 
de rezultate și mai însemnate.

Sintem ferm convinși, a în
cheiat vorbitorul, că sub condu
cerea și îndrumarea organizațiilor 
de partid veți depune toate efor
turile, toată priceperea și elanul 
tineresc pentru ca măsurile poli- 
tico-organizatorice propuse aici 
să fie transpuse în viață, în 
scopul desfășurării pe scară și 
mai largă a acestei inițiative.

care 
pen- 
pen- 
po-

Bal- 
Letonă,

AL. PINTEA

La Orașul Stalin

Steagul Roșu— Dinamo Moscova 8—2
In continuarea turneului 

care-l întreprinde în țara 
echipa sovietică de fotbal 
Moscova a jucat miercuri 
dionul „Tractorul“ din
Stalin cu formația locală Steagul 
Roșu. Fotbaliștii romîni s-au com-

admirabil repurtînd oporțat 
splendidă victorie cu scorul de 
8—2 (4—1). Au marcat Proca 
(2), Fusulan (4), și David (2). 
Pentru oaspeți a înscris Rîikin 
(2)-

Intîlnirea a fost urmărită de 
peste 15.000 spectatori.

Azi: Newcastle — Progresul
17,30. Repriza a II-a va fi trans
misă în jurul orei 18,30 la radio 
pe programul I. De asemenea în
tregul joc va fi televizat.

In deschidere, la ora 15,45 va 
avea loc meciul restanță dintre 
echipele Combinatului Poligrafic 
„Casa Scînteii" și Farul Constan
ța, contînd pentru campionatul ca. 
tegoriei B.

Pe 
noastră 
Dinamo 
pe sta- 
Orașul

Echipa de fotbal Newcastle, 
ciștigătoarea ,,Cupei Angliei" pe 
anul 1955 își începe astăzi turneul 
în țara noastră jucind pe stadio. 
nul .,23 August“ cu echipa bucu- 
reșteană Progresul. Intîlnirea sus
cită un mare interes în rîndul a- 
matorilor de fotbal dornici să va
dă la lucru apreciata formație 
britanică. Meciul începe la ora



Opinia publică cere :

Să se renunțe la experiențele 
cu armele nucleare

Declarația Federatisi Mondiale a Oamenilor de Știință
Federația Mondială a oame

nilor de știință a dat pu
blicității următoarea declarație 
asupra experiențelor cu arm le 
nucleare, semnată de președin
tele Federației prof. C. F. Po- 
iveli, laureat al Premiului No- 
bel.

De mai mulți ani Federația 
Mondială a Oamenilor de Știință 
a atras atenția asupra primejdiilor 
pe care le au în față generația 
noastră și generațiile viitoare, în 
urma exploziilor experimentale cu 
arme nucleare.

Amploarea acestor riscuri nu 
poate fi, nici .chiar astăzi, evaluată 
cu precizie, dar mulți specialiști 
competenți le consideră ca foarte 
grave.

Datorită acestor primejdii Fe
derația Mondială a repetat cu stă
ruință că este necesară încheierea 
unui acord internațional pentru 
încetarea exploziilor experimen
tale, acord a cărui violare clan
destină ar deveni imposibilă prin 
adoptarea unui sistem adecvat de 
control. O astfel de măsură este 
nu numai de importanță 
pentru 
număr 
treagă 
menea 
cesară, 
reciproce între marile puteri.

Pentru motivele mai sus arătate, 
Federația Mondială a Oamenilor 
de Știință salută călduros hotărî- 
rea Guvernului Uniunii ■ Sovietice

vitală 
sănătatea unui foarte mare 
de ființe din lumea în- 

dar ea ar constitui de ase- 
prima etapă, atît de ne- 
către restabilirea încrederii

de a suspenda exploziile nucleare 
experimentale. Ea cheamă cu in
sistență guvernele interesate să ia 
măsuri asemănătoare pentru sus
pendarea exploziilor experimen
tale și să stabilească pe cale de 
tratative un sistem Eficace de con
trol care să asigure respectarea a- 
cestei măsuri. Aceasta ar constitui 
o primă etapă pe calea unui acord 
general pentru interzicerea tutu
ror armelor nucleare și ar înlătura 
cursa nebunească a înarmărilor ; 
de asemenea aceasta va contribui 
într-o măsură importantă la o re
glementare militară 
nerală acceptabilă 
puterile, ceea ce va 
stabilă și trainică.

și politică ge- 
pentru toate 

duce la o pace

Evenimentele
din Franța și Algeria

U.R.S.S. propune încheierea 
unui Tratat de prietenie și neagresiune cu Italia

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 20 mai A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a primit pe 
Mario Di Stefano, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Italia la Moscova, și 
i-a înmînat declarația guvernului 
so-vietic adresată guvernului ita
lian cu privire la încheierea unui

Tratat de prietenie și neagresiune 
intre U.R.S.S. și Republica Italia 
Ambasadorului i-a fost înmlnat 
de asemenea proiectul acestui 
Tratat. Mario Di Stefano a promis 
că va transmite neîntirziat gu
vernului Republicii Italia dec a- 
rația guvernului sovietic și pro
iectul de Tratat.

* Consiliul 
guvernului

★

Republicii sprijină prelungirea împuternicirilor speciale ale 
în Algeria * In Algeria continuă luptele * Cercurile 

ultracolonialiste agită continuu spiritele 
încă patru comitete de rezistență republicane

Puternice
*

LONDRA 21 (Agerpres). — la care au 
Opinia publică engleză cere gu
vernului zi de zi tot mai hotărît 
să renunțe la continuarea expe
riențelor nucleare, să înceteze 
cursa înarmărilor.

In seara zilei de 20 mai în 
fața clădirii parlamentului s-au 
adunat reprezentanți ai organi
zațiilor politice și obștești din 
Londra, delegați ai oamenilor 
muncii din Birmingham, Coven- 
try, Southampton, Salisbury și 
din alte orașe ale țării, reprez n- 
tanți ai celor 100.000 de mineri 
din suduil Wales-ului, laburiști — 
membri ai consiliului municipal 
al. orașului Crowte, reprezentanți 
ai bisericii, reprezentanți ai celor 
mai largi pături .ale populației 
țării care au cerut să se pună 
capăt politicii actuale a guvernu
lui englez.

In același timp In sala „Cen
tral Halt“ situată în fața pala
tului Westminster au avut loc. 
■unul după altul, patru mitinguri

manifestații
i participat în total 

peste 2.500 de oameni. Au luat 
cuvîntul politicieni de vază și ac
tiviști pe tărîm obștesc.

Toți cei care au luat cuvîntul 
au arătat necesitatea intensifi
cării acțiunilor duse pentru apă
rarea păcii.

Laburistul George Thomas, 
membru al parlamentului, subli
niind că poiporul Angliei dorește 
interzicerea armei nucleare, a sa-

(Agerpres)
- •în Anglia

Iutat cu căldură acțiunea nobilă 
a Uniunii Sovietice care a înce
tat în mod unilateral experiențele 
cu arma nucleară.

Seara tîrziu, participanții la 
mitinguri și cei adunați lîngă 
clădirea parlamentului au orga
nizat o demonstrație comună. Ei 
au trecut de-a lungul străzilor 
centrale ale capitalei spre piața 
Moniague-Place, unde a avut loc 
un miting de masă.

încetarea din viață 
a lui Lai Jo-iui

PEKIN 21 (Agerpres). — China 
Nouă transmite ; In seara de 20 
mai a Încetat din viață la Pekin 
Lai Jo-iui, membru în Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Chinez și președinte al Federației 
Sindicatelor din întreaga Chină. 
Lai Jo-iui a fost de asemenea 
membru în Comitetul permanent 
al primei Adunări a reprezentanți
lor populari din întreaga Chină și 
membru în Comitetul național al 
conferinței consultative politice 
populare.

A fost constituită o comisie 
pentru organizarea funeraliilor, 
formată din 56 de membri în frun. 
te cu Liu Șao-ți.

Continuă acțiunile împotriva războiului atomic în R.F.G. 
La Hamburg, manifestanții poartă pancarte pe care scrîe : „Mame, 

gîndiți-vă la Hiroshima !“

Filipînele se opun instalării 
de rampe americane

MANILLA 21 (Agerpres). — In 
seara de 21 mai senatul îilipinez 
a votat în unanimitate o rezoluție 
prin care se inlerzice stocarea

Senatorul Mansfield critică
aspru politica externă americană

proiectilelor balistice pe teritoriul 
Filiipinelor. Anunțînd votarea a- 
cestei rezoluții, agenția France 
Presse subliniază că ea este con
siderată de observatorii politici 
din Manilla ca însamnînd că Fili- 
pin'ele resping de la început orice 
tratative cu Siaiele Unite în ve
derea stabilirii pe teritoriul fili- 
pinez a unor rampe de lansare a 
rachetelor teleghidate, așa cum ar 
fi dorit-o oficialitățile militare a- 
merlcane.

27 (Agerpres). 
Mansfield, ad-

WASIIINGTON 
TASS transmite : 
junctul șefului majorității parti
dului democrat din Senat, a rostit 
un amplu discurs în care a criti
cat politica externă a guvernului 
american.

Caracterizînd politica externă a 
Uniunii Sovietice ca „ofensivă paș
nică“ Mansfield a declarat că 
deși Statele Unite consideră acea
stă politică drept „propagandă“, 
ea găsește un larg răsunet in ria
dul popoarelor europene „în ria
dul oamenilor care au cunoscut 
din proprie experiență tragediile 
pe care le aduce războiul, în ria
dul oamenilor care au obosit din 
cauza războaielor și din cauza pri
mejdiei permanente a unui nou 
război“.

Afirmînd că el „nu poate jude
ca precis“ necesitatea sau înțelep
ciunea acțiunilor guvernului in 
ceea ce privește crearea de baze 
americane pentru arma rachetă în 
Europa, Mansfield a declarat că 
el trebuie să pună întrebarea : 
„constituie oare aceste acțiuni 
răspunsul cuvenit la „ofensiva paș-

ni că sovietică**... Cum le privește 
europeanul de rînd ?...**

Trebuie să declar, a continuat 
Mansfield, că aceste acțiuni nu 
constituie în general un răspuns la 
ofensiva pașnică sovietică...

Noi nu vom obține încrederea fi 
sprijinul popoarelor din, Europa 
prin trimiterea pieselor compo
nente a armelor de distrugere.

Referindu-se la problema ger
mană, Mansfield a subliniat că 
deși după părerea sa Germania 
trebuie să mențină legături strînse 
și indestructibile cu Occidentul, 
propunerile rezonabile cu privire 
la tratative (în problema reunifi- 
cării Germaniei — n.r.) nu tre
buie să fie. primite cu un refuz 
imediat. Mansfield a luat atitudine 
împotriva poziției puterilor occi
dentale în problema reunificării 
Germaniei care impune ca „abso
lut orice inițiativă urmărind reu~ 
nificarea să pornească nu din par
tea Germaniei însăși, ci din afară, 
în Germania occidentală și cea ră

săriteană funcționează sisteme eco
nomice deosebite. Pot fi oare ace-

ste sisteme unite în mod armonios 
de cineva din afara Germaniei ? 
Vor putea fi unite oare în mod 
armonios aceste sisteme prin ale
geri libere fără o pregătire preli
minară și vastă din partea ger
manilor înșiși ?

Mansfield s-a pronunțat pentru 
lărgirea contactelor pașnice dintre 
Occident și țările Europei răsări
tene și pentru restabilirea relații
lor Statelor Unite cu acele țări 
de democrație populară cu care 
S.U.A. nu au asemenea relații.

Trupe de șoc 
ale colonialismului

FORT BRAGG (Carolina de 
Nord) 21 (Agerpres). — Armata 
americană a anunțat marți seara 
existența unui „corp de armată 
strategică“ format din trupe de 
șoc destinate să fie folosite în 
„războaiele limitate“, adică pen
tru înăbușirea mișcărilor de eli
berare naționala și a răscoalelor 
cu caracter antiimperialist.

lis vizită la tinerii Mandai
Am avut parte de o călătorie 

Jn condiții atmosferice optime. 
i—Avionul ne poartă peste pădu- 
rilg întinse de brazi din nordul 
JJniunii Sovietice. Deodată în fa
ța privirilor noastre se întinde pe 
o distanță de necuprins, contopin- 
du-se departe ht orizont cu bolta 
cerului, o pînză neagră străbătută 
'din loc în loc de unduiri argintii 
care par niște păsări cu penaj fer
mecat ce sclipesc în bătaia soa
relui. Insoțitoarea avionului ne 
informează pe scurt că trecem 
peste golful Finic.

Păsările al căror penaj ni se pă
rea că sclipește în soară nu sînt 
'decît bucăți enorme de gheață 
care plutesc la suprafața apei.

Peste trei sferturi de oră, zărim 
tn depărtare printre brazi și pete 
țilbe de zăpadă, orașul Helsinki.

La aeroport, sântem întâmpinați 
'de tineri finlandezi, care ne pri
mesc ca pe niște vechi cunoștințe. 
Dealtfel Reutsalo — unul dintre 
ei — cunoaște bine tineretul din 
țara noastră. El a făout parte din 
cei 2.400 de tineri din Finlanda, 
oare au avut prilejul să participe 
la cel de al IV-lea Festival Mon
dial al Tineretului de la Bucu
rești. El păstrează amintiri de ne
uitat despre România, despre ca
pitala ei, despre tineretul patriei 
noastre.

De o parte și de alta a drumu
lui oare duce de la aeroport spre 
capitală, străjuiesc brazi bătrîni. 
Contrastul dintre culoarea albă 
imaculată a zăpezii, verdele închis 
al brazilor și albastrul clar și lu
minos al cerului, dă peisajului în- 
txmjurătar o notă de veselie care 
ne amintește de zile frumoase, de 
primăvară, în Carpații noștri.

In Helsinki zăpada aproape că 
dispare iar locul- brazilor semeți 
este luat de clădirile cu mai multe 
etaje din centrul orașului, de bi
sericile numeroase și de alte con
strucții, dintre oare uncie poartă 
patina cenușie a vremii, iar altele 
au fost ridicate cu puțini ani în 
urmă. Printre acestea se înalță în 
centrul orașului, frumoasa „Casă 
Culturală“ construită prin contri
buția organizațiilor demooratice 
din Finlanda și prin munca volun
tară a tineretului.

■fr
Aici, tn marea sală de concerte, 

pnde s-a făcut cunoscută puhlicu-

lui finlandez orchestra filarmonică 
a R.P.R. condusă de maestrul 
George Georgescu, și-a desfășurat 
lucrările cel de-al V-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Democrat 
(U.T.D.) din Finlanda (4—7 apri
lie).

Concomitent, la parter, intr-o 
sală plină de flori și de lumină, 
în care ornamentele, scaunele, tri
buna, întreg mobilierul sânt redu
se la dimensiuni potrivite pentru 
cei mici, a avut loc Congresul 
Uniunii Democrate a Pionierilor.

Uniunea Tineretului Democrat

însemnări 
pe marginea celui 

de-al V-lea Congres 
al U.T.D. din Finlanda

din Finlanda est« o organizație tâ
nără din toate punctele de vedere. 
Ea a fost creată la sfârșitul anului 
1944, dar în cei aproape 14 ani a 
crescut, devenind o organizație pu
ternică, oare astăzi cuprinde peste 
34.600 tineri în 524 organizații de 
bază. Printre țelurile de bază 
propuse de la început de Uniune, 
se află lupta pentru drepturile ti
neretului, pentru democratizarea 
țării, pentru pace și colaborare in
ternațională a tineretului demo
crat, intensificarea prieteniei din
tre Finlanda, Uniunea Sovietică și 
țările de democrație populară.

Se apropie clipa începerii lucră
rilor Congresului. In sală sînt 
prezenți delegații la Congres, nu
meroși observatori din partea ce
lorlalte organizații de tineret pre
cum și delegații din U.R.S.S., R.P. 
Ungară, R. Cehoslovacă, R.P. Po
lonă, R.P. Bulgaria, R.D. Germa
nă, R.P. Română, Danemarca, Sue
dia, Norvegia.

Raportul de activitate prezentat 
la Congres a făcut o amplă și ju
dicioasă analiză a situației inter
naționale, arătând pe larg care 
este situația tn lagărul socialist și 
in lagărul capitalist, ce viață se 
oferă tineretului în statele capita
liste și, în comparație cu aceasta, 
care sînt condițiile de viață și d.e 
muncă ale tineretului din U.R.S.S.

țările de democrație populară. 
După cum este știut, o strânsă 
sinceră prietenie leagă poporul 
tineretul finlandez de poporul 
tineretul sovietic. Acest lucru a 

reieșit cu putere și la Congres. 
Dealtfel trebuie să amintesc aici 
că la 6 aprilie s-a deschis. în în
treaga Finlandă săptămâna priete
niei între tineretul finlandez și 
tineretul sovietic, care s-a trans
format intr-o puternică manifesta
re de prietenie față de poporul și 
tineretul sovietic. Cu acest prilej, 
au avut loc numeroase schimburi 
de delegații, spectacole ale artiști
lor sovietici în Finlanda, întâlniri 
la frontieră etc.

In timpul Congresului, vorbitorii 
au arătat că manifestărilor de 
prietenie față de U.R.S.S. forțele 
burgheziei reacționare finlandeze 
le opun tn ultimul timp o politică 
de calomniere a U.R.S.S., că ace
ste forțe cer schimbarea politicii 
externe a Finlandei și orientarea 
ei, nu în direcția prieteniei cu 
U.R.S.S., ci cu țările din Occident, 
care ar fi, după părerea lor, ade
vărat e prietene ale Finlandei.

LuCundu-se atitudine împotriva 
reacțiunii, în Congres s-au făcut 
propuneri pentru dezvoltarea tot 
mai mult a relațiilor prietenești cu 
tineretul sovietic, intensificarea 
schimburilor, organizarea de audi
ții ale postului de radio Moscova, 
întărirea relațiilor cu tinerii din 
țările socialiste etc.

Analiza tn Congres a situației 
economice a Finlandei a scos la 
iveală unele racile care au reper
cusiuni directe asupra vieții tine
retului. Astfel s-a arătat că se con
stată o permanentă scădere a pro
ducției, care duce la scăderea sa
lariilor, la creșterea șomajului. Ci
frele oficiale, car9 nu sînt întru 
totul conforme cu realitatea (acea
sta fiind mai aspră), arată că în 
anul acesta în Finlanda există 
76.000 de șomeri totali și parțiali 
și numărul lor este în permanentă 
creștere.

Creșterea șomajului a dus la în
mulțirea furturilor, a cazurilor de 
prostituție în orașe, lucru rar în- 
tîlnit în trecut.

Șomajul face ravagii în deosebi 
în rindurile tineretului.

Pentru a ieși din această situa
ție grea, Partidul Comunist din 
Finlanda și organizațiile demapra-

pi 
?> 
?>

tice au propus în nenumărate 'în
duri, ca singură soluție, realizarea 
unei politici interne și externe con
formă cu interesele clasei munci
toare, dezvoltarea pe bază tot mai 
largă a comerțului cu țările socia
liste etc.

Am aflat în timpul Congresului 
că în scopul „ameliorării“ vieții 
șomerilor se organizează pentru 
aceștia tabere de muncă, unde ti
neri și virstnici primesc pentru 
munca lor cazare în condiții foarte 
proaste, masă și indemnizații mi
zere.

In Finlanda sînt sute de tineri 
de 15—16 ani, care n-au posibili
tatea să muncească, nici să stu
dieze și care vagabondează pe 
străzi. Institutele de învățământ

In activitatea ce o desfășoară. 
Uniunea acordă o atenție perma
nentă întăririi organizatorice și 
îmbunătățirii muncii ideologice în 
rinului tineretului. In acest sens 
raportul, ca și discuțiile pe mar
ginea lui, au relevat necesitatea 
cunoașterii de către tineret a isto
riei și tradițiilor revoluționare de 
luptă ale clasei muncitoare, nece
sitatea cunoașterii operelor scriito
rilor progresiști, a cântecelor de 
luptă ale clasei muncitoare finlan
deze etc.

Congresul a dus o muncă rod
nică, dat fiind și activitatea depu
să în comisii. Au avut loc discu
ții fructuoase pe marginea unor 
probleme mai importante în comi
sia pentru drepturile muncitorilor,

PARIS 21 (Agerpres). — La 
21 mai Consiliul Republicii a a- 
doptat la rîndul său, legea pen
tru prelungirea împuternicirilor 
speciale ale guvernului în Alge
ria (233 de voturi pentru și 62 
contra — au votat contra gaul- 
liștii, poujadiș’.ii). Acest vot 
este interpretat de cei mai mulți 
corespondenți de presă, așa cum 
arată și agenția United Press ca 
„cea de-a doua înfrîngere repur
tată de De Gaulle în ultimele 
două zile“, prima fiind votul de 
marți al Adunării Naționale în 
favoarea aceleiași legi. United 
Press arată de asemenea că a- 
cest vot „consolidează pentru 
moment poziția lui Pflimlin, de
oarece o înfrîngere în Consiliul 
Republicii ar fi insemnat căderea 
guvernului său“.

Ado-ptînd un punct de vedere si
milar celui exprimat cu o zi îna
inte în Adunarea Națională, 
Pflimlin a declarat miercu-ri în 
Consiliul Republicii că primul o- 
biectiv pe care și-l propune este 
„intensificarea efortului militar în 
Algeria“.

Pledînd din nou pentru teza 
„lealității față de republică“ a 
generalilor rebeli de la Alger, 
Pflimlin a anunțat că autoritățile 
militare din Algeria vor primi 
împuterniciri speciale și a adus 
omagii conducătorilor militari din 
Alp-eria ca și lealității generalului, 
Salan, comandantul forțelor fran
ceze din Algeria. El a declarat 
chiar că „nu trebuie confundați 
aceia care, conform instrucțiuni
lor guvernului, au menținut ordi
nea cu anumite elemente rebele 
care s-au putut infiltra în comi
tetele salvării publice“. Această 
afirmație a premierului Pflimlin 
este cu atît mai greu de înțeles 
cu cit însuși generalul Salan 
susținuse din nou cu o zi înain
te instaurarea lui De Gaulle la 
putere și își exprimase deplina 
identitate cu poziția comitetului 
salvării publice printre șefii că
ruia se numără el însuși.

Atitudinea primului ministru 
Pflimlin în parlament se înscrie 
pe linia efortului său de a rea
liza un compromis cu autorii 
putchului militaro-fascist din Al
geria pe platforma intensificării 
la maximum a războiului colo
nialist dus împotriva populației 
algeriene. Faptul acesta este con
firmat de hotărîrea luată de gu
vernul francez imediat după vo
tul din Consiliul Republicii, de 
a.l trimite in Algeria pe gene
ralul Henri Lorillot, noul coman
dant șef al marelui stat major. 
Acest general care acum citeva 
zile a înlocuit pe fostul coman 
d.ant, generalul Ely apropiat de 
De Gaulle și de generalii rebeli, 
are misiunea să ia legătură cu 
generalul Salan, după cum rela
tează agenția Unilej Press „pen
tru a face pace cu generalii re
beli din Algeria care au consti
tuit principalul sprijin al lui De 
Gaulle“.

In seara de 20 mai, așa numi
tul comitet de salvare publică 
de la Alger s-a întrunit sub pre
ședinția generalului Masau, a- 
nunțînd că a adoptat statutul 
său provizoriu. De asemenea co
mitelui a anunțat adoptarea de 
hotărâri cu privire la aplicarea

unor măsuri de represiune îm
potriva anumitor persoane.

Comandantul forțelor navale 
franceze din Marea Mediterană, 
amiralul Auboineau a aprobat 
ordinul prefectului districtului 
naval Oran viceamiralul Jelv 
care îi este subordonat și care 
sprijină pe generalul Salan. In 
ordinul său Jely cere ofițerilor și 
matrozilor să se unească în jurul 
generalului Salan. Unul din cei 
mai marcanți membri ai comite
tului salvării publice de la Al
ger, cunoscutul ultracolonialist 
De Serigny a declarat tot la 21 
mai că în niciun caz rebelii de 
la Alger nu vor accepta pe alt
cineva decît pe De Gaulle ca șef 
al unui guvern francez. EI a ce
rut chiar președintelui Coty să 
elaboreze o procedură care să în
găduie venirea la putere a gene
ralului De Gaulle.

In diferitele orașe și localități 
algeriene continuă să fie organi
zate comitete ale salvării publice 
și, după cum a anunțat Serigny, 
rebelii intenționează să creeze un 
asemenea comitet pe întreaga 
Algerie.

La Paris, Ministerul Informa
țiilor a anunțat că în tot acest 
timp au continuat în Algeria lup
te între armata algeriană de eli
berare și trupele colonialiste fran
ceze. O deosebită îngrijorare au 
produs-o incidentele provoca! e 
de trupele franceze la frontiera 
algero-tunisiană. Aceste incidente 
sporesc teama că rebeliunea ge
neralilor din Alger ar putea avea 
consecințe grele pentru cele două 
țări nord-africane — Tunisia și 
Maroc, care și-au cîștigat de .u- 
rind independența față de Franța 
și împotriva cărora cercurile ul
tracolonialiste franceze agită con
tinuu spiritele.

Și în Franța elementele de ex
tremă dreaptă continuă să acțio
neze. Agenția France Presse a- 
nunță că la Mont de Marsan, în 
sudul Franței, la sediul organi
zației locale a Partidului Comu
nist a explodat o bombă provo- 
cînd pagube. Revista „Carrefour“ 
a publicat miercuri un articol al 
lui Georges Bidault, cunoscut li
der de extremă dreaptă care ce-e 
cu orice preț aducerea lui De 
Gaulle la putere. Aceste încercări 
de a nesocoti voința de a apăra

instituțiile republicane, exprimată 
atît de larg și unanim de masele 
populare franceze, se lovesc de 
acțiunile hotărîte ale acestora.

Miercuri s-a anunțat constitui
rea a încă patru comitete depar
tamentale de vigilență republ.ca
nă, ridicînd numărul to'al al a- 
cestor comitete la 25. Din aceste 
comitete fac parte organizațiile 
departamentale ale partidului co
munist, socialist, radical, organi
zațiile sindicale C.G.T., C.F.T.C. 
și Force Ouvrière etc. Forțele 
populare cer guvernului să ia o 
atitudine neechivocă și măsuri 
ferme față de complotiști. Comi
tetul de rezistență împotriva fas
cismului a adresat primului mi
nistru o scrisoare în care subli
niază că guvernul Pflimlin tre
buie să organizeze apărarea re
publicii.

Această scrisoare a fost sem
nată printre alții de Pierre Bloch, 
fost ministru socialist, procurorul 
André Boissarie, Claude Bourdet 
redactor șef a! revistei „Observa
teur“, Pierre Cot, deputat pro
gresist, Raymond Guyot, deputat 
comunist, Charles Hernu și Leon 
Hovnanian deputați radicali, scrii
torul François Mauriac, membru 
al Academiei franceze, Jean Paul 
Sartre, Louis Vallon, fost minis
tru în guvernul De Gaulle, pas
torul Voje etc.

Hotărîrea poporului francez de 
a împiedica instaurarea unei dic
taturi militare a fost confirmată 
de datele publicate de organizații
le sindicale din regiunea Parisu
lui, care_ arată că la greva de 
protest împotriva conferinței de 
presă a lui De Gaulle au partici
pat peste 150.000 de muncitori din 
peste 600 de uz.ne metalurgice din 
Paris și împrejurimi.
^Uniunea studenților și profeso

rilor a cărei manifestație in apă
rarea republicii ce trebuia să 
aibă loc la 20 mai l,a Sorbcna a 
fost interzisă, .a organizat o con
ferință de presă în cadrul căre:j 
a protestai împotriva acestei in
terdicții și și-a manifestat opo. 

fermă față je instaurarea 
oricărui regim de dictatură perso, 
nală.

Biroul național al „Stîngii so
cialiste“ a lansat un apel adresat 
tuturor republicanilor fără dife- 
rență de apartenență politică, 
chemîndu-i să-și siringă rindurile.

In Liban continuă luptele
♦ Opoziția cere demisia lui Șamun 

Americanii conduc forjele polijieneșfi
BEIRUT 21 (Agerpres). — In 

cursul zilei'de 20 mai lupte gre
le continuă în regiunea muntoa
să din Liban între răsculații 
druzj și trupele guvernamentale. 
Agenția United Press relatează 
că detașamentele dc druzi con
duse de Kamal Djumbfat s-au 
retras po o nouă poziție, dar că 
mici formații de druzi controlea
ză toate drumurile așa încit 
tancurile trupelor guvernamentale 
sînt imobilizate deseori din cau
za podurilor distruse de răscu-

fiu educației profesionale, precum 
și a unei scrisori către președin
tele Republicii, pentru grațierea 
tinerilor muncitori arestați și con
damnați cu prilejul grevei generale 
din 1956.

Afișul Congresului U.T.D.

superior nu pot primi decât 30 la 
sută dintre aceia care doresc să 
învețe. De 10 ani se tot discută 
un plan pentru construirea a 18 
școli profesionale, dar acest plan 
nu a fost realizat.

Uniunea Tineretului Democrat 
din Finlanda a activat în perma
nență pentru a mobiliza tineretul 
la luptă pentru îmbunătățirea con
dițiilor sale de viață.

Ea chemarea Partidului, tinere
tul activând în rindurile Uniunii 
Tineretului Democrat Finlandez, a 
participat la greva generală a 
muncitorilor, care a avut loc în 
anul 1956,

comisiile privind: munca organi
zatorică, munca ideologică, pro
blemele financiare, activitatea ti
nerilor în parlament și în comi
siile comunale, rela(iile internațio
nale ale Uniunii.

Pe baza propunerilor comisiilor, 
Congresul a adoptat rezoluții pri
vind : activitatea viitoare a Uni
unii și a hotărît să lanseze un apel 
către toți tinerii muncitori pentru 
a activa în organizațiile muncito
rești, trimiterea unei scrisori către 
guvern și căt.re Ministerul Educa
ției Naționale privind luarea unor 
măsuri împotriva șomajului și pen
tru crearea de posibilități în diree-

Așa cum a reeșit din lucrările 
Congresului, în prezent în fala 
tineretului din Finlanda stau două 
sarcini importante :

1. Participarea la campania pen
tru alegerile de deputați în Parla
ment care va avea loc în luna 
iulie.

Uniunea, prin membrii săi, își 
propune să lămurească pe cit mai 
mulți tineri să-și dea votul lor 
pentru candidații organizațiilor 
democratice. Pentru aceasta va fi 
organizată, sub conducerea Parti
dului Comunist o vastă muncă 
politică pentru a explica păturilor 
largi ale poporului și tineretului 
politica burgheziei, precum și o 
largă campanie de popularizare a 
cuceririlor obținute prin lupta de- 
putaților comuniști în parlament.

2. Organizarea Festivalului Cul
tural Internațional de la Lahti îu 
zilele de 20, 21 și 22 iunie.

La acest Festival, urmează să 
participe 5.000 de tineri finlan
dezi, precum și invitați din dife
rite țări. Festivalul are loc la o 
dată plină de semnificație în Fin
landa ; noaptea de 20 spre 21 iu
nie este denumită noaptea soare
lui, deoarece la această dată nu 
există de fapt noapte. Soarele nu
apune.

In timpul Festivalului se var 
organiza mari concursuri culturale 
și sportive precum și mari mani
festări culturale. Festivalul va 
contribui desigur la întărirea uni
tății tineretului finlandez pentru 
realizarea țelurilor sale comune, la 
strângerea colaborării prietenești 
ou tinerii din alte țări.

Dezbătând problemele cele mai 
importante din viața și activitatea 
tineretului finlandez, cel de-al 
V-lea Congres al Uniunii Tinere
tului Democrat din Finlanda a a- 
rătat că tineretul democrat din 
Finlanda este un sprijin de nă
dejde al Partidului Comunist Fin
landez în lupta sa, că scopurile 
Uniunii Democrate a Tineretului 
sînt aceleași cu scopurile Partidu
lui și ale clasei muncitoare fin
landeze.

Cu deosebit entuziasm a fost 
primit de către delegații tineretu
lui finlandez la Congres salutul 
Partidului Comunist din Finlanda 
adresat Congresului și tuturor.

memhrilor Uniunii prin care aceș
tia sînt chemați să-și intensifice 
activitatea în rîndul tineretului 
din întreaga țară, să contribuie cu 
tot mai mult elan, alături de clasa 
muncitoare finlandeză, de toate 
organizațiile demooratice ale țării, 
la lupta pentru drepturilg tinere
tului, pentru democrație și pro
gres social, pentru prietenie și 
pace cu popoarele și tinerii din 
toate țările.

Congresul a fost salutat și de 
reprezentanții altor organizații de
mooratice din Finlanda.

Solii tineretului finlandez la 
Congres au întâmpinai cu multă 
căldură salutul adresai Congresu
lui de reprezentantul F.M.T.D., 
precum și mesajele de salut ale 
delegațiilor străine prezente la 
Congres. Saluturile adresate de 
către aceștia au constituit o ma
nifestare concretă de solidaritate 
a tinerilor din aceste țări, cu lupta 
tineretului finlandez pentru drep
turile tineretului, pentru democra
ție și progres social, pentru pace 
și prietenie cu tinerii din întreaga 
lume. Pe adresa Congresului au 
fost primite și numeroase tele
grame de salut din partea organi
zațiilor de tineret din diferite 
țări.

Participarea delegaților din 
U.R.S.S. și din țările de democra- 
ție populară la Congresul tinere
tului finlandez a arătat acestuia 
că viața pentru care el luptă 
astăzi, a fost făurită în U.R.S.S., 
în țările de democrație populară, 
unde pentru tineret șomajul, im
posibilitatea de a învăța, lipsa ce
lor mai elementare drepturi sînt 
de domeniul trecutului.

Delegația noastră a prezentat în 
cuvîntâd său tabloid vieții noi a 
tineretului din R.P.R. și i-a asigu
rat pe tovarășii finlandezi de soli
daritatea tineretului romîn cu 
lupta lor, de prietenia frățească 
pe care tineretul nostru o nutrește 
față de tineretul democrat din 
Finlanda.

Ne-am putut convinge și cu a- 
cest prilej de sentimentele de 
prietenie de care este animat tine
retul finlandez față de poporul 
și tineretul romîn, pe care l-au cu
noscut cu prilejul Festivalului și 
cu ocazia altor vizite făcute în 
țara noastră.

Am părăsit Finlanda cu senti
mentul că trebuie să facem totul 
pentru a dezvolta această priete
nie reciprocă.

LUCIA ARMAȘU

lăți. Forțele guvernamentale cars 
operează în regiunea muntoasă, 
subliniază corespondentul agen
ției United Press, sînt echipate 
cu automobi'e blindate amer- 
cane de ultimul tip, cu mortiere 
Șl cu armament de infanterie li
vrat de Statele Unite. Multe a i- 
tovehicule sosite recent din 
S.U.A. mai poartă inscripțiile ar
matei americane. în ce priveș*o 
greva declarată de oamenii mun
cii libanezi, ea continuă la Bei
rut și Tripol'. Agenția Reuter re
latează că la Tripoli — principa
lul centru al răscu’aîilor — si. 
tuația rămîno neschimbată. în lo
calitatea Minnia, la nord de Tri
poli, in cursul unei lupte între 
insurgenți și jandarmerie au mu
rit 70 de persoane.

Presa drn țările arabe continuă 
să se ocupe îndeaproape de eve
nimentele din Liban. Ziarul „Al- 
Jumhur“, care apare la Damasc, 
scrie că „specialiști" militari a- 
mericani din Liban conduc for
țele de securitate libaneze și co
mandă unitățile militare din a- 
ceastă țară. Ziarul arată că a- 
cesta este rezultatul unui acord 
încheiat recent între Șamun și 
ambasadorul S.U.A. la Beirut, 
Robert Meclintock. Din cei 1.200 
de specialiști americani aflați în 
prezent în Liban, continuă zia
rul, numai 150 sînt civili, restul 
fiind ofițeri care însă nu poartă 
uniformă. Citînd cercuri politice 
bine informate ziarul „Al-Rai Al- 
Am" țnunță că Turcia a furni
zat arme guvernului Șamun. Gu
vernul turc — subliniază ziarul 
— nu ar fi procedat niciodată tn 
acest fel fără aprobarea Statelor 
Unite.

A încefaf din viajă 
Djure Salaj

BELGRAD. — La 20 mal a tnceu 
tat subit din viață Djure Salaj, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și membru al Vecei E. 
xecutive Federative. Din 1945 ptnă 
în aprilie 1958 Djure Salaj a con
dus sindicatele iugoslave.

E SCURT
MOSCOVA, — Prezidiul Sovie

tului Suprem al U.R.S.S. a numit 
pe M. A. Leseciko, prim-vicepreșe. 
dinte al Comisiei de stat a plani
ficării a U.R.S.S. — ministru al 
U R S S

LONDRA. — La Londra s-a a- 
nunțat că primul ministru al Marii 
Britanii, Harold MacMilIan, va fa. 
ce între 7 și 13 iunie o vizită ofi. 
cială în S.U.A. și Canada.
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