
COMUNICAT
cu privire Ia ședința plenară 

a Comitetului Central al P. M. R.«

a apreciat că partidul a 
această direcție rezultate 
In hotărîrea adoptată se 
necesitatea cie a se mani-

Intre 9 și 13 iunie a.c. a avut loc șe
dința plenară a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn.

Plenara a ascultat și a dezbătut ra
portul Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. asupra îndeplinirii hotărîrilor 
Congresului al II-lea al partidului cu 
privire la creșterea rîndurilor parti
dului, politica de promovare a cadre
lor și reglementarea compoziției so
ciale a partidului.

Plenara 
------ obținut în 

de seamă, 
subliniază
festa cea mai mare grijă pentru întă
rirea organizatorică a partidului, în
tărirea continuă a unității și discipli
nei de partid, ridicarea nivelului poli- 
tico-ideolo^ic al membrilor și candi- 
daților de partid, combaterea revizio
nismului și a tuturor influențelor 
ideologiei burgheze, pentru combate
rea împăciuitorismului față de orice 
abateri de la normele vieții interne de 
partid și de la disciplina de partid, de 
la linia și hotărîrile partidului.

Plenara a dezbătut măsurile în ve- 
Iderta apărării proprietății socialiste, 
adoptînd hotărîri corespunzătoare.

Plenara a ascultat informația dele
gației C.C. al P.M.R. și a guvernului 
Republicii Populare Romîne, care a

participat Ia Consfătuirea de la Mos
cova a reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din țările par
ticipante la C.A.E.R. și la ședința 
Consiliului Politic Consultativ al 
Pactului de la Varșovia. Plenara a 
aprobat activitatea delegației R. P. 
Romîne și a exprimat acordul său de
plin față de hotărîrile adoptate.

Plenara a aprobat poziția luată de 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R. față 
de programul Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, adoptat de Congresul 
U.C.I.

Plenara a adoptat o serie de mă
suri organizatorice. Tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., a fost trecut în rîn
durile membrilor Comitetului Cen
tral. Tovarășii Isac Martin, Vasile 
Vîlcu, Mihai Burcă, Gheorghe Necula 
au fost cooptați în rîndurile membri
lor supleanți ai C.C. al P.M.R.

Plenara a reales Comisia Contro
lului de Partid, în următoarea com
poziție: Constantin Pîrvulescu — pre
ședinte ; Dumitru Coliu — vicepreșe
dinte ; Ion Vințe — vicepreședinte; 
Gheorghe Arsene — secretar; Anton 
Moisescu, Clement Rusu, Ion Guran 
— membri.
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Proletari din toate țările, unlți-vă !
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13.VI.1958SĂ EDUCĂM CU GDIJĂ SCHIMBUL DE MIINE 
AL CLASEI MUNCITOARE

Da curtnd redacția „Scînteii tineretului“ fi Comitetul orășenesc 
V.T.M. Ploești au organizat în cadrul unei consfătuiri, dezbate
rea problemelor privind educația ucenicilor din școlile profesionale. 
Directori, profesori, diriginți, maiștri, educatori, secretari ai organi
zațiilor de bază U.T.M., au dezbătut mijloacele prin care se pot 
cultiva la ucenici înaltele trăsături morale ale constructorului socia
lismului.

Școlile profesionale de ucenici 
din orașul Ploești au merite deo
sebite în creșterea generației ti
nere de muncitori. Mulți copii 
care acum cîțiva ani se strădu
iau să învețe tainele meseriei au 
devenit azi muncitori destoinici. 
Soare Viorica și loniță Sevasta, 
muncitori Ia uzinele „1 Mai"- 
Ploești, Leonard Delibaș și Eu
gen Corduneanu de la Dărmă- 
nești și Moinești, ca și mulți alți 
absolvenți de școală profesională, 
Iși iubesc meseria, muncesc cu 
pasiune, fac cinste școlii in care 
au învățat.

Dar în școală el au învățat nu 
numai meseria. In școlile profe
sionale copiii vin cu trăsături de 
caracter, cunoștințe șl deprinderi 
nedesăvîrșite. Nu este suficient 
să dai economiei naționale oa
meni care să știe să conducă o 
mașină. Societatea noastră în 
drum spre socialism are nevoie 
ca din ucenici să crească un ti
neret dezvoltat multilateral, cu
rajos, plin de încredere în viitor, 
un tineret care să facă parte cu 
cinste din eroica noastră clasă 
muncitoare.

Ținînd seama de faptul că 
munca de educație comunistă a 
ucenicilor cere atenție nu numai 
în timpul orelor de clasă, refe
ratele prezentate și discuțiile pur
tate pe marginea lor s-au ocu
pat îndeaproape de organizarea 
timpului liber al elevilor.

A reieșit că organizarea acti
vității distractiv-instructive a 
fost și este o problemă impor
tantă pentru cadrele didactice 
din școli.

Este lăudabil îaptul că în toate 
școlile ucenicii vizionează a- 
cum în colectiv filme și spectaco
le de teatru educative. Tovarășa 
Eilza Moldoveanu. director al 
școlii profesionale „UCECOM”, a- 
răta astfel că din repertoriul 
Teatrului din Ploești ucenicii au 
„pierdut" în acest an o singură 
piesă. Importantă este nu numai 
vizionarea spectacolelor, ci și in

țelegerea lor. De aceea acum în 
școli se organizează cu regulari
tate discuții pe marginea spec
tacolelor vizionate, sau, ca la 
centrul școlar sanitar, înainte de
.,ill!lllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll.

Consfătuire organizată 
de redacția „Scînteii 

tineretului" și Comitetul 
orășenesc U. T. M. 

Ploești
''llllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII1'' 
vizionare cineva vorbește despre 
conținutul piesei.

O activitate pozitivă, demnă 
de relevat, pe linia educării u- 
cenicilor în spiritul tradițiilor 
progresiste șl patriotice se duce 
și prin alte metode. Școala pro
fesională „UCECOM", despre care 
am amintit a obținut bune re
zultate prin organizarea în ca
drul „Joilor tineretului“ a unor 
întîlniri între ucenici și fruntași 
în producție, între ucenici și foști 
luptători comuniști ilegaliști, a 
unor seri literare „Eminescu" și 
..Coșbuc". In același sens au fost 
organizate cu ucenicii vizite la 
muzee și expoziții pentru cunoaș
terea bogățiilor patriei și ale re
giunii.

Din păcate, deși In ansamblu 
discuțiile în jurul problemelor e- 
ducării comuniste și patriotice au 
fost interesante, nu s-a vorbit 
nimic despre concursul „Iubiți 
cartea“. Realitatea este că uceni
cii nu sînt îndeajuns îndrumați 
să citească lucrările cu un puter
nic rol educativ prevăzute în te
matica concursului.

CINE TREBUIE SA FACĂ 
EDUCAȚIA?

Multe discuții s-au purtat 
Jurul problemei „Cine trebuie 
facă educația".

Intr-o zi, intr-o școală am

sistat la o discuție Interesantă 
pe această temă. Unii susțineau : 
„e sarcina dirigintelui". Alții : 
„a U.T.M.-ului“, „a educatorilor" 
etc. Cert este că fără o colabo
rare activă între acești factori, 
în pregătirea ucenicilor nu se 
pot obține rezultate mulțumi
toare.
O FUNCȚIE CARE TREBUIE 
SA-ȘI MERITE DENUMIREA
Dintre factorii de răspundere, 

educatorii sînt cei ce se află insă 
mai mult în mijlocul ucenicilor, 
însăși denumirea de educator 
implică sarcini educative deose
bite.

Consfătuirea a prezentat sarci
nile educatorului într-un referat 
special, al tov. loan Toader de 
la Școala profesională de ucenici 
petrol-chimie Teleajen.

Am putea da multe exemple
LIDIA POPESCU

în 
să

a-

Plecarea unor membri 
ai delegației oamenilor 

de cultură din R.S. Baltice
Sîmbătă la amiază au părăsit 

Capitala, Alexandru Ansberg, mi
nistrul Culturii din R.S.S. Esto
nă, conducătorul delegației oa
menilor de cultură din Republici
le Sovietice Baltice, V. Kalpini, 
ministru adjunct al Culturii din 
R.S.S. Letonă, și J. Birons, secre
tar general al Asociației letone 
pentru legăturile culturale cu 
străinătatea, membri ai delegației 
care au participat la manifestă
rile ce au avut loc în țara noas
tră cu prilejul Decadei culturii 
Republicilor Sovietice Baltice.
, La plecare, pe aeroportul Bă- 
heasa, oaspeții au fost conduși 
de tovarășii Constanța Crăciun și 
C. Prisnea, adjuncți ai mini
strului Invățămîntului și Culturii 
acad. P, Constantinescu-Iași șț 
0. LIvezeanu, vicepreședinți ai 
Consiliului General A.R.L.U.S„ L

Rab, șef de secție în Ministerul 
Afacerilor Externe, Eugen Rodian, 
secretar al Consiliului General 
A.R.L.U.S., artiști, oameni de 
artă și cultură, activiști ai Con
siliului General A.R.L.U.S., func. 
ționari superiori din Ministerul 
Invățămîntului și Culturii.

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, și 1 S. 
Iliin, secretar al Ambasadei, pre
cum și V. Peciura, maestru eme
rit al artei din R.S.S. Lituaniană, 
directorul artelor din Ministerul 
Culturii al R.S.S. Lituaniene, și 
S. Laurinaitis, redactor șef ad
junct al ziarului „Tiesa“, organ 
central al C.C. al Partidului Co
munist din Lituania, membri ai 
delegației oamenilor de cultură 
din Republicile Sovietice Baltice.

(Agerpreș).

II!

pentru poporul sovietic și armata sa
In aceste zile, cînd unitățile 

armate sovietice staționate pe te
ritoriul R. P. Romîne se pregă
tesc să se înapoieze în patrie 
conform propunerii guvernului 
sovietic, coordonată cu guvernul 
R.P.R. și aprobată de Comitetul 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, în diferite localități din 
țară au loc numeroase manifes
tări închinate prieteniei romîno- 
sovietice. Luîndu-și bun rămas de 
la glorioșii ostași sovietici care 
se întorc în patrie, poporul si ti
neretul nostru folosesc acest 
prilej pentru a-și exprima din 
nou, 2...„ ' -
tința fierbinte față de eroicele 
forțe armate ale Uniunii Sovie
tice. In orașe și sate au loc emo
ționante întîlniri între ofițeri și 
ostași sovietici și populație în 
cadrul cărora muncitori, țărani, 
ostași, tineri și vîrstnici, își ex
primă sentimentele de adîncă 
prietenie față de ostașii sovietici 
ca față de frați și tovarăși de 
luptă uniți prin aceleași interese 
și idealuri.

La Galați
Asemenea emoționante întîlniri 

au loc și în regiunea Galați. In 
regiune ca și în orașul Galați s-au 
desfășurat numeroase întîlniri 
prietenești între ostașii și ofițerii 
sovietici și membrii familiilor lor. 
cu oameni ai muncii din între
prinderi și instituții. Utemiștii, 
tinerii din orașul Galați s-au în- 
tîlnif la rîndul lor cu comsomo
liști din rîndurile ostașilor sovie
tici.

Astfel. în seara zilei» de 13 iu
nie a.c. un grup de secretari ai 
organizațiilor de comsomol din 
unitățile armatei sovietice stațio
nate în orașul Galați, a fost in
vitat la sediul comitetului regio
nal U.TM. Ei au fost primiți cu 
o deosebită căldură de către ac
tiviști aj Comitetului regional al 
Uniunii Tineretului Muncitor. Lu
înd cuvîntul cu acest prilej tova
rășul Avram Lăptoiu, prim secre
tar al Comitetului regional U.TM. 
Galați, a subliniat dragostea și 
recunoștința pe care tineretul gă- 
lățean o nutrește pentru armata 
sovietică exprimînd totodată mîn- 
dria și bucuria tineretului nostru 
de a păși umăr la umăr cu glo
riosul tineret sovietic. In numele 
tinerilor ostași sovietici, locote
nentul major comsomolist Vasin 
Ușacovski, participant la această 
întîlnire a mulțumit pentru ospi
talitatea, pentru sprijinul pe care 
întreaga populație și tineretul din

dragostea și recunoș-

Galați l-au dat ostașilor sovietici 
în îndeplinirea îndatoririlor lor 
patriotice internaționaliste. El a 
vorbit cu multă căldură despre 
prietenia dintre tineretul sovietic 
și tineretul romîn arătînd că a- 
ceastă prietenie, îndreptată spre 
atingerea- celor mai scumpe țe
luri ale întregii omeniri munci
toare — este de nezdruncinat. 
Discutînd cu însuflețire despre 
preocupările lor, despre țelurile 
comune care ne unesc, partici- 
panții la întîlnire au schimbat a- 
poi daruri, insigne, adrese, ex
presie a prieteniei frățești dintre 
tînăra noastră generație și tine
retul Uniunii Sovietice.

In aceiași seară, pe terasa clu
bului „Constructorul“ aproape 
200 comsomoliști din unitățile ar
matei sovietice au fost invitații 
tinerilor din întreprinderile, insti
tuțiile și școlile orașului Galați 
în cadrul unei seri a prieteniei. 
Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
tovarășul Ion Bejan, prirn secre
tar al Comitetului orășenesc 
U.TM. Galați a arătat că tinerii 
gălățeni au avut multe lucruri 
frumoase de învățat de la tinerii 
ostași sovietici, de la comsomo- 
liștii din rîndurile forțelor ar
mate sovietice staționate în oraș. 
In -------- - -
el a urat ostașilor sovietici noi 
și mari izbînzi în lupta pentru 
construirea comunismului, pentru 
apărarea păcii.

Seara prieteniei, care a strîns 
la un loc într-o manifestare tine
rească, entuziastă, tinerii gălă
țeni și tineri ostași sovietici din 
trupele staționate în oraș, s-a 
transformat într-o nouă și minu
nată afirmare a prieteniei de ne
zdruncinat dintre poporul și tine
retul nostru și poporul și tinere
tul sovietic.

Asemenea emoționante și calde 
manifestări tinerești vorbesc cum 
nu se poate mai pregnant despre 
dragostea tinerei noastre gene
rații pentru glorioasa armată a 
marii Uniuni Sovietice.

Exprimîndu-și dragostea și re
cunoștința față de glorioasa ar
mată sovietică, față de marea 
Uniune Sovietică, tineretul nos
tru, alături de întregul nostru 
popor își afirmă cu tărie hotărî
rea de a păși mereu înainte, 
mînă-n mînă cu U.R.S.S. și cu 
toate țările invincibilului lagăr 
socialist pentru victoria cauzei 
păcii și socialismului.

M. SPIRIDON 
corespondentul „Scînteii tine
retului“ în regiunea Galați 

IN PAG. III-a :
Relatări din alte orașe ale țării.

numele tinerilor din Galati

Un grup de ostași sovietici luîndu-șî rămas bun de la muncitorii de la S.M.T, Florești, 
raionul Focșani

DECORAREA

Exprimlnd sentimentele de dragoste și 
prietenie față de Uniunea Sovietică și ar
mata sa eliberatoare, în semn de recunoș
tință pentru ajutorul internaționalist acor
dat poporului romîn în lupta pentru elibe
rarea sa de sub jugul fascist, Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne a emis un decret pentru confe-

rlrea de Ordine ale Republicii Populare 
Romîne unor ofițeri din unitățile Armatei 
Sovietice, staționate pe teritoriul țării noa
stre.

Prin același decret se conferă Medalia 
„Eliberarea de sub jugul fascist“ Întregului 
personal militar și civil al acestor unități.

In întîmpinarea Conferinței sindicale mondiale 
a tineretului muncitor

Foto: N. STELORIANln orele de odihnă, la tabăra pionierilor de la G.A.S. Bragadiru
Va sosi vacanța cu bucuriile fi 

surprizele ei. După munca încor
dată din timpul anului școlar, 
copiii se vor bucura din plin de 
soare și verdeață, vor pleca la 
munte și la mare, vor alerga prin 
parcuri și grădini, vor umple sta
dioanele și vor asculta cu pioșe
nie, crîmpeie din istoria de vite
jie și eroism a partidului, a oa
menilor muncii din patria noastră.

Încă cu multe luni în urmă, a- 
plecați asupra proiectelor și pla
nurilor, profesori și activiști ute- 
miști și sindicali, medici și pă
rinți, instructori de pionieri, au 
cheltuit energie și cunoștințe, 
dragoste și fantezie, pentru ca a- 
ceastă vacanță să aducă copiilor 
cît mai multe bucurii, să le forti
fice sănătatea și să le îmbogățeas
că sufletul și mintea cu noi cunoș
tințe, după care ei sînt atât de 
avizi.

Ce vor face pionierii și școlarii 
în vara aceasta ? Cu această între
bare am început o interesantă dis
cuție cu tovarășa Paula Șerban, 
secretar al Comitetului raional 
U.TM. „Stalin“ din Capitală.

— Mulți copii vor pleca în ta
bere organizate de întreprinderile 
unde lucrează părinții, sau îfi vor 
însoți părinții în concedii — ne-a 
spus tovarășa Paula Șerban. Alții 
vor pleca la bunici și la rude. Dar

vor rămîne totuși mulți în Bucu
rești și noi vrem să-i ajutăm să 
folosească toate bucuriile pe care 
le poate oferi vacanța. Iată cum : 
și în anul acesta — folosind tra
dițiile și experiența deja cîști- 
gată — vom organiza 3 tabere de 
curte și 2 cluburi. Atît taberele cît 
și cluburile vor avea program de 
trei ori pe săptămînă. Una din zile, 
miercurea, activitatea taberei se 
va muta la Palatul Pionierilor.

vor recita poezii și vor învăța cîn- 
tece, se vor organiza discuții des
pre cărți și autori preferați. După 
cum vedeți, o serie de activități 
care altă dată se făceau în săli, 
acum se vor face în aer liber..,

— E adevărat, dar ce vor face 
copiii în celelalte zile ? Știu că 
e vacanță și copiii simt nevoia să 
risipească imaginație și energie în 
jocuri. Dar — cum nici părinții

In raionul „23 August* a avut 
loo o consfătuire comună a tutu
ror secretarilor U.T.M. și preșe
dinților comitetelor de întreprin
dere din întreprinderile raionu
lui. S-au discutat măsurile ce se 
vor lua in comun pentru întîmpi
narea cu succes a conferinței.

Importantul scop al conferinței 
se va populariza prin lozinci, ar
ticole la gazete de perete și în 
presa de uzină, fotomontaje, citi
rea de materiale la stațiile de ra- 
dio-amplificare, simpozioane, seri 
literare, recenzii, formații artis
tice.

Tot în vederea popularizării 
conferinței, marți 17 iunie, la tea-

trai de vară „23 August* va avea 
loc un mare miting la care vor 
participa peste 5.000 de tineri din 
raion. Va urma un program ar
tistic.

In cinstea conferinței s-au luat 
importante hotărîri privind depă
șirea planului, realizarea de eco
nomii, strîngerea de cantități im
portante de metale vechi, sticle, 
deșeuri de bumbac, hîrtie. Se va 
intensifica munca voluntară pen
tru terminarea la termen a casei 
de cultură raionale. In pădurea 
Pustnicul se vor ține săptămînal 
serbări cîmpenești.

TIBERIU CREMER 
corespondent

Largul răsune! 

al inițiativei patriotice 

a studenților agronomi 
din Capitală

Chemarea absolvenților Institu
tului agronomic „Nicolae Băl- 
cescu* din Capitală „Toți absol
venții promoției 1958 în produc
ție 1“ a avut un larg răsunet în 
rîndurile absolvenților de la in
stitutele din Cluj, Craiova, Timi
șoara. In cadrul unor însuflețite 
adunări tinerii absolvenți și-au 
manifestat hotărîrea de a pleca pe 
ogoare și a munci pentru dezvol
tarea agriculturii, pentru crește
rea și consolidarea sectorului a- 
gricol socialist cooperatist.

autoorganizare. In raionul nostru 
se vor deschide 10 tabere de 
străzi. Adică, în jurul unei străzi 
cu mai mulți copii se vor grupa 
copiii de pe cîleva străzi învecina, 
te. Ei vor alege un conducător, îfi 
vor alcătui singuri 
întreaga activitate. Intr-o zi 
pildă, vor susține 
echipă de pe altă 
vor merge în excursie, intr-o sea
ră vor organiza o șezătoare sau o 
seară de povești. Aceste grupe de 
copii vor putea participa și la ac
tivitatea taberelor existente în 
școli. Crupele și conducătorii lor 
vor fi supraveghiate de conduce
rile taberelor, de instructorii de 
pionieri.

— Mi se pare foarte interesan
tă această inițiativă fi cred că

programul fi 
da 

un meci cu o 
stradă, în alta

tatea distractivă, recreativă din 
vacanță în scopul educării patrio
tice, comuniste a pionierilor și e- 
levilor ?

— Vacanța este într-adevăr pe
rioada în care școlarii, pionierii 
se odihnesc și își refac puterile 
pentru noul an școlar. Dar în 
munca educativă nu poate exista 
vacanță. Tot programul nostru 
pentru lunile de vară, urmărește 
să cultive la copii dragostea de 
patrie, de partid, dragoste și res
pect față de muncă. Spun că tot 
programul urmărește acest lucru 
dar avem și multe acțiuni 
zale special în acest scop, 
în vacanță se vor continua 
începute încă în timpul
ca de pildă : strîngerea maculatu-

organi- 
Astfel, 

acțiuni 
anului.

zilei de 23 August și vom avea 
o bogată activitate pentru pregăti
rea deschiderii noului an școlar. 
Pionierii și școlarii vor contribui 
la r.e pararea și îmbogățirea mate* 
rialului didactic, la organizarea 
primei zile de școală și pregăti
rea primirii noilor școlari. Toate 
acestea nu vor rămîne fără efect 
în sufletele și conștiința copiilor, 
dar una dintre cele mai pasionan
te activități din timpul verii este 
munca lor în G.A.S. și G.A.C. A- 
ceasta a și început. Prima briga
dă formată din 50 de pionieri și 
școlari de la Școala medie nr. 28 
muncește de acum la G.A.S. Bra- 
gadiru. Am și primit vești entu
ziaste: copiii muncesc de diminea
ță pî>nă la prînz, apoi pleacă la 
scăldat,
sportivă etc. Muncesc și mănîncă 
cu poftă, se joacă și se distrează 
și... sînt cei mai fericiți cînd 
merg la cules de cireși și căpșuni. 

Cele relatate pînă acum, precum 
și focurile de tabără, întîlnirile 
cu tovarășii de la care pionierii 
pot învăța multe lucruri frumoa
se, vor contribui fără îndoială la 
cultivarea unor frumoase calități 
morale la pionieri și școlari...

M-am oprit aci cu întrebările. 
Mi-am, dat seama că vacanța cu 
tot alaiul ei de jocuri, distracții 
și de... îndatoriri nu-i găsește ne
pregătiți pe 
se ocupe de 
și școlarilor.

au activitate culturală.

Vacanța: odihnă și educație
Aci, pionierii și școlarii nu se vor 
plictisi, le stă la dispoziție parcul 
minunat, bazinul de înnot, sala de 
sporturi. Pentru ziua de joi noi 
am obținut Ștrandul Tineretului: 
acei care nu știu, vor învăța să 
înnoate, se vor întrece în compe
tiții sportive, vor organiza jocuri 
pe apă ele. Iar »îmbăta va fi zi 
de tabără în parcul de cultură și 
odihnă. Aci vom organiza întâlniri 
ale copiilor cu muncitori, scriitori, 
artiști, oameni de știința. Vom fo
losi bibliotecile din parc, copiii 
se vor plimba pe aleile umbroase,

Cum organizează Comitetul raional U. 7. M. 
„I. V. Stalirr' din Capitală vacanța pionierilor 

și școlarilor
n-au întotdeauna timpul necesar 
de a se ocupa de ei — e bine să 
le rămînă otita timp pe care să-l 
folosească la întâmplare ?

— Nu, și ne-am gîndit la acest 
lucru. Pe Capitală se exjirimen- 
tează anul acesta un gen nou de 
organizare a copiilor in timpul 
vacanței, mai bine zis o formă de

roadele ei pot fi fructuoase pe 
două direcții : întâi pentrucă este 
un embrion de autoorganizare a 
copiilor care poate fi lărgit și îm
bogățit, apoi vă poate furniza un 
noian de idei, noi, proaspete, 
peștru activitatea pionierească.

— Și acum m-ar interesa să știu 
cum v-afi gîndit să folosiți activi-

rii, a fierului vechi, a florilor de 
tei etc. De asemenea, participăm la 
concursul „Să ne cunoaștem ținu
tul natal“, și eu prilejul concursu
rilor și vizitelor pe care le vom 
organiza (vizitarea fabricii 
mase plastice „București“, a 
nei „Tudor V Iad im ir eseu“, o 
cursie la Podul Prieteniei șt o 
plimbare pe Dunăre, excursii în 
jurul Bucureștiului, altele la Dof- 
tana și pe Valea Prahovei etc) se 
vor alcătui monografii, fotografii, 
erbare și insectare. în vacanță ne 
vom pregăti pentru sărbătorirea

de
uzi-
ex-

tovarășii chemați <ă 
educarea pionierilor

M. VIDRAȘCU



Anticipații
în curs de realizare

cuMacheta alăturată este schița aeronavei imaginată în urmă 
cîteva decenii <te marele Țiol covslti.

» Care este obîrșia 
' ființelor de astăzi?

* Trei etape funda
mentale în procesul 
apariției vieții ★Ce 
credeau oamenii de 
știință în primele 
decenii ale veacului
* Enigmele materiei

interastrale

I!
l

i

AFL
...dimensiunile prin

cipale . ale Pămîn
tului sînt: lungimea 
ecuatorului 
40.076,594 km., lun
gimea meridianului 
40.009,152 km., su- 

510.101.000 
volumul

1.083.320.000.000 
km.3.

s..Ia uzina de 
construcții de vapoa
re „Ganz“ din Buda
pesta, s-au construit

A T I
modele de 
de tramvai 
principalele 
acoperișul, 
platforma cu 
făcute din aliaj de 
aluminiu. Aceste va
goane sînt frumoase, 
ușoare și consumă 
mult mai puțină 
energie electrică în 
timpul ourselor.

C A ...
vagoane 
la care 
părți — 
pereții, 

roți sînt

gimea totală a gale
riilor și sălilor pește
rii este de 240 km.

...locul cel mai 
călduros de pe glob 
este El Azizia (Libia). 
Aci temperatura 
umbră se 
la 58°.

la
ridică pînă

...cea mai mare 
peșteră din lume este 
peștera lui Mamon
tov din S.U.A. Lun-

mare lui 
„Tungus" 
1908 a 

Krasnoiar.sk

...masa
meteorit
care m 
căzut la
a fost evaluată la 
circa 1 milion tone.

Privind natura înconjurătoa
re, vedem pretutindeni diferite 
ființe vii, Atît uscatul, cît și 
apele oceanelor, mărilor și rîu- 
rilor sînt populate de diferite 
animale și plante. Alge mici, 
bacterii, ciuperci, există în can. 
tități uriașe în pămînt și în 
apă. Germenii lor există chiar 
și în aer. Sîntem înconjurați de 
ființe vii, și chiar noi înșine 
ne numărăm printre ele. Este 
de înțeles de aceea că orice om 
își pune întrebarea : de unde 
se trag aceste ființe ?

Potrivit actualelor concepții 
se pot distinge trei etape fun
damentale prin care a trecut 
dezvoltarea materiei 
la apariția vieții.

Prima etapă este 
ACELOR MATERII 
CE, DIN CARE, IN 
NERALE, SINT 
FĂRĂ EXCEPȚIE CORPURILE 
TUTUROR PLANTELOR, ANI
MALELOR, MICROBILOR.

A doua etapă este PROCE- 
SUL IN DECURSUL CARUIA 
DIN HIDROCARBURI AU A- 
PARUT ACELE COMBINAȚII 
ORGANICE COMPLEXE, CARE 
INTRA IN COMPONENȚA 
MATERIEI VII : ALBUMINOI- 
DE. ACIZI NUCLEICI ȘI ALȚI 
COMPUȘI POLIMOLECULARI 
COMPLEXI CARE FORMEA
ZĂ TOCMAI MATERIA DE 
BAZA A CELULEI VIL

In fine, a treia etapă este 
PROCESUL IN DECURSUL 
CARUIA MATERIILE ORGA- 
NICE COMPLEXE AU FOR
MAT DEJA ASEMENEA SIS
TEME PE CARE SINTEM ÎN
DREPTĂȚIȚI SA LE NUMIM 
CELE MAI SIMPLE FIINȚE 
VII.

Un articol ai academicianului A. I. OPARIN

atmosferelor unui șir întreg de 
alte corpuri ale universului. 
Un mare interes îl prezintă 
studiul materiei gazo-pulveru- 
lente interastrale. Potrivit ac
tualelor date astronomice, sub
stanța universului nu este con
centrată în formațiuni mari a- 
vînd înfățișarea unor stele sau 
planete. Aproximativ jumătate 
din substanța universului este 
dispersată în spațiile interas
trale sub forma de substanță 
gazo.pulverulentă rece avînd o 
temperatură de aproximativ — 
200® C. Cercetările au arătat că 
în ea există hidrocarburi care 
s-au format pe cale abiogenă, 
adică pe cale anorganică, cu 
totul independent de funcțiile

vitale ale organismelor. Cerce
tarea meteoriților — acele „pie. 
tre cerești“ — care vin din cînd 
în cînd spre noi din spațiile 
interplanetare, a arătat că și 
ele oonțin uneori cantități în
semnate de hidrooarburi, uneori 
destui de complexe.

In prezent este unanim recu. 
noscut că drept materie pentru 
formarea pămîntului a servit 
materia ga^o-pulverulentă in- 
terastr-ală, și s-au elaborat 
destul de detailat imagini ale 
etapelor consecutive de forma
re a pămîntului și a celorlalte 
planete.

De aici se impune concluzia 
că în anumite perioade iniția
le de formare a pămîntului. pe

el, ca și pe alte corpuri ce
rești, s-a putut, de asemenea, 
ca pe oale abiogenă. să apară 
din carbon anorganic, hidro, 
oarburi și alte materii organice 
dintre cele mai simple. Pe ur- 
mă, cînd iau apărut organis
mele, această situație s-a 
schimbat, și noi trăim acum în 
epoca cînd materiile organice 
de pe pămînt au început să se 
formeze mai ales prin interme- 
diul organismelor.

Astfel, prima etapă indicată 
de mine pe calea spre apariția 
vieții, care acum 30 de ani pă. 
rea extrem de enigmatică, poa
te fi considerată astăzi destul 
de bine studiată.

In decursul procesului de 
formare a pămîntului — și a- 
cest lucru poate fi considerat 
pe deplin demonstrat — atmo-

sfena planetei noastre a fost 
alta decît aerul oare ne încon
joară astăzi. In ea n-,a existat 
oxigenul caracteristic pentru 
actuala atmosferă, de aceea ac
țiunea ei avea un caracter de 
reducție. Cercetările asupra 
izotopilor radioactivi arată că 
vîrsta totală a pămîntului, din 
momentul apariției sale ca 
planetă, poate fi apreciată la 
4—5 miliarde ani. Concomitent 
cercetările asupra izotopilor 
sulfului, au arătat că atmosfe- 
r.a pămîntului, din starea ei 
inițială de reducție a trecut tn 
cea oxidantă aproximativ cu 
700—800 milioane ani în urmă. 
Pe baza unui șir întreg de alte 
date se poate presupune că în 
acea perioadă pe planeta noas
tră au și existat ființe vii și 
plante, capabile să efectueze 
fotosinteza. Tocmai apariția 
fotosintezei a condiționat trece, 
rea de la starea de reducție a 
atmosferii pămîntului la cea 
oxidantă, care conține oxigen. 
Astfel putem stabili unele limi
te ale celor trei etape despre 
care era vorba mai înainte.

(va urma )

care a dus
APARIȚIA 
ORGANI- 

LINII GE. 
FORMATE

Formarea hidrocar
burilor — ceie mai 

simple materii organice
In 1924, cînd mi-am început 

munca în problema originii 
vieții, chiar prima dintre eta
pele mai sus enumerate, etapa 
de dezvoltare a materiei pe ca. 
lea spre apariția vieții era cu 
totul enigmatică și de neînțe
les. S-a considerat că apariția 
primară a celor mai simple 
substanțe organice nu este po
sibilă în condițiile existente în

Acad. A. I. OPARIN
natură. Acest punct de vedere 
era împărtășit chiar de repre
zentanții de vază ai științelor 
naturii, deoarece în condițiile 
naturale existente pe pămînt 
materiile organice se formează 
mai ales pe cale biogenică, a- 
dică prin intermediul ființelor 
vii înseși, în special în proce
sul fotosintezei. Plantele verzi 
absorbind carbonul 
din bioxidul de 
jutorul energiei 
transformă acest 
bonul materiilor . 
site de înseși plianta 
viața și creșterea ei. Animalele 
obțin aceste substanțe organi
ce mîncînd plante sau animale 
ierbivore. Astfel, întreaga lume 
a ființelor vii trăiește ipe seama 
materiilor organice. Se obține 
parcă un cerc vicios : pentru a 
înțelege cum au apărut orga
nismele, trebuie lămurit cum 
au apărut în condițiile natu
rale cel puțin materiile orga
nice dintre cele mai simple ; 
iar materiile organice, reiese, 
pot apare numai oa rezultat al 
funcțiilor vitale ale organisme-^, 
lor. In acest cerc închis s-au« 
zbătut gîndurile oamenilor de« 
știință, negăsind nici o ieșire.«

Această situație se creează» 
totuși numai în cazul dacă li-« 
mităm cercetările noastre la« 
condițiile terestre. Dacă vom« 
lărgi însă limitele cercetării^ 
noastre pînă în univers, stu-Sj 
diind aceste fenomene pe alte» 
corpuri cerești, atunci și con-« 
cluzla va fi alta. «

Intr-adevăr, sîntem în stare« 
astăzi să cercetăm într-un modăș 
foarte amănunțit componența» 
chimică a atmosferelor astre-» 
lor în special a atmosferei« 
soarelui, precum și a atmosfe-« 
relor planetelor mari și mici, a«

anorganic 
carbon, cu a- 
luminii solare 
carbon tn car. 
organice folo- 

pentru I
Satelitul va lămuri enigma
magnetismului terestru

Noutăți tehnice

De cîteva săptămîni deasupra globului pămîntesc se învirtește 
cel de al treilea satelit artijici al al pămintului — măreață vic
torie a științei și tehnicii sovietice. Numeroși tineri ne-au rugat 
să publicăm materiale în care să vorbim despre cercetările care 
se fac cu ajutorul sateliților, in numărul de astăzi vă vom în
fățișa modul în care se fac cercetările asupra cîmpului magnetic 
terestru cu ajutorul celui de-al treilea satelit artificial al pă
mintului.

1. Primul avion de pasageri 
cu reacție construit în R. D. 
Germană va începe să efec
tueze în curind curse regula
te pe liniile aeriene. Realizat 
de uzinele din Drezda, după 
proiectul întocmit de colecti
vul condus de prof. Baade, a- 
vionul „Bl 52“ are o viteză de 
croazieră de 800 km. pe oră 
și poate zbura fără escală 2.500 
km. Pe baza unei interesante 
inovații, se reduce simțitor par
cursul de decolare și aterizaj. în 
timp ce avioanele obișnuite de 
acest tip au nevoie de aproxi
mativ 1000—1200 metri pen
tru decolare, noului avion 
german îi ajung 800 metri, 
chiar și atunci cînd este com
plect încărcat.

2. Tehnicianul Alfred Ham- 
mer din orașul Eilenburg, este 
creatorul și constructorul aces
tui nou automobil microcilin- 
drat. înzestrat cu un motor de

125 cmc. și 6 c.p., automobi
lul nu eîntărește decît 290 kg. 
și poate atinge o viteză maxi
mă de 150 km. pe oră.

GEOGRAFIA

cos- 
sale

TriTă wbTnTYmnfirevvirvis'țrtrtrv bDrtrîrtrsATTîpro înrorra 
k In ultimii ani, forțele omului au crescut con-
► siderabil. Energia atomică a deschis in fața
> noastră perspectivele ademenitoare de a sfărî-
* ma munți, de a transforma deșerturi în ogoa-
► re roditoare, de a modifica curenții marini și
► de a topi carcase veșnic înghețate ce acoperă
* polii Pămîntului, într-un cuvint de a schimba
► radical aspectul planetei noastre. Efectuînd a-
► ceste transformări, omul va deveni, după cu-
* vintele academicianului Vernadski un factor 
» mic al naturii, acționînd asupra planetei
► aproape cu puterea marilor forțe cosmice 
k apa, aerul și soarele.
C Pentru realizarea acestor transformări uimi- 
? toare ale naturii oamenii de știință au întoc- 
| mit de pe acum o serie de proiecte dintre cele 
C mai ingenioase și îndrăznețe. Să trecem în re-
> vistă cîteva din ele.
? *
ț La începutul anului trecut, U Chi, doctor în
> științe biologice din R.P. Chineză a hotărît să-și 
C schimbe profesiunea dintr-un motiv puțin obiș- 
n nuit. în R. P. Chineză se instituise un concurs 
!► pentru cea mai bună povestire științifico-fantas- 
ri tică. Premiul era deosebit de ispititor: partici-

parea la Festivalul Mondial al Tineretului de ia 
J > Moscova.
% Tînărul savant cîștigă acest concurs cu o schi-
]► ță de numai cîteva pagini.
< > Foarte pe scurt, subiectul povestirii intitulată
> „Au trecut opt ani“ este următorul : Trei ti-
< neri, un oceanograf rus, un climatolog chinez 

și un specialist în geografie fizică american se
J» împrietenesc la Festivalul de la Moscova și iau 
<k hotărîrea să se reîntîlnească, într-o acțiune de
< transformare a naturii. După opt ani, în 1965, 
S guvernele statelor limitrofe din partea nordică 
<k a Oceanului Pacific hotărăsc să treacă la rea-
< lizarea unui vast proiect prin care teritoriile 

veșnic înghețate din nordul Asiei și al Aniericii
<ik să fie transformate în uriașe grădini de cultură 
x mediteraneană. Baza științifică a proiectului con-
> stă în ridicarea unui dig gigantic care să în- 
? chidă strîmtoarea Behring. împiedicînd în felul
> acesta trecerea curenților maritimi reci spre țăr-

murile Siberiei, Alaskăi șl Canadei. Intre timp, 
tinerii prieteni au devenit specialiști cunoscut! 
în domeniile respective. Ei vor conduce împreu
nă lucrările, înfrățiți prin străduințele lor co
mune de a face locuibile și rodnice regiunile în
ghețate ale nordului.

Acesta este subiectul povestirii științifico-fan- 
tastice. Este interesant de cercetat în ce măsu
ră este povestirea științifică și în ce măsură 
fantastică ?

După cum vom arăta, această povestire se 
bazează pe o idee perfect realizabilă și care a 
fost emisă încă în anul 1955 de ing. A. Markin 
de la Institutul Energetic al Academiei de Știin
țe al U.R.S.S. După el, împingerea spre nord a 
ghețurilor veșnice și îmblînzirea climei regiuni
lor arctice ar putea fi realizată prin pomparea 
unor cantități imense de apă caldă din Oceanul 
Pacific în Oceanul înghețat de Nord. Tocmai în 
acest scop ar trebui barată pătrunderea natu
rală în Pacific a apelor reci ale Oceanului în
ghețat de Nord, 
și trimis în 
schimb spre 
nord un curent 
permanent de 
apă caldă cu a- 
jutorul unor 
pompe atomo- 
electrice gigan
tice. înfăptuirea 
acestui proiect 
ar avea urmări 
de-a dreptul 
fantastice. Dacă 
am reuși să ri
dicăm tempera- 
ratura medie a 
regiunilor arc
tice și subarctice cu numai cîteva grade clima 
din ținuturile nesfîrșite ale nordului Europei, 
din Siberia și din America de Nord, s-ar mo
difica cu desăvîrșire. Iată de ce afirma, pe 
drept cuvint, autorul proiectului că realizarea 
acestui plan uimitor care preocupă astăzi pe

ței reale a unor asemenea sisteme 
de curenți.

în timpul evoluției sale pe or
bită, satelitul va trece în repetate 
rînduri prin păturile ionizate ale 
atmosferei.

Principala sarcină a experimen
tului cu ajutorul satelitului, o con. 
stituie cercetarea repartizării în 
spațiu a cîmpului magnetic tere
stru permanent la mari înălțimi 
și compararea repartizării în spa 
țiu a liniilor 
ale cîmpului 
de intensitate 
cosmice.

Măsurarea 
de pe satelit 
tăți considerabile datorită faptului 
că poziția satelitului față de vecto
rul cîmpului magnetic terestru se 
schimbă în permanență ; magneto-

metrul trebuie să aibă o înaltă 
sensibilitate și a gamă mare de 
măsurare ; asupra sezisatorului 
magnetometrului exercită influență 
piesele magnetice ale celeilalte a- 
paraturi aflate pe bord.

Pe satelitul sovietic este montat 
însă un magnetometru care permi
te înlăturarea greutăților arătate. 
Acesta este un aparat al cărui 
dispozitiv de măsurare se orien
tează automat în direcția vectoru
lui complect al cîmpului magnetic 
terestru, indiferent de poziția sa
telitului. Prin strădaniile oameni
lor de știință sovietici, cu ajutorul 
sateliților sînt astfel create posi
bilități cu totul excepționale pen
tru studierea unui fenomen atît 
de interesant cum e cîmpu] mag
netic terestru pentru lămurirea e- 
nigmei magnetismului pămîntesc.

țimi, dacă este cunoscută reparti
zarea cîmpului la suprafață. Anu
mite date despre structura cîmpu
lui magnetic terestru la mari înăl
țimi sînt furnizate de observațiile 
asupra intensității razelor cosmice 
la diferite altitudini. Lucrul cel 
mai enigmatic îl constituie faptul 
că tablourile repartizării cîmpului 
magnetic terestru la mari înălțimi 
după date magnetometrice terestre 
și după observațiile asupra raze
lor cosmice, nu coincid. Măsură
tori nemijlocite ale tensiunii 
cîmpului magnetic la mari înăl
țimi, cu ajutorul magnetometrului, 
instalat pe bordul unui sate
lit vor permite elucidarea cau
zelor necoincidenței observate.

Potrivit concepțiilor actuale, 
furtunile magnetice sînt provocate 
de curenți puternici care trec prin 
păturile ionizate ale atmosferei. 
Pînă în prezent este cunoscut nu
mai un singur experiment direct, 
efectuat cu ajutorul magnetometru
lui instalat pe bordul unei rachete, 
care pledează în favoarea existen-

Acțiunea cîmpului magnetic te
restru se poate descoperi atit prin 
observațiile asupra unor indicatori 
artificiali de tipul celor magne
tici, așezați în el, cît și prin ob
servațiile asupra unui șir întreg 
de fenomene geofizice.

în urma unor măsurători în
delungate ale intensității cîmpu
lui magnetic terestru în observa
toare speciale, s-a stabilit că el se 
schimbă în funcție de timp. Mo
dificările cele mai intense ala 
cîmpului magnetic au căpătat de
numirea de furtuni magnetice.

Analiza observațiilor a arătat că 
principala parte a cîmpului mag
netic terestru și variațiile sale de-a 
lungul veacurilor se datoresc unor 
surse care se află in interiorul pă
mîntului. Și dimpotrivă, principa
lele surse ale variațiilor de scurtă 
durată ale cîmpului magnetic te
restru și ale furtunilor magnetice 
se află în afara pămîntului, în pă
turile superioare ale atmosferei.

Metodele matematice permit 
calcularea cîmpului la mari

de intensitate egală 
magnetic și liniilor 
egală ale razelor

mulți oameni de știință, va echivala cu desco
perirea unor noi continente.

Dacă ținem seama că în porțiunea ei cea mal 
îngustă strîmtoarea Behring nu măsoară aecn 
vre-o 85 km., ne dăm seama că ridicarea unui 
dig de această lungime nu mai constituie azi o 
problemă de nerezolvat.

— Ați fost în Antarctica?
— Nu, încă n-am avut ocazia.

— Ce păcat 1 
Vă sfătuiesc să 
vă petreceți a- 
colo concediul 
de odihnă; nu 
veți regreta.

Dacă o ase
menea convor
bire Pare astăzi 
ieșită din co
mun, ea va de
veni cu siguran
ță banală peste 
citeva decenii. 
De pe acum 
Antarctica pre
zintă un interes 
deosebit pentru 

de neprietenos as-omenire. Continentul extrem
cttnde în măruntaiele sale zăcăminte atit de 
bogate, îneît a fost denumit pe drept cuvint 
„CASETA CE CONȚINE O COMOARA“.

Din păcate, condițiile climaterice de acolo par 
a face imposibilă o viață organizată și perma-
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cîmpului magnetic 
este legată de greii-

NEVROZA
a s t e n

nentă. Meteorologii bănuiesc de mulți ani că mis
teriosul continent alb de la Polul Sud, acoperit 
de un strat de gheață gros de 1600 m. gene
rează intemperiile întregii noastre planete.

Cu toate acestea Antarctica cu gerurile ei de 
minus 65 grade Celsius va fi colonizată. Și aci 
se vor uni oamenii de știință de cele mai dife
rite specialități pentru a da tot ajutorul lor geo
grafilor anilor ce vor veni. în lucrarea lor „Ato
mul gigant“ K. Bohm și R Dorge ne dau o su
gestivă imagine a viitorului acestui continent 
cînd vor fi apărut locuitorii permanenți ai An
tarcticei. Uzine atomoelectrice debitează atîta 
energie îneît prin foiosirea lor au putut fi „de
cupate“ suprafețe întinse de teren din împreju
rimea lor neprielnică. încălzite pe dedesubt și 
iradiate pe deasupra cu raze infraroșii. și. cu 
uriașe lămpi de cuarț, adevărați sori artificiali, 
apărați de vînturile prea puternice cu ajutorul 
unei perdele de aer, aceste ținuturi oferă zeci
lor de mii de muncitori din Antarctica și fami
liilor lor o viață confortabilă și plăcută, 
la dispoziție orașe calde, prietenoase și 
derne, în care nu duc lipsă de nimic.

Toate acestea vor deveni posibile prin 
sirea pe scară largă a energiei nucleare.

Ei au
mo

folo- 
fn a- 

ceastă^privință nu există nicio îndoială, deoarece 
datorită bogățiilor ei imense și a deosebitei im
portanțe pe care o are din punct de vedere me
teorologic, Antarctica va deveni un loc de mun
că, de creație și de odihnă la fel ca toate cele
lalte continente locuite de milenii.

R. ALBU

Astăzi se vorbește 
foarte 
ratura 
toată 
boală 
pîndit 
al 2-lea război mon
dial, și care este cu
noscută de nemedici 
sub numele de aste
nie. Dar astenia este 
numai unul din sem
nele principale ale 
bolii care se numește 
nevroză astenică.

Boala apare mai 
frecvent la intelec
tuali, la funcționari, 
dar și la muncitori 
calificați. Există o 
triadă de simptome 
care dă caracteristica 
aproape sigură diag
nosticului de nevro
ză astenică : Astenia 
(oboseala fizică și 
psihică), cefalee (du
rere de cap) și in
somnia.

Bolnavul 
dimineața 
dihna nu 
să-l refacă. Oboseala 
fizică este însoțită de 
o oboseală psihică, 
care face ca bolnavul 
să nu se poată con
centra la lucru, să 
citească o carte. Pu
terea de muncă sca
de, nu mai poate 
face față sarcinilor 
profesionale. După un 
efort intelectual sim
te o durere de cap 
puternică. La cea 
mai mică contrariere 
are ieșiri violente, ți
pă, se ceartă cu cei 
din jur pentru ca a- 
poi să devină mai o- 
bosit, mai abătut. De 
multe ori boala poa
le începe cu dureri 
ie cap, la ceafă sau 
la timple cu senzație

mult în lite- 
medioală din 
lumea de o 

care s-a răs- 
mai ales după

se scoală 
obosit, o- 

reușește

ie cerc în jurul 
țapului, sau de cască, 
ie presiune, sau de 
„gol in cap“, ele. U- 
neori boala poate 
începe cu insomnie 
— bolnavul nu poa
te să doarmă decit 
2-3 ore pe 
somnul este 
de coșmaruri ceea ce 
face ca el să fie pu
țin odihnitor. Deși în 
cursul zilei este som
nolent totuși el 
poate dormi.

A ceste semne, 
care se adaugă și al
tele pe plan afectiv 
și mintal, ca suscepti
bilitate, nehotărîre. 
preocupare perma
nentă de boală, scă
dere a voinței și a 
memoriei, care reduc 
capacitatea de mun
că a bolnavului.

Eticheta lipsită de 
orientare științifică: 
„nimic deosebit“ 

„ceva nervos“ face pe 
bolnavi să rătăceas
că din medic în me
dic, adună buletine 
de analiză și 
nostice și 
timp se 
De aceea 
important 
să fie din 
nosticală 
ea fiind 
vindecabilă.

O conversație a- 
tentă cu bolnavul, o 
anchetă bine condu
să va descoperi în 
viața lui, un șoc e- 
moțional mai mult 
sau mai puțin vio
lent, conflicte neso
luționate, dificultăți 
de integrare sau a- 
daptare la condiții 
noi de muncă etc.

noapte, 
însoțit

nu

la

diag- 
boala între 
agravează, 

este foarte 
ca boala 
timp diag- 

și tratată, 
categoric

Toate acestea duc la 
o dereglare a dina
micii sistemului ner
vos central, o dere
glare a unității din
tre organism și me
diu, o reacție anor. 
mală la excitanți ex
teriori. F oarte ade
sea sîntem îndemnați 
să ne lăsăm antrenați 
in a crede că „mun
ca excesivă“ ar duce 
la această stare ne. 
vrotică. Este o înțe
legere ne justă a pro
blemei. Munca are o 
influență pozitivă a- 
supra organismului 
stimulînd toate func. 
țiile lui și creînd 
senzația de bună 
stare .și forță.

O mare importan
ță in combaterea as- 
teniei îl are 
rațional de 
Dar pe lingă 
porlarea in 
că, trebuie și 
glementare a regimu
lui de viață (să du
cem o viață regula
tă, ordonută). Odihna 

nu trebuie înțeleasă 
ca o lipsă totală 
activitate ci ca o 
dihnă activă: 
timpul liber să 
facă sport, șah, 
zionare de spectaco
le, sau excursii colec
tive ele. Acestea a- 
julă la menținerea 
stării generale bune, 
la creșterea puterii 
de muncă.

A m putea deci 
conclude că o bună 
profilaxie a nevrozei 
astenice o constituia 

t organismu- 
raționalizarea 

a alimenta- 
in general a

rii««! 
muncă 

conv- 
mun- 

o re-

de 
o- 
in 
se 

vi-

Cititi lucrările apărute 
în editura tineretului

JULES VERNE — Robur Cuceritorul
JULES VERNE - De la Pămint la 

Lună
JULES VERNE — O călătorie spre cen

trul pămintului.

întărirea 
lui, I 
muncii, 
ției și 
vieții.

Dacă 
». a ivit prin 
peclarea acestor re
guli, atunci institui
rea unui 
precoce, 
decarea, 
paritatea 
integrală.

Or. I.

însă boala 
neres-

tratament 
aduce vin- 

redind ca
de muncă

PASCARIU

Krasnoiar.sk


Dar organizația de bază
unde era?

Am douăzeci de ani. Trăiesc și 
muncesc în mijlocul unui colectiv 
vesel, cinstit și harnic. De puține 
ori mi-a fost dat să-mi încrunt 
fruntea de mînie ca atunci cind 
am citit in „Scînteia tineretului“ 
de sîmbătă 7 iunie articolul 
„Cîteva întrebări de conștiință", 
in care se vorbea despre fapta 
murdară a șoferului Constantin 
Tîmplaru în vîrstă de 25 de ani 
din Ploești.

Ca tînăr muncitor, ca om al 
noii societăți în care trăiesc, ca 
utemis-t Îmi exprim toată indig
narea față de o asemenea mîrșă- 
vie de neiertat.

In ceea ce privește pedeapsa 
dată delicventului consider că 
judecătorii au dat dovadă de o 
indulgență dăunătoare societății 
noastre, pedeapsa fiind prea 
mică, needucativă. Cer să 1 se 
dea neintirziat pedeapsa maximă.

Organizația U.T.M. din care a 
făcut parte Constantin Tîmpîaru 
a dovedit o condamnabilă lipsă 
lăsîndu-1 pe șoferul directorului 
în aiara controlului ei, acoperin- 
du-se astfel de o pată rușinoasă. 
Cele petrecute ne dau dreptul să 
credem că această organizație nu 
a avut in centrul atenției sale 
educarea în spiritul moralei co
muniste a fiecărui membru al 
său.

Cu siguranță că Tîmplaru nu 
s ar fi desprins de colectiv și 
n-ar fi ajuns pe ultima treaptă 
a degradării morale dacă acest 
colectiv de tineri utemiști ar fi 
devenit pentru el, printr-o in
tensă și iargă activitate, o ade
vărată școală de educație comu
nistă.

Ce a făcut organizația U.T.M.

SPORT-SPORT
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Așa îo „Cupa Duraariâ“
Astăzi se desfășoară returul sfer

turilor de finală ale competiției in. 
ternațîonale de fotbal „Cupa Du- 
nării". La Timișoara, echipa Ștnri. 
ț.a susține un joc dificil în compa. 
nia formației iugoslave Radn:ckl- 
Belgrad. Studenții au de refăcut 
un handicap de două puncte pen
tru a putea echilibra situația și

Campionatul categoriei A de fotbal
Astăzi se desi-ășoară ultima eta

pă a campionatului categoriei A 
de fotbal.

In Capitală sînt progamate în 
cuplaj pe stadionul Republicii 
două întîlniri : ora 16: Dinamo— 
C.S. Oradea și ora 17,45 : C.C.A.— 
C.S. Tg. Mureș.

Sărbătorirea 
unui deceniu de activitate 
a Institutului Agronomic 

dm Craiova
Sîmbătă a avut loc la Craiova 

sărbătorirea împlinirii unui dece
niu de activitate a Institutului A- 
gronomic din localitate.

La festivitate au luat parte to
varășii Marin Stancu, adjunct al 
Ministrului Agriculturii și Silvi
culturii, acad. prof. Gh. Ionescu- 
Sisești, din partea Academiei R.P. 
Romîne, Gheorghe Dop, secretar al 
Comitetului regional Craiova al 
F.M.R., Ion Moangă, președintele 
sfatului popular regional, repre
zentanți ai primei promoții de in
gineri, ai studenților precum și 
studenți din alte institute agrono
mice din țară.

Cu acest prilej Institutul Agro
nomic din Craiova a primit de
numirea de „Institutul Agronomic 
Tudor Vladimirescu“

Participanții la festivitate au 
asistat apoi la dezvelirea bustului 
lui Tudor Vladimirescu ridicat în 
incinta Institutului.

La Galan se construiește 
o noua turnătorie moderna

La Calan, in apropierea uzine
lor „Victoria" a început construc
ția unei noi turnătorii moderne 
de mare capacitate ,unde se vor 
produce iingotierele necesare noii 
oțelării Martin din Hunedoara și 
altor oțelării din țară.

Sîmbătă dimineața a început 
turnarea betoanelor pentru fun 
dațiile celor două cuptoare noi 
de fabricare a semicocsului prin 
fluidizare care se construiesc la 
uzina de semicocs.

Regimul de democrație popu
lară din țara noastră a creat 
condiții necunoscute in trecut 
pentru dezvoltarea invățămintu- 
lui artistic. Pe scenele teatrelor, 
în domeniul muzicii și artelor 
plastice s-au afirmat in acești 
ani multe talente tinere crescute 
și educate în institutele noastre 
de artă.

Faptul că de pe băncile facul
tăților ies cadre de artiști cu o 
nouă ținută morală, conștiente de 
rolul social al artei, care își pun 
talentul și priceperea in slujba 
idealurilor socialismului, se dato- 
rește caracterului nou al școlii 
din țara noastră, educației duse 
în școală în spiritul ideologiei 
marxist-leniniste.

Un aport deosebit in procesul 
de formare și educare a tinerilor 
artiști îl aduc sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, organi
zațiile obștești și cadrele didac
tice. în acest sens, profesorul de 
tip nou trebuie să posede o bo
gată și temeinică pregătire de 
specialitate, ca și talent pedago
gic. Tot atît de adevărat este 
însă că, pentru a forma din rin- 
duriie studenților artiști-cetățeni. 

de la întreprinderea Conducte- 
Țiței, din Ploești, pentru a im
prima la tineri conștiința răs
punderii pentru avutul poporu
lui? Nimic. „E șoferul directo
rului“ — și cu asta, basta I Ni
meni nu-l trăgea la răspundere 
pentru faptele sale nedemne. E 
oare posibilă o astfel de nepă
sare din partea tovarășilor săi 
de muncă ? Cum de nu s-au re
voltat ei, utemiștii, știind că unul 
dintre ei trage înapoi, își irosește 
energia în fapte nedemne, își 
bate joc de avutul obștesc, calcă 
in picioare morala comunistă ?

E atît de condamnabilă ne
păsarea cu care membrii co
mitetului U.T.M. de aici au 
înțeles să conducă viața de 
organizație, încît ci înșiși vor 
trebui puși in discuția adu
nării utemiștilor și trași la 
răspundere cu toată seriozitatea. 
Nicio activitate de producție nu 
poate scoate de sub controlul or
ganizației modul de comportare 
al unuia dintre membrii săi. Cu 
un astfel de argument — „Tîm
plaru era șoferul directorului“ — 
nu se poate justifica lipsa crasă 
de răspundere de care au dat do
vadă în activitatea lor membrii 
comitetului U.T.M. de la între
prinderea Conducte-Țiței din Pio- 
ești. De aceea ei vor trebui să-și 
analizeze în mod profund critic 
inactivitatea și această urîtă în- 
tîmplare să le fie pentru totdeau
na o lecție aspră din care să 
tragă toate învățămintele.

DUMITRU VASILESCU, 
secretarul biroului organiza
ției U.T.M. nr. 11, Uzinele 
„Semănătoarea", București

trebuie să cîștige la 3 puncte di
ferență pentru a se califica. In 
centrul liniei de atac va reintra 
Ciosescu, iar pe aripa stîngă va 
juca probabil Boroș.

Stafiile noastre de radio vor 
transmite repriza a doua pe postul 
1 cu începere de la ora IU

Jocul „cheie“ al etapei are loc 
la Ploești unde Petrolul prlmeșțe 
asaltul la primul loc din partea 
formației bucureștene Progresul. 
Ultimele 30 de minute ale acestui 
joc vor ți transmise pe stafiile 
noastre de radio pe programul I. 
Transmisia începe in jurul orei 
18,4b

Celelalte meciuri se vor disputa 
astfel : U.T.A. Arad—Rapid Bucu
rești ; Jiul Petroșani—Dinamo 
Cluj

Au mai rămas de disputat urmă
toarele restanțe : C.S. Oradea— 
Jiul Petroșani; Știința Timișoara— 
Petrolul ; Progresul București— 
Știința și Steagul Roșu—Știința.

(Agerpres)

CONCURSUL NOSTRU

in scopul îmbunătățirii activi
tății culturale, colectivul de con
ducere al parcului de cultură și 
odihnă V. Stalin“ din. Bucu
rești a inițiat un schimb de expe
riență cu marile parcuri „Maxim 
Gorki“ din Moscova, ,Julius Fu- 
cik“ din Praga și „Clara Zetkin“ 
din Leipzig. In cadrul acestor le
gături prietenești, în parcul de

O imagine deformată
a pedagogului

devotați cauzei clasei muncitoare, 
profesorii trebuie să-și însușească 
ideologia marxist-leninistă, să 
cunoască politica Partidului Mun
citoresc Romîn, să fie partici- 
ponți activi in construirea so- 
ciaiismuiui.

Or, aceste adevăruri recunos
cute și puse in practică de cea 
mai mare parte a profesorilor și 
pedagogilor sint contestate in ar
ticolul „Maeștri sau profesori" 
apărut în „Tribuna“ din 8 iunie 
a.c. sub semnătura lui Virgii Fu- 
licea.

în acest articol autorul „uită" 
să amintească rolul profesorului 
și al organizațiilor politice în e- 
ducarea comunistă a studenților, 
afirmind doar că „invățămîntul 
artistic are organizarea pe care

Calde manifestări
ale dragostei tineretului nostru 
pentru poporul sovietic și armata sa

La chemarea comitetului orășe
nesc U.T.M. numeroși tineri din 
fabricile, instituțiile și școlile ora
șului s-au întîinit cu comsomo- 
liști din armata sovietică. „Tine
rii gălățeni nu se află pentru pri-. 
ma oară în tovărășia tinerilor din 
armata sovietieă — a spus tov. 
Ion Bejan, prim secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M. Galați. 
Am avut prilejul în repetate rîn- 
duri să cunoaștem preocupările 
tinerilor sovietici, să prețuim 
înaltele lor trăsături morale. 
Despărțirea nu va slăbi priete
nia ce s-a legat între tineretul 
nostru și tinerii sovietici. E- 
xemplele luminoase ale comsomo- 
liștilor ne vor însufleți întotdea
una în munca noastră“.

Vorbind în numele tinerilor 
ostași sovietici, sergentul major 
V. Seredin a spus : „Tineretul so
vietic iubește tineretul romîn, îl 
respectă pentru că este harnic, 
generos, ospitalier, dornic de 
prietenie. Vom păstra cele mai 
ir'umoase amintiri despre minu
nata dv. țară, despre tineretul 
romîn care muncește cu însufle
țire la realizări grandioase“.

Entuziaste manifestări au avut 
loc in aceste zile și în unitățile 
militare din garnizoana Galați. 
Zilele trecute, un grup de ostași, 
sergenți și ofițeri sovietici in 
frunte cu locoienent-colonelul 
Ușatiuc, au făcut o vizită de ră
mas bun intr-o unitate a arma
tei noastre populare. La rindul 
lor, militarii romîni au făcut vi
zite de rămas bun ostașilor și o- 
fițerilor sovietici. Sîmbăta după 
amiază, un grup de ostași și ofi
țeri romîni a vizitat unitatea mi
litară sovietică comandată de lo- 
cotenent-colonelul Z. I. Vladimi- 
rov.

Sîmbătă seara în cinstea mili
tarilor sovietici și a familiilor lor 
în sala Teatrului de Stat din 
Galați, a fost prezentat un spec
tacol interpretat de artiști ai tea
trului muzical, de soliști ai Fi
larmonicii de Stat, de formații 
artistice din întreprinderi și insti
tuții.

Tot seara, Comitetul regional 
Galați al P.M.R. și Comitetul 
executiv al sfatului popular re- 

o are iar în cadrele lui studentul 
se crește prin profesori“.

Stranie este părerea autorului 
cînd respinge fără drept de apel 
posibilitatea ca, din corpul pro
fesoral al institutelor de artă, să 
facă parte și artiștii noștri de 
frunte, deoarece cităm „un ase
menea lucru presupune o zilnică 
prezență intr-un anume climat (!) 
o continuă acțiune de informare 
în miezul problemelor"... „ceea ce 
desigur nu se poate nici pretinde, 
nici realiza din partea maeștrilor, 
vîrfuri creatoare ale vieții artis
tice". Dece ? Deoarece — aflăm 
în continuare — maestrul (artis
tul de frunte) ar practica „o pe
dagogie șabionară sau una ab
stractizată de personalitatea pro
fesorului" și ar constitui „o ade
vărată calamitate, un fel de ele

Palatul Culturii din Ploești 

gional Galați a oferit în Palatul 
Culturii din localitate o recepție 
în cinstea militarilor armatei so
vietice.

La Focșani
Muncitorii și tehnicienii cen

trului mecanic au primit cu flori 
un grup de ofițeri și ostași so
vietici vehiți să-și ia rămas bun.

După ce oaspeții au vizitat 
centrul mecanic, a avut loc un 
miting la care a participat în
treg colectivul întreprinderii. Di
rectorul centrului mecanic, Nico- 
lae Budacă, a vorbit despre legă
turile de sinceră prietenie care 
s-au statornicit între ostașii so
vietici și populația țării noastre, 
legături firești între frați uniți 
prin aceleași interese și aceleași 
idealuri.

Vom păstra și adinei prietenia 
noastră ca pe unul din bunurile 
noastre cele mai de preț — a 
spus vorbitorul. Dați-ne voie ca 
în aceste zile cînd voi vă reîn- 
toarceți in patrie, să vă urăm 
din toată inima succese strălu
cite în munca de construire a co
munismului, de apărare a păcii.

Primit cu căldură de partici
panții la întrunire, a vorbit apoi 
ofițerul sovietic N. D. Lukianov, 
rănit de patru ori pe frontul anti
hitlerist.

Amintirea timpului petrecut în 
Republica Populară Romînă — a 
spus el — va rămîne neștearsă 
în memoria noastră. Ne vom a- 
minti cu plăcere de ospitalitatea 
harnicului popor romîn, de însu
flețirea cu care el muncește pen
tru făurirea vieții sale noi.

Aceleași sentimente de trainică 
prietenie s-au manifestat la întîl- 
nirile militarilor sovietici cu oa
menii muncii de la SJVț.T.-Flo- 
rești, de la Casa de cultură raio
nală din Focșani, de la fabrica 
„Spicul“ și din alte instituții și 
întreprinderi.

Grupuri de ostași romîni dele
gați ai oamenilor muncii din Foc
șani, împreună cu militari so
vietici au depus flori la Monu
mentul Eroilor Sovietici din loca
litate. Seara, în sala Filarmonicii 
din Focșani în cinstea militarilor 
sovietici a fost organizat un spec
tacol festiv de cîntece și dansuri 
romînești și sovietice la care 
și-au dat concursul echipe frunta
șe de artiști amatori.

La Rîmnicu-Săraf
Sîmbătă duipă-amiază ostași și 

ofițeri sovietici împreună cu nu
meroși tineri romîni au venit La 
Monumentul Eroilor Sovietici din 
Rîmnicu Sărat pentru a aduce un 
fierbinte omagiu celor care și-au 

Schimburi prietenești de experiență

fant dereticînd intr.o vitrină de 
porțelanuri".

Pentru a putea îndeplini even
tual și funcția de pedagog ar tre
bui — cum ne sugerează auto
rul — ca artistul să întrunească 
anumite facultăți indispensabile 
muncii de pedagog și anume: 
„un eu bine conturat, o conștiin
ță și un consens personal, pentru 
acest eu“... ,,o bună doză de dez
interes pentru tot ceea ce nu pri
vește direct munca lui crea
toare" (s.n.).

In schimb ni se propune ca 
formarea cadrelor de artiști să 
fie încredințată acelor persoane 
care ar poseda în primul rind 
„valoare pedagogică și calități 
de ordin didactic“, (îndelungata 
experiență practic-artistică și ca
litățile politice nu intră insă in 

jertfit eroic viața în lupta împo
triva fascismului german.

După ce s-a păstrat un mo
ment de reculegere a luat cuvîn- 
tul locotenent colonelul D. I. Fi- 
lipovici, care a spus printre alte
le : „Ostașii armatei sovietice ca 
și întregul nostru popor păstrea
ză o amintire veșnică eroilor 
marii noastre armate care s-au 
jertfit pentru gloria Uniunii So
vietice și pentru eliberarea țării 
dv. și a altor țări din Europa. 
Vom fi totdeauna credincioși 
prieteniei care s-a cimentat de-a 
lungul anilor între popoarele 
noastre", a spus în încheiere vor
bitorul.

A luat apoi cuvîntul tov. Isaia 
Răcășanu, prim secretar al comi
tetului raional U.T.M. care a a- 
rătat că tinerii din orașul și ra
ionul Rîmnicu Sărat vor păstra 
și îngriji acest monument, 
simbol al marii prietenii și recu
noștințe a poporului nostru față 
de poporul sovietic și ostașii săi.

La Brăila
La Casa prieteniei romîno-so- 

vietice, tineri muncitori din în
treprinderile și instituțiile orașu
lui Brăila și comsomoliști din u- 
nitățile militare sovietice din 
garnizoana Brăila s-au întîinit 
intr-o reuniune tovărășeasca.

In numele tinerilor brăileni a 
vorbit tov. Ion Păun, prim-secre- 
tar al comitetului orășenesc 
U.T.M. El a subliniat că tinerii 
din Brăila au învățat mult din ex
periența comsomoliști-lor și că 
pildele de eroism ale comsomo 
liștilor vor rămîne neșterse în 
inimile tineretului romîn. El a 
transmis tineretului sovietic un 
călduros salut și succes în mun
ca de construire a comunismu
lui.

Răspunzînd din partea comso- 
moliștilor, locotenentul major Ser- 
ghei Ivanovici Kasianienko, a 
spus printre altele :

„Noi vom rămîne întotdeauna 
uniți în lupta comună pentru a- 
părarea păcii și întărirea lagăru
lui socialist. In timpul cit ne-am 
aflat pe pămîntul Romîniei ne-am 
convins cu prisosință că tineretul 
romîn știe să muncească cu rîv- 
nă pentru consolidarea patriei 
sale. Noi sîntem convinși că ni
meni nu va reuși să distrugă 
prietenia dintre tineretul celor 
două țări prietene. Vom duce cu 
noi cele mai frumoase amintiri 
despre poporul romîn și tineretul 
său“.-

Tinerii romîni au înmînat flori 
și cadouri comsomoliștilor și au 
petrecut apoi împreună în cînte- 
ce și dansuri.

(Agerpres)

cultură și odihnă al Capitalei vor 
fi organizate o serie de manifes
tări consacrate culturii popoarelor 
sovietic, cehoslovac și german.

Totodată, in parcul „Julius Fu- 
cik“ din Praga va avea loc o „du
minică românească“, cu prilejul 
căreia vor fi prezentate realizări 
ale R.P. Romîne, se vor desfășura 
programe artistice și culturale ro
mânești, vor fi vernisate expoziții 
de artă etc. La București in par
cul de cultură și odihnă „l. V. 
Stialin“ va fi organizată în același 
timp o „duminică cehoslovacă“.

(Agerpres)

vederile autorului) acelora care, 
ca și d-sa, se situează în „spa
țiul infinit între un da și un nu“, 
acolo „unde se situează căile de 
mijloc, acel „modus în rebus", 
care, mai aies în pedagogie duce 
la înfăptuiri temeinice și nedez
mințite". (?!).

Dacă autorul articolului mai 
sus citat „se consideră undeva în 
acest spațiu și nicidecum pe po
ziția vreunei intransigențe" tre
buie să-i reamintim că în țara 
noastră învățămintul în general 
și implicit «el artistic are un 
scoip bine precizat, că trebuie să 
adoptăm o poziție intransigentă 
față de punctele de vedere ero
nate, confuze de tipul celor ex
primate de Virgii Fulicea.

Practica și rezultatele obținute 
în învățămintul artistic, demon
strează falsitatea și netemeinicia 
unor asemenea afirmații, iar ar
tiștii noștri de frunte dezaprobă 
asemenea „puncte de vedere" 
străine de interesele învățămîntu- 
lui nostru, de interesele formării 
tinerei generații de artiști-cetă
țeni care să-și pună întreaga 
creație in slujba construirii so 
cialismului. G. S,

Cinstirea onor eroi 
ai clasei muncitoare

Cu prilejul comemorării a 42 
ani de la sălbatica reprimare a 
muncitorimii gălățene, care la 13 
iunie 1916 a manifestat împotriva 
războiului imperialist. Comitetul 
orășenesc de partid Galați și Con
siliul sindical local au organizat 
vineri după amiază un miting.

IJe locul unde autoritățile bur- 
ghezo-moșierești au asasinat pe 
Spiridon Vrînceanu, Pascal Zaha- 
ria și alți 7 muncitori, au venit 
numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile, ora
șului, tineri muncitori, studenți, 
elevi și pionieri precum și par- 
ticipanți la demonstrația din iu
nie 1916.

Tov. Pavel Popescu, prim secre
tar al Comitetului orășenesc Ga
lați al P.M.R., și participanți la 
demonstrația din iunie 1916 au 
evocat eroismul muncitorimii gă
lățene

Reprezentanți ai organelor loca
le de partid, de stat și sindicale, 
ai întreprinderilor, instituțiilor și 
școlilor au depus coroane și jerbe 
de flori la placa comemorativă 
din parcul Palatului navigației, 
unde s-au produs ciocnirile dintre 
poliție și demonstranți. Coroane 
de flori au fost depuse de aseme
nea și la mormintele eroilor.

Și-au îndeplinit planul semestrial
Ziua de 14 iunie, a fost înscrisă 

cu roșu în calendarul Direcției 
generale a minelor feroase și ne
metalice din cadrul Ministerului 
Industriei Grele. In această zi 
eforturile și sîrguința depusă de 
colectivele din cadrul întreprin
derilor miniere de extracție a mi
nereurilor feroase și nemetalice, 
încă de la începutul anului, a« 
fost încununate de succes. De la

Să educăm cu Grijă 
schimbul de miine al clasei muncitoare

(Urmare din pag. l-a) 

pozitive. Totuși, mulțj dintre 
educatorii din școlile profesio
nale ale orașului Pioești, și nu 
numai de aici, socot școala profe
sională o trambulină, ori un cul
cuș liniștit pentru a se întreține 
în facultate. Alții îl consideră un 
loc unde se pot ciștiga bani fru
moși fără prea multă bătaie de 
cap.

Din această pricină există o 
fluctuație mare a educatorilor. 
Numai la Școala profesională 
metalurgică din Ploești, în ultimii 
doi ani s-au schimbat vreo 8. 
Actualii educatori de aici, Con
stantin Petrache, Ion Alexe, Lu
cia Prușan nu s-au ridicat la 
înțelegerea sarcinii de a face e- 
ducație altora, ei înșiși avînd 
goluri în acest sens.

Ni se pare îngrijorător faptul 
că majoritatea educatorilor din 
școlile profesionale au rămas in 
urma vieții. Nu citesc, ori unii, 
fără profesie, nu se califică. Unii, 
printre care Ceaușu de la cen
trul școlar petrol-chimie, se dis
creditează nu rareori în fața u- 
cenicilor prin atitudinea lor.

Și încă un lucru : cu ce se o- 
cupă educatorii. Concret — cei 
mai mulți, în momentul de față, 
cu probleme de ordin pur admi
nistrativ : să fie curat în cămi
ne, ucenicii să meargă încolonați 
la masă etc. O activitate cu 
conținut educativ însă lipsește. 
Educatorii se feresc de ucenici, 
nu-i îndrumă în multiplele pro
bleme pe care le ridică viața în 
colectiv.

Mai mult, unii educatori, care 
nu sînt atrași către această no
bilă muncă, înlocuiesc educația 
cu metode antipedagogice, prin
tre care bătaia. Așa procedează 
de exemplu educatorul Ion Alexe 
de la Școala profesională meta
lurgică din Pioești. Și mai sînt 
unii, ca Elena Osiac, secretar al 
comitetului U.T.M. de la centrul 
școlar sanitar, care il susțin, a- 
firmind că „în școli trebuie să 
se folosească bătaia“.

In ceea ce privește comitetul 
orășenesc U.T.M., acesta s-a o- 
cupat prea puțin de tinerii edu
catori. In acest sens el și-a con-

Vizitele delegației parlamentare 
a R.D.

Membrii delegației parlamenta
re a R. D. Germane în frunte cu 
Gcrald Gotting, vicepreședinte al 
Camerei Populare, însoțiți de Fi- 
lip Geltz, membru în Prezidiul 
Marii Adunări, Naționale și Heinz 
Lippold, secretar al Ambasadei 
R. 1). Germane la București au fă
cut sîmbătă o serie de vizite în 
regiunea Timișoara.

Dimineața, membrii delegației 
au fost oaspeții mecanizatorilor de 
la S.M.T. Sînnicolau Mare, unde 
au vizitat atelierele, remizele și 
grupul social al stațiunii. Parla
mentarii germani s-au întreținut 
îndelung cu Eroul Muncii Socia
liste, Vasile Voichiță, deputat în 
Marea Adunare Națională, care 
lucrează în această stațiune și cu 
ceilalți mecanizatori.

Deputatul Dietrich Besler, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție „1 Mai“ din Warten- 
berg, regiunea Halle, a vorbit me
canizatorilor despre unele aspecte 
ale agriculturii R. D. Germane, 
despre entuziasmul cu care oame
nii muncii de la sate contribuie 
la construirea socialismului.

La gospodăria colectivă din Sîn
nicolau Mare, unde au sosit apoi,

această dată planul producției 
globale de extracție pe primul 
semestru al anului a fost înde
plinit.

La obținerea acestor realizări 
au contribuit în deosebi muncito
rii și tehnicienii din cadrul tru
stului minier Brad și Baia Mare 
și cei ai întreprinderilor Cluj, 
Bălan și Dobrogea.

siderat terminată munca odată 
cu avizul dat încadrării acestora 
în funcții. Nu s-a organizat pre
gătirea sistematică a educatorilor, 
nu s-a întreprins nici un schimb 
de experiență. La sfîrșitul unei 
munci formale rezultatele nu pot 
fi altfel decit slabe, insuficiente.

AJUTORUL UTEMIȘTILOR 
DIN ÎNTREPRINDERI

In sfîrșit, o ultimă problemă, 
ajutorul utemiștilor din între
prinderi. Plenarea a IlI-a a C.C. 
al U.T.M. subliniază că organiza
țiile U.T.M. din întreprinderi 
trebuie să dea un ajutor mai 
mare organizațiilor de bază 
U.T.M. din școiile profesionale, 
să invite ucenici utemiști la u- 
nele adunări generale ale orga
nizațiilor U.T.M. din uzină, să 
trimită la cererea organizațiilor 
de bază U.T.M. din școli, tineri 
muncitori, foști ucenici, care să 
explice elevilor importanța însu
șirii temeinice a meseriei, să le 
zugrăvească perspectivele unui 
muncitor înaintat și să le vor
bească despre trecutul revoluțio
nar al muncitorilor și ucenicilor 
din întreprinderea respectivă. Cei 
mai buni tineri muncitori și teh
nicieni, ca și muncitori vîrstnici 
cu experiență, model în privința 
calificării profesionale și atitu
dinii morale, trebuie să fie invi
tați să se ocupe personal de u- 
nul sau mai mulți ucenici.

în școlile profesionale din Plo
ești lucrurile stau deocamdată 
altfel. Nu se poate vorbi de o ac
tivitate fructuoasă în acest sens. 
Dovadă este și faptul că la con
sfătuire, unde se discuta despre e- 
ducația ucenicilor, deși au fost 
invitați, n-au participat secreta
rii organizațiilor U.T.M. din în
treprinderile în care fac practică 
ucenicii.

★
In concluzie, vrem să remar

căm că, dintre problemele discu
tate în această consfătuire refe
ritoare ia educația ucenicilor, cel 
mai puternic și în cei mai critic 
spirit au fost abordate chestiu
nile referitoare la activitatea e- 
ducatorilor. Organizațiile U.T.M., 
ziarul nostru, au atras de nenu
mărate ori atenția ministerelor

Germane
membrii delegației au fost întîtupl« 
nați de numeroși colectiviști, ti
neri și tinere în pitorești costume 
naționale romînești, germane și 
maghiare, simbolizînd înfrățirea 
oamenilor muneii de diferite na
ționalități. Oferindu-le tradiționala 
pîine și sare, Alexandru Kokai, 
președintele gospodăriei colective 
și colectivistul Karl Iacob, care a 
vorbit în limba germană, au adre
sat oaspeților un călduros salut.

în cursul după-amiezii, parla
mentarii germani au vizitat stați
unea experimentală Lovrin a 
I.C.A.R. și cîmpurile ei experi. 
mentale, precum și gospodăria a- 
gricolă colectivă din comuna Bi- 
led.

Seara, comitetul exeoutiv al 
Sfatului popular al regiunii Timi
șoara a oferit o masă în cinstea 
delegației Camerei Populara a 
R. D. Germane.

Informații
Consiliul de Miniștri a aprobat 

prlntr-o hotărîre Acordul dintre 
Guvernul Republicii Populare Ro
mîne și Guvernul Reglatului Olan
dei, relativ la transporturile aerie
ne civile, semnat la Hiaga la 27 
august 1957.

Consiliul de Miniștri a acordat 
agrementul pentru numirea dom
nului Franz Herbatschek, in func
ția de însărcinat cu Afaceri al 
Austriei în Republica Populară 
Romînă.

Ministerul Industrie! Bunurilor 
de Consum a oferit sîmbătă seara 
în sala de festivități a fabricii de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
București o masă în cinstea dele
gațiilor participante la cel de-al 
IX-lea Congres internațional al 
modei.

de resort, organelor locale și ce
lor de specialitate ale Minis
terului invățămintului și Cultu
rii asupra situației grave în a- 
ceastă direcție. De multă vreme, 
dintr-o gravă lipsă de vigilență 
și combativitate se mențin în 
posturi de educatori — funcții 
cheie pentru educarea a zeci de 
mii de tineri, unele elemente care 
n-au nimic comun cu morala co
munistă, persoane fără căpătîi, 
fără instruirea necesară, fără 
garanții în activitatea lor so
cială, a căror activitate are în 
școli un efect invers menirii lor. 
E necesar ca cel puțin acum, în 
perioada în care se definitivează 
cadrele pentru viitorul an de 
studii, această problemă să fie 
în sfîrșit rezolvată de către fo
rurile de resort.

In ceea ce privește toate pro
blemele ridicate în consfătuire, 
pe baza propunerilor care au 
fost făcute, comitetul orășenesc 
U.T.M., concretizînd concluziile 
într-un plan de măsuri practice, 
trebuie să activizeze munca edu
cativă în rindul ucenicilor — 
schimbul de miine al clasei mun
citoare.

Sfatul popular al regiunii 
Oradea, secțiunea sănătății și 
prevederilor sociale, anunță pe 
cei interesați că, pe data de 1 
iunie 1958, stațiunile balneo
climaterice de interes local și- 
au început activitatea pe tim
pul sezonului de vară,

STAȚIUNEA BALNEOCLI
MATERICA STINA DE VALE

La o altitudine de 1.100 
metri, indicată pentru hiperti- 
roidii, astenii nervoase precum 
și pentru odihnă.

Accesul se face din gara 
Beiuș. in zilele de luni, joi și 

’ 3 cu auto-sîmbătă la orele 13 
busul.

internările se fac 
treprinderi pe bază 
tracte la prețul de 
pe cont propriu la 40 lei în
treținerea complectă pe zi.

prin în- O 
de con- Q 
30 lei și À

STAȚIUNEA BALNEOCLI
MATERICA MONEASA

Indicată pentru neurastenii, 
cură internă pentru gastrite 
ușoare, precum și pentru odih- , 
nă. Situată într-o regiune 
muntoasă cu păduri de brad 
și fag, cu ștrand in aer liber..

Accesul se face prin gara 
Sebiș, raionul Gurahonț cu, 
automotor pe linie îngustă, ,

Internările se pot lace prin i 
întreprinderi pe bază de con-.< 
tracte la prețul de 27,50 lei și , 
pe cont propriu la prețul de? 
32 lei pe zi. i

STAȚIUNEA BALNEOCLI
MATERICA „8 MAI" TINCA

(/ Situată pe malul Crișului v 
v Negru, cu un peisaj plăcut, 0 
0 băile sînt indicate pentru tot o 
<2 felul de afecțiuni ginecologice, V 
v reumatisme, iar pentru cură <? 
v internă pentru gastrite ușoare. <? 
<2 internările se fac prin în- V 
<2 treprinderi pe bază de con- <2 
<2 tracte la prețul de 25,50 lei și <? 
<2 pe cont propriu la prețul de V 
<? 30,50 lei ,pe zi. V
x Doritorii pot obține infor- x 
X mâții mai amănunțite de la x 
? Sfatul popular al regiunii Ora- \ 
\ dea, secția sanitară și preve- \ 
\ derilor sociale, telefon 22—89, \ 
\ 6au direct de la direcțiunile \ 
\ stațiunilor respective, fiecare > 
a avînd telefon propriu fără nu- x 

‘I mâr‘ X
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BEIRUT 14 (Agerpres). —
Agențiile occidentale de presă 

relatează că în ultimele 24 de 
ore în Liban luptele între trupele 
guvernamentale și răsculați s-au 
extins, luînd tot mai mult aspec
tul unui adevărat război civil. 
LA BEIRUT. UNDE PINA 
ACUM CÎTEVA ZILE AUTORI
TĂȚILE MILITARE GUVERNA
MENTALE PRETINDEAU CA

„DEȚIN CONTROLUL SITUA
ȚIEI", IN DIMINEAȚA DE 
IUNIE AU ÎNCEPUT ’ " 
VIOLENTE DE
MOMENTUL IN CARE 
PURI DE 
TAȚI ALE 
ATACAT 
BLOC DE
TRUL ORAȘULUI IN CARE SE 
AFLA PREȘEDINȚIA REPUBL1-

14 
LUPTE 

STRADA IN 
GRU- 

PARTIZAN! ȘI UNI- 
RASCU1.AȚILOR AU 
„MARELE SERAI“, 
CLĂDIRI DIN CEN-

In Franța : crește mișcarea 
pentru apărarea republicii

PARIS 14 (Agerpres). — In 
Franța se desfășoară mai depar
te mișcarea pentru apărarea re
publicii. Centrul de apărare a li
bertăților și a păcii care grupea
ză cîteva personalități republi
cane de stînga a organizat la 
Paris un miting Ia care au luat 
cuvîntul Andre Philippe, fost mi
nistru, publicistul Gilles Martinet 
și alții. Vorbitorii au preconizat 
o largă unitate de acțiune a tu
turor forțelor de stînga pentru 
lupta împotriva uneltirilor duș
manilor republicii.

In rîndurile membrilor parti
dului socialist francez crește 
nemulțumirea față de conducerea 
partidului și față de liderul so
cialiștilor Guy Mollet care a re-

nunțaț la politica unității de ac
țiune a forțelor de stingă în apă
rarea republicii.

In sala Mutualité din Paris a 
avut loc o mare adunare convo
cată de minoritatea de stingă a 
partidului socialist. La adunare 
s-a propus ca pe lingă fiecare 
organizație locală a partidului 
socialist să fie constituite comite
te speciale de acțiune în scopul 
„însănătoșirii partidului“. Parti, 
cipanții la adunare au sprijinit 
cu căldură propunerea de a se 
convoca conferința națională a 
partidului in cazul cind conduce
rea de dreapta a partidului ar 
reuși să prevină convocarea con
gresului cerut tot mai insistent 
de numeroși socialiști.

Cil ȘI SEDIUL INSTITUȚIILOR 
GUVERNAMENTALE. Luptele 
violente au avut loc în tot cursul 
dimineții și după-amiezii conți- 
nuînd și seara tîrziu, mai ales în 
jurul sediului președinției Repu
blicii și a Consiliului de Miniștri, 
cît și în jurul închisorii centrale 
unde răsculațiț au ocupat sediile 
unor circumscripții de poliție. Po
trivit unor știri neconfirmate, re
latate de agenția United Press 
Internațional, guvernul a dat or
din trupelor sale să deschidă fo
cul cu artileria grea împotriva 
forțelor răsculaților din centrul 
orașului precum și împotriva car
tierului arab Basta, unde se află 
principalul centru de rezistență al 
răsculaților.

Lupte extrem de violent« au 
fost semnalate de aceeași agen
ție și în nordul țării, în orașul 
Tripoli,

Sesiunea Organizației Mondiale a
Cuvîntarea delegatului R. P. R

lui ți a instituțiilor de medici
nă sportivă din țara noastră.

Delegatul romîn a arătat că 
în cadrul colaborării mondiale 
pentru eradicarea variolei, R.P. 
ROMÎNĂ POATE PUNE LA 
DISPOZIȚIE, PE TIMP LI- 
MITAT, ȚĂRILOR CARE 
AU NEVOIE, SPECIALIȘTI 
ROMÎNI, PENTRU A SPRI
JINI ORGANIZAREA ACES
TEI ACȚIUNI ȘI POATE 
PRIMI BURSIERI AI O.M.S.- 
ului DIN DIFERITE ȚĂRI 
PENTRU A STUDIA LA IN
STITUTUL CANTACUZINO.

MINNEAPOLIS 14 (Ager
pres). — în cadrul lucrărilor 
celei de-a Xl-a sesiuni a Orga
nizației Mondiale a Sănătății, 
care se desfășoară la Minnea
polis (S.U.A.), în comisia pen
tru program și buget, au fost 
examinate probleme privind 
cultura fizică și sportul, pre
cum și proiectul de rezoluție 
sovietic privind eradicarea va
riolei în întreaga lume.

Din partea delegației romî- 
ne, dr. Octavian Belea, preșe
dintele Crucii Roșii Romine, a 
prezentat unele realizări și as
pecte din dezvoltarea sportu-

Comenlaîorl șt observatori 
de politică externă desprind 
din noianul de fapte petrecute 
în lume, sensul și marile axe 
ale desfășurării evenimentelor
internaționale. Aproape cu to
ții sînt unanimi în a trage con
cluzia că, în ultima vreme, se 
remarcă un accentuat curent al 
opiniei publice care cere ține
rea de tratative spre obținerea 
destinderii în viața internațio
nală. In acest curent orice ob
servator cinstit va vedea efor
turile Uniunii Sovietice în ve
derea convocării unei confe
rințe la nivel înalt, acțiunile 
concret?, de pace ale U.R.S.S. 
și celorlalte țări socialiste.

Spre o conferinfă 
la nivel înalt

început, 
se des- 
de luni

Opinia 
cunoaște 
Occident

special

Lucrările sesiunii a IX-a a Comisiei mixte 
romîno-polone de colaborare tehnico-științifică 

VARȘOVIA 14. — Corespon
dentul Agerpres transmite: La 
13 iunie 1958 s-au încheiat la 
Varșovia lucrările sesiunii a IX-a 
a Comisiei mixte romîno-polone 
de colaborare tehnico-științifică.

Ca urmare a lucrărilor comisia

a aprobat șî semnat un protocol 
care prevede schimbul reciproc 
de documentații tehnice, precum 
și primirea la practică de specia, 
liști din diferite Tamuri ale econo
miei naționale.

Din viața tinerilor

Premiile Festivalului Mondial al Cinematografului 
de la Bruxelles

BRUXELLES 14 (Agerpres). - 
La 14 iunie au fost anunțate pre
miile decernate In cadrul Festiva
lului Mondial al Cinematografului 
care a avut loc la Bruxelles.

Marele Premiu al Festivalului 
a fost atribuit filmului „Invenția 
diabolică« regizat de M. K. Zeden 
(R. Cehoslovacă).

Premiul pentru cea mal bună 
regie — lui L. Kulidjarov și J.

Zeghel pentru filmul „Casa 
care iocuiesc“ (U.R.S.S.).

Premiul pentru cel mai bun sce
nariu — Fellini, Flalano și Pinelli 
— pentru scenariul filmului „For- 
tunella“ (Italia).

Premiul pentru cea mal bună fo
losire a culorii — filmului sovie
tic „Pe Donul liniștit“.

Premiul special al Națiunilor 
Unite a fost acordat filmului so- 
vietic „Casa în care locuiesc“.

PE HARTA LUMIICOLUMBIA
In urmă cu cîtva timp au 

avut loc in Columbia ulegeri 
prezidențiale. Acestea s-au 
desfășurat in condițiile in cuie 
puterea politică estg pe rmd 
monopolul a două partide i 
conservator și liberal, iar for
țele sociale democrutice sini 
persecutate. La alegeri au pur- 
licipat așa dar cele două 
partide, președinte fiind ules 
candidatul partidului liberal, 
Alberlo Camarago.

El va conduce țara timp da 
4 ani. Așa prevede Gonstituțiu 
Columbiei care este o republi
că burgheză. _ _

nord-americane, astfel că 
porul columbian este sărac in 
țară bogată.

Capitula țării — Bogota 
este situată la o altitudine 
3590 m. în mijlocul unei sava
ne de necuprins și veșnic ver
de. Oraș modern, dar ca orice 
capitală burgheză cu vaste pe
riferii mizere.

CINE HOTĂRĂȘTE 
SOARTA POPORULUI

SĂRACI IM ȚARĂ BOGATĂ

țării de 1.126.000 
este populată de 

milioane de lo

Suprafața 
km. pătrați 
douăsprezece 
cuitori. Columbia este așezată 
în partea de nord-vest a Ame- 
sicii de Sud,

Clima ecuatorială fi relieful 
variat in care Anzii Cordilieri 
își înalță semețele piscuri piuă 
la 5700 m., cimpiile mănoase 
și pădurile masive ce capito
nează culmile munților, fac dm 
Columbia o țară de o rară fru
musețe.

Populația țării este formată 
din : 4O°/o metiși, 30 %
albi (urmași ai colonizatorilor 
spanioli), 18°/o mulatri, 7% 
indieni și 5% negri. Limba ofi
cială este spaniola.

Cafeaua, buza economica a 
țării, vine să întregească bogă
ția Columbiei. In afară de 
cafea, banane și mahon care

Reafirmînd dorința statului 
sovietic de a participa la o 
conferință a șefilor de state, 
N. S. Hrușciov a spus in con
vorbirea din 10 iunie cu re
prezentanții organizațiilor en
gleze care luptă pentru pace : 
„Uniunea Sovietică este gata să 
înceapă imediat, chiar mîine, 
tratative la cel mai înalt nivel“.

Ziarele de ieri au publicat 
Memorandumul guvernului so
vietic și scrisoarea lui D. Ei- 
senhower 
Hrușciov 
convocării 
lor pentru 
lor de înregistrare a exploziilor 
nucleare din care reiese că cele 
două părți au ajuns la un acord 
în legătură cu această chestiu
ne urmind ca consfătuirea să 
înceapă la 1 iulie la Geneva.

Este neîndoielnic că apropie
rea punctelor de vedere în 
chestiunea susamlntită repre
zintă un pas pozitiv în efortu- 
rilg ce se fac pentru încetarea 
exploziilor nucleare experimen
tale. Guvernul sovietic consec
vent politicii sale de pace, îff 
consacră astfel toate eforturile 
încetării cursei înarmărilor, în
lăturării pericolului de război.

Iată deci că și ultimele ac
țiuni și gesturi de pace ale U- 
niunii Sovietice, care se adaugă 
celor anterioare, sînt îndreptate 
spre normalizarea situației in-

adresată lui N. S. 
privind problema 
consfătuirii experți- 
studierea mijloace-

J5£Jț&L^7‘ 

LA CONSILIUL DE SECURI TATE
Delegatul g uvernului libanez : Avem o bază

serioasă în sp ate atunci cînd spunem că R.A.U.
s-a amestecat................. ...în treburile nojstre interne. 

(Desen de N. SCARLET)
Consiliul de Securitate a hotă- 
rit trimiterea a trei observa
tori la frontiera dintre Libqn 
fi Republica Arabă Unită.

Ciprul o veche rană
Săptămîna trecută a fost 

deschisă o veche rană <— Ci
prul. La Nicosia, Famagusta și 
alte localități ale insulei a în-, 
ceput să curgă din nou singe, 
Instigată de autoritățile britani- 
ce dm Cipru, minoritatea tur
că s-a dedat cea dinții la ac
țiuni samavolnice împotriva 
populației de origine greacă.

In mod fățiș colonialismul 
englez promovează politica 
avmd drept cuvtnt de ordine 
binecunoscutul dicton „divide 
et impera“ (des Oină și stăpi- 
nește). După cum s-a aflat, An
glia a elaborat un nou plan cu 
privire la viitorul insulei care 
prevede „autoguvernarea“ in
sulei de către greci și turci. 
Acest plan ignorează insă re
vendicarea fundamentală a po
porului cipriot: aplicarea libe
ră și fără rezerve a principiu- 
lui autodeterminării.

Este evident pentru oricine 
că permanentizarea ocupației 
engleze a Ciprului — din con
siderente strategice — consti
tuie izvorul tuturor incidente
lor sîngeroase. Soluția ce se im
pune este ca colonialiștii en
glezi să părăsească insula.

Cursul evenimentelor 
din Franja și Algeria

Referindu-ne la desfășurarea 
evenimentelor internaționale 
din săptămîna care a trecut, 
trebuie să amintim și de unii 
factori noi care au intervenit 
în situația politică a Franței și 
care prezintă un interes gene
ral. Este un fapt cert că for
țele reacțiunii din Franța în- 
timpinînd rezistență au fost 
nevoite să nu-și pună dintr- 
odată in aplicare planurile. Ele 
nu au renunțat însă cîtuși de 
puțin la aceste planuri. După 
cum s-a anunțat marți, comi
tetul salvării publice din Alger 
a adoptat o moțiune care a 
provocat o reacție vie în Fran
ța. Această moțiune cerea pe. 
un ton de ultimatum suprima
rea partidelor politice în Fran
ța, crearea de comitete ale 
salvării publice in întreaga 
țară, constituirea unui guvern 
al salvării publice din care să 
nu facă parte nici unul din 
membrii guvernelor franceze 
de după război etc. Avem 
de-aface, așa dar, cu unul din 
multiplele aspecte ale activită
ții cercurilor extremiste de 
dreapta care se organizează în 
întreaga Franță. Acestea încear
că așa cum scrie ziarul „Libe
ration“, printr-o ultimă încer
care de șantaj, să silească 
pe De Gaulle să sară etapele 
care-l mai separă încă de in
staurarea dictaturii personale. O. 
știre publicată ieri anunță de 
asemenea că guvernul Ds 

procedează in momen-

lema'țloruM, spre 
înlăturarea ori
căror piedici din 
calea ținerii li
nei conferințe la 
nivel înalt. Tra
tativele pentru 
convocarea unei 
conferințe la ni
vel înalt se află 
încă într-un sta
diu de 
deși ele 
fășoară 
de zile, 
publică 
că 
fi 
în
cercuri care se 
cramponează de 
ideile „războiu
lui rece" și ca
re fanează du
cerea tratative
lor, folosind di
ferite subterfu
gii.

Acum o săptămtnă presa 
a înserat în paginile sale o re
latare a unui document secret 
prin care Dulles, secretarul De
partamentului de stat al S.U.A. 
a instruit reprezentanții ameri
cani in străinătate să saboteze 
proiectata conferință la nivel 
înalt.

Incelati experiențele 
cu armele nucleareisocialiste

IN FOTOGRAFII«

din țările

T. Studenții Institutului Poli
tehnic din Harbin (R. P. Chineză) 
fac practica la uzina metalurgică 
din Anșan

2. O nouă generație de tineri 
bulgari care primește carnetul de 
membru al Uniunii Tineretului 
Popular Dimitrovist

3. Tineri excursioniști din R. 
Cehoslovacă in munți.

De bună seamă însă că cere
rile popoarelor de a se ajunge 
la un climat de înțelegere și 
colaborare nu vor putea fi ig
norate la nesfîrșit. In întreaga 
lume se desfășoară o largă miș
care pentru pace, împotriva ar
melor atomice, pentru înceta
rea experiențelor cu aceste ar
me, pentru tratative la nivel 
înalt. Diferitele anchete care se 
întreprind in Occident arată 
adevărata stare de spirit a po
poarelor. Așa cum relata ziarul 
„News Chronicle“, împotriva 
experiențelor nucleare efectuate 
de S.U.A. s-au pronunțat 901b 
din cei anchetați la New Delhi, 
82°/o din Oslo, 79°/o din Vie- 
na, 71% din Paris și Atena, 
62°/o din Anglia. Cu prilejul pre
gătirilor ce se lac in întreaga 
lume în intîrnpinarea Congre
sului mondial de dezarmare și 
colaborare internațională ue la 
Stockholm forțele iubitoare de 
pace de pretutindeni își afir
mă o dată mai mult dorința 
de a bara calea pregătirii unui 
măcel pustiitor.

Cine frage sforile 
în Liban

Sînt de asemenea o serie de 
acțiuni ale cercurilor imperia
liste care otrăvesc clima
tul vieții internaționale.

In Liban, complotul imperia
list ia o asemenea amploare 
incit amenință pacea in Orien
tul Apropiat și Mijlociu. Pen
tru a stăvili pe răsculați care 
dețin o treime din teritoriu, în 
Liban au fost trimiși aviatori 
americani, unități militare din 
Irak și Iordania. Guvernul pro- 
occidental Sami Solh a primit 
de asemenea din partea 
S.U.A. fi Angliei însemnate 
cantități de arme. După cum 
anunța ziarul englez „News 
Chronide“ Anglia și S.U.A. au 
elaborat acum trei săptămini 
un plan de intervenție armată 
în Liban, flota a 6-a america
nă urmind să debarce la Bei
rut un detașament de 3.000 de 
marinari. In scop diversionist, 
guvernul Libanului, inspirat de 
S.U.A., s-a plîns Consiliului de 
Securitate că Republica Arabă 
Unită s-ar amesteca in trebu
rile interne ale Libanului. Toa
tă lumea cunoaște însă că plîn- 
gerea libaneză de amestec a 
R.A.U. în Liban ascunde în 
fond amestecul fățiș al impe
rialiștilor americani în treburile 
interne ale acestei țări. Totuși

Așa cum am arătat, bogățiile 
Columbiei se găsesc în mina 
monopolurilor americane.

„American Cof/e“ — oara 
deține întinse plantații de ca
fea și „Monstrul verde“ (Uni
ted Fruit Co), monopolul care 
a intervenit în nenumărate rin- 
duri în treburile interne ale 
țărilor A mericii Latine și în 
special în Guatemala, societate 
posesoare, a plantațiilor de ba
nani, sînt adevărații stăpîni 
ai Columbiei. Domeniile lor 
care cuprind sute de mii 
de hectare sint înconjurate 
cu sirmă ghimpată. In interio
rul acestora se aplică legi spe
ciale, există poliție și închisori 
proprii. „Monstrul verde“ dis
pune de căi ferate, flotă comer
cială, întreprinderi de comerț, 
și chiar monetă proprie.

Petrolul aparține lui Rocke- 
feller care prin filialele lui 
„Standard Oii“, suge aurul ne- 
---  — -jutorul numeroaselor 

sonde plantate 
în perimetrele 
concesionate. De
clarațiile actua
lului președinte, 
ocazionate de 
compania elec
torală, precum 
că va solicita a- 
jutor financiar 
din S.U.A. vor
bește de înro
birea economiei. 
Columbiei.

PUȚINA 
ISTORIE

Aurul și pozi
ția strategică, 
au făcut ca pu
țin timp după 
descoperirea A- 
mericii, Colum
bia să fie subju
gată de coroana 
spaniolă. în ur
na luptelor în
cepute încă din 
orimii ani ai

gru cu a;

Anii din urmi au fost pen
tru poporul columbian ani da 
intensificare a mizeriei și te- 
roarei.

Cu ajutorul S.U.A., printr-o 
lovitură de stat în 1953 vine la 
putere generalul de tristă a- 
mintire Pinilla, care a întrecut 
în materie de crime și torturi 
tot ce-și poate închipui imagi
nația.

in scurt timp de la venirea 
sa la putere, concomitent cu 
creșterea vertiginoasă a avuții
lor lui Pinilla, poporul sără
cește iar țara este adusă la sa
pă de lemn. Cuțitul ajunsese 
însă la os. Nemulțumirea po
porului, alimentată și de hotă- 
rirea anticonstituțională a lui 
Pinilla de a candida pentru a 
doua oară ca președinte, n-a 
mai putut ți stăvilită nici de 
tancuri, nici de bombe. Pinilla 
este nevoit să-și facă bagajul și 
pe calea aerului să o „șteargă“ 
în Spania. Puterea a trecut in 
mina unei junte militare, care 
ulterior a organizat alegeri ge
nerale, iar la începutul lunii 
mai, alegeri prezidențiale.

Acestea n-au schimbat însă 
cu nimic situația grea în care 
se găsește poporul columbian.

ORORI DEMNE DE 
.INFERNUL LUI DANTE“

îmbracă o mare parte a relie
fului, pe malul rîurilor și al 
oceanului se cultivă în canti
tăți însemnate porumb, orez și 
bumbac.

Vorbind despre aur, petrol, 
platină, cafea, banane, despre 
bogății uriașe, este necesar să 
arătăm, că toate acestea se gă
sesc în mina monopolurilor

existenței sale, poporul colum
bian reușește în anul 1818 sa
și cucerească independența na
țională dar nu pentru totdeau
na. La orizont apar noi exploa
tatori și cu ajutorul interven
ției armate, S.U.A. reușește să 
înfrîngă rezistența poporului 
columbian.

In Columbia 91°/o din popu
lație nu posedă nici un petec 
de pămînt. Aici feudalismul 
mai dăinuie în forma sa clasi
că, cu „șerbii care nu se pot 
muta de pe moșii fără încu
viințarea moșierilor. Populația 
se zbate într-o mizerie de ne- 
descris. Tuberculoza face ra
vagii. Malaria seceră anual mii 
de vieți. Cerșitul a devenit o 
adevărată plagă, iar părinții 
sînt nevoiți în dese cazuri să-și 
vîndă copiii pentru o bucată 
de pîine.

Există în Columbia lagăre 
de concentrare ce pun în um
bră lagărele de la Dachau și 
Auschuiitz. „Infernul verde“, — 
lagărul de la Araracura, este 
în măsură să extermine cel 
mai robust om. Există chiar o 
zicală : „Cine intră aici își la
să lo poartă testamentul“.

Dar în ciuda represiunilor 
autorităților polițienești colum
biene, lupta poporului se înte
țește tot mai mult.

C. STAN

MOSCOVA. — După cum s-a 
anunțat oficial, tn urma uneț ho- 
tă'lri a Prezidiului Sovietului Su- 
O'em al U.R.S.S., Nikolai Fedo- 
-enko a fost numit ambasadorul 
Uniunii Sovietice tn Japonia.

PARIS. — France Presse anun
ță că Paul Reynaud. președintele 
Comisiei financiare a Adunării Na. 
ționale Franceze va pleca la 17 iu- 
nie la Moscova.

BRUXELLES. — La 14 Iunie s-a 
j încheiat la Bruxelles după trei zile 

de dezbateri agitate sesiunea Con. 
siliulul General al Internaționalei 
Socialiste.

TOKIO. - Un purtător de cuvtnt 
al Ministerului de Externe japo
nez a anunțat că laponia intențio
nează să restabilească relațiile di

plomatice cu R. P. Ungară. R. P. 
Romlnă fi R. P. Bulgaria. între
rupte după cel de-al doilea război 
mondial.

ATENA. — In ședința din seara 
ztleț de 13 iunie a parlamentului

grec au luat sfîrșlt discuțiile pe 
marginea declarației guvernamen
tale. In cadrul discuțiilor au ocu
pat un loc de seamă problema ci- 
priotă. Instalarea de baze pentru 
rachete și înzestrarea Greciei cu 
arma atomică, dezvoltarea relații, 
lor cu țările socialiste.

In șed'nța din dimineața de 14 
Iunie a avut loc votul de încrede
re în guvern Pentru încrederea în 
guvern au votat 169 de deputați 
(partidul guvernamental ..Uniunea 
națională-iadicală“) Iar împotrivă

IVAÏWfOllMAM
- 122 de deputați (E.D A., libe
ralii. progresiștii. Partidul țărani
lor șl oamenilor muncii, Partidul 
democrat al poporului muncitor).

PNOM PENH. - La 13 iunie au 
sosit în portul Pnom Penii, venind 
din Uniunea Sovietică, trei nave 
cu utilaj pentru construirea unui

spital al Crucii Roșii sovietice în 
Cambodgla.

VARȘOVIA. - La 14 Iunie în 
mica localitate Serk de Ungă Var. 
șovfa. unde își are sediul centrul 
principal de cercetări nucleare al 
Academiei de Științe a R. P. Po. 
lone. a avut loc punerea în func
țiune a primului reactor din Polo
nia. livrat de Uniunea Sovietică.

HARKOV. — Oamenii de știință 
șl inginerii Institutului pentru 
proiectarea întreprinderilor side
rurgice din Harkov proiectează cel 
mal mare cuptor Martin din lume, 
care va produce 800 tone oțel la 
flecare șarjă.

Gaulla _ ___ ____ ____
tul de față la elaborarea pro
iectului " ~ 
mitează 
tigate cu greu 
porul francez.
aceste zile, paralel cu intensi- 
fjearea activității elementelor 
de dreapta care țintesc la in
staurarea unei dictaturi mili
tare și a terorii fasciste, comu
niștii, forțele patriotice mili
tează neobosit pentru salvarea 
republicii, jjqu ; ,..ji

noii Constituții care li- 
cu mult libertățile cîș- 

de către po- 
In Franța, în

D. MIHAIL 1

th FIECARE 
TRAGERE
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