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în zilele de 30 iunie — 2 iulie a.c. a avut loc 
a IV-a ședință plenară a Comitetu'ui Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor.

Comitetul Central al U.T.M. a dezbătut do
cumentele Plenarei din iunie 1958 a Comitetu
lui Central al P.M.R. Plenara și-a exprimat 
acordul său deplin cu hotărîrile de importanță 
deosebită adoptate de C.C. al Partidului și a 
analizat în lumina lor, activitatea Comitetului 
Central, a organelor și organizațiilor U.T M.

Comitetul Central al
hotărirea sa de a lupta cu și mai multă fermi
tate pentru unirea și mai strînsă a tineretu'ui 
în jurul partidului, a Comitetului Central, in 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
pentru întărirea vigilenței și a combativității 
revoluționare a organizațiilor U.T.M. împotriva

U.T.M. și-a exprimat

oricăror influente ale ideologiei burgheze asu
pra tineretului, pentru educarea lui în spiritul 
învățăturii marxist-leniniste, al patriotismu'ui 
socialist și al internaționalismului proletar.

Plenara C.C. al U.TM. a condamnat cu tărie 
activitatea elementelor antipartinice, fracționiste 
demascate și sancționate de partid.

In vederea mobilizării tineretului la îndeplini
rea sarcinilor ce reies din hotăririle Plenarei 
C.C. al P.M.R. din iunie a.c., Plenara C C. al 
U.T.M. a stabilit o serie de măsuri pentru in
tensificarea muncii de educare a tineretului în 
spiritul apărării și grijii față de avutul obștesc.

Plenara a ascultat informarea Biroului Co
mitetului Central al U.T.M. cu privire la mersul 
îndeplinirii hotărîrilor Plenarei a lll-a a C.C. 
al U T.M. și a stabilit măsuri corespunzătoare.

Președintele Consiliului 
de Miniștri, Chivu Stoica 
a primit pe președintele 
Academiei Indiene de 

Știinfă, dr. Chandrasekhar 
Venkat Raman

Miercuri 2 iulie 1958, președin
tele Consiliului de Miniștri ei Re
publicii Populare Romine, Ch'iv.i 
Stoica a primit în audiență pe 
dr. Chandrasekhar Venkat Ra
man, președintele Academiei In
diene de Știință din Bangalore 
ce se află în Romînia. cu care a 
avut o convorbire cordială.

„Terniotehnica“

- . - ’

Un co-Jț din complexul ucenl cilor de la Combinatul metalurgic Reșița. Aici își desăvîrșesc cu
noștințele 1200 ucenici și elevi ai școlilor tehnice care pregătesc maiștri, laboranți și desenatori.

Raid prin organizațiile U.T.M. sĂtsști din raioanele Arad și Oradea

AI CULES LA TIMP,
Al CÎȘTIG

Acolo unde se asigură 
participarea 

activă a tineretu'ui

ti-De aproape trei săptămîni, 
nerii colectiviști de la gospodăria 
colectivă din comuna Mailat, ra
ionul Arad, au pus în stare de 
funcționare toate mașinile agri
cole necesare fn campania de 
vară și au pregătit, de asemenea, 
secerile și coasele..

Cu prilejul unei adunări gene
rale deschise a organizației de 
bază U.T.M., s-au definitivat sar
cinile din planul operativ de 
patrie al organizației de 
U.T.M. Cu această ocazie 
creat două .echipe de tineret
tru paza lanurilor contra incen
diilor, s-au înființat încă trei e- 
c'ripe de șoc formate din tinerii

conductori de atelaje, cu misiunea 
specială de a transporta snopii de 
la cîmp la arie și de a transporta 
da pe arie la baza de recentie 
toate cantitățile de cereale dato
rate statului. Dat fiind faptul că 
la adunarea generală a organiza
ției de bază U.T.M. au participat 
și cîțiva tovarăși din conducerea 
gospodăriei colective, au fost 
comandați cu această ocazie 
mai buni tineri pentru cetele 
la batoză, serviciul de pază 
arie, pentru echipele care 
condiționa cerealele etc.

Toți participanții la această a- 
dunare s-au înrolat îh întrecerea 
patriotică inițiată de către orga
nizația de bază U.T.M., 
terminarea secerișului și a 
șului cu o săptămînă mai 
me față de data stabilită
gajamentele luate în cadrul 
țiunii tineretului din agricultură.

re- 
cei 
de 
la 

vor

suprafață da 61 hectare 
gospodăria colectivă a 
însămîntată cu această 
Și tinerii colectiviști din

|

in Capitală și-a început de 
curind activitatea o nouă între
prindere a industriei noastre 
grele : „Ter mo tehnica". Acea
stă întreprindere a fost înfiin
țată în scopul fabricării în țară 
a unor aparate termotehnice 
de măsură și control, precum 
și pentru repararea și monta
rea pe agregate a diferitelor 
aparate de acest fel existente 
în fabricile și uzinele industriei 
grele. Cu ajutorul aparatelor 
fabricate de noua întreprindere 
se poate urmări buna desfășu
rare a proceselor tehnologice 
din oțelării, furnale, laminoa
re etc și se poate asigura o 
mai rațională folosire a combu
stibilului și a materiilor pri
me.

O întrecere
PE CARE N-O ÎMPIEDICĂ
D E P Ă R TAREA

cam- 
bază 
s-au 
pen-

pentru 
treieri- 
devre- 
în an- 

ac-

Și ziua primelor realizări a sosit. 
Tinerii colectiviști au amenajat 
aria și, la numai cîteva zile după 
aceasta, sfătuiți do agronomul 
gospodăriei colective, au început 
secerișul orzului.

Cu această lucrare s-a obținut și 
primul succes : echipele de tineret 
au secerat pînă acum orzul de pe 
întreaga 
pe care 
avut-o 
cultură.
gospodăriile colective din comu
nele Vinga, Iratoșu, Mîndruloo și 
altele au depus o activitate rod
nică în îndeplinirea angajamen
telor privind desfășurarea campa
niei agricole de vară.

Ele au confecționat stegulețe 
care vor fi înmînate săptămînal 
echipelor de tineret fruntașe la 
treieriș și seceriș, au întocmit gra
fice pentru urmărirea îndeplinirii
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Răspunzînd invitației. Direcției 
generale a cinematografiei din 
Ministerul Invățămintului și 
Culturii, miercuri a sosit în Ca
pitală actorul sovietic Boris An
dreev. cunoscut publicului nostru 
din numeroase filme printre care 
„Balada Siberiei", „Doi cama
razi", „Pumnul de fier", „Ma
ximka". „Neamul Jurbinilor“_ și 
altele, timp de 20 de ani, de cînd 
este actor, Boris Andreev — fost 
muncitor lăcătuș — a interpre
tat 37 de roluri, creînd o variată 
galerie de personaje.

Actorul sovietic va participa la 
spectacolele de gală ce vor fi 
organizate în țara noastră cu 
filmul „Balada voinicului" — 
noua producție în culori, pe 
ecran lat, a studiourilor sovietice 
în care el deține rolul principal.

Muzica

I- La G.A.C. „16 Februarie" din comuna Baba Ana, raionul 
g Mizil, treierișul orzului este pe sfirșite. De pe cele 20 hectare 
C de orz treierat a rezultat o producție inedie la hectar de 
£ 2200 kg. A
£ La obținerea acestei recol te o contribuție principală aduc 

și tinerii colectiviști. In mod organizat ei participă activ la 
g toate lucrările legate de bunul mers al campaniei din vara ace
le stui an. Iată în fotografia noastră uh aspect din timpul cînd 
>° pe arie se treierau, ultimele clăi de orz.

Semnarea unui acord 
de plăți necomerciale 
intre R.P.Romînă și R.D. Vietnam

n.c.între 27 iunie și 30 iunig 
au avut loc la 'Ministerul Finan
țelor tratative între R. P. Ro- 
mînă și R. D. Vietnam privind 
plățile necomerciale.

Protocolul .încheiat cu acest 
prilej a fost semnat din partea 
R.- P. Romîne de tov. Radu .Mă-

nescu. adjunct al ministrului Fi
nanțelor, iar din partea R. D. 
Vietnam de tov. Le Viet Luong, 
președintele Băncii de Stat a R.D. 
Vietnam.

In ziua de 1 iulie a.c. delega
ția vietnameză a părăsit țara.

(Agerpres)

: Cinstirea
unor comsAoiiști^POi

Pentru eroismul și curajul 
manifestate in lupta împotriva 
cotropitorilor fasciști in anii 
celui de-al doilea răzb'oi mon
dial, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a 
post-mortem titlul de 
Uniunii Sovietice lui 
Aleksonis, Gubertas 
Alfonsas Ceponis. Cei 
tivi membri ai organizației X 
comsomoliste ilegale din ora- X 
șui Kaunas (Lituania) condusă a 
de aceștia au fost decorați cu X 
ordine ale Uniunii Sovietice. X 

Acest grup clandestin creat X 
de organizația comunistă loca- X 
lă, a participat activ la lupta X 
împotriva ocupanților fasciști. X 
Comsomoliștii ilegaliști au pro- X 
votat deraierea a 31 de eșa- X 
loano cu soldați și ofițeri, mu- X 
niții și tehnică de război ale X1 
hitleriștilor. Ei au făcut să ex- a1 
plodeze 22 de locomotive, ci- A. 
teva zeci de camioane cu ma- a' 
terial de război și au nimicit X1 
în lupte 1.000 de soldați și o- a 
fițeri fasciști. a

Comitetul orășenesc al Com- X 
somolului din ilegalitate a ti- A 
părit la Kaunas un ziar pe a 
care l-a difuzat în rindul popu- a 
lației împreună cu manifeste a 
și cu comunicatele Biroului X 
Sovietic de Informații. A

In lupta împotriva ocupan- a 
ților germani au pierit peste X 
70 de comsomoliști ilegaliști. A 

Iuozas Aleksonis. care a fost a 
distins cu titlul de Erou al a 

i Uniunii Sovietice, a montat o A 
i stație de radio cu ajutorul că- A 
1 reia a organizat emisiuni pen- Ă 
tru locuitorii orașului și împre- v

I jurimilor Kaunasului. La sfîr- X 
) șitul anului 1943 el a instalat A 
1 o stație de radio deasupra () 
I unui tunel de cale ferată și a v 
1 comunicat sistematic statului x 
1 major al partizanilor despre a 
! mișcarea eșaloanelor dușmane. () 
) Gestapoviștii au descoperit
> locul unde se afla emițătorul x 
( și l-au rănit mortal pe Alekso- A 
. nis.
) Un alt membru al Comite- x 
) tului orășenesc clandestin al a 
1 Comsomolului din Kaunas, A 
( Gubertas Borisa, a organizat la R 
l depoul feroviar cîteva acte de Vi
> diversiune, a procurat arme A 
1 pentru lupta împotriva hitle- A 
, riștilor, a cules date despre i)
> trupe fasciste și le-a transmis Vi
> partizanilor. In cursul îndepli- X 
’ nirii unei misiuni periculoase, x 
J Gubertas Borisa a fost grav ră-
> nit cu cinci gloanțe dar a reu- v
> șit să dispară. Peste cîtva timp X 
1 gestapoviștii l-au prins. După
J ce a fost supus la cele mai Ă 
j crunte torturi, Gubertas Borisa V
> s-a sinucis. A
? Alfonsas Ceponis a pârtiei- A, 
;; pat personal la provocarea de- () 
a raierii a două eșaloane hitleri- V 
() ste și a provocat explozia unui a 
V1 cat blindat inamic pe șosea. A 
\ Organizînd o ambuscadă îm- (2 
A preună cu un grup de parti- \ 
(> zani, el a aruncat în aer un X
V pod și două camioane cu in- A
\ fanteriști germani care se a- 0 
a flau pe pod. \
() Grav rănit după o curajoasă
f operație, el a fost urmărit de A 
\ hitleriști care au înconjurat (2 
a casa în care se afla. Ceponis x 
() nu s-a predat trăgind cu pușcă X 
<? automată, iar cînd s-au termi- A 
X nat cartușele a continuat să se Ă 
A apere cu grenade. Cu ultima x 
A grenadă în mină el a ieșit în X
V prag cîntind „Internaționala" A 
> și a aruncat grenada în ocu- Ă 
A panți. Cîțiva gestapoviști și Ă 
■/ polițiști au fost uciși. Ultimul 
/glonte, Ceponis l-a păstrat A

pentru el și s-a sinucis.

conferit \ 
eroi ai \

Iuozas v 
Borisa, a 

mai ac- Xl
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* Brigada cunoscutului fruntaș Nicolae Militaru chemată la întrecere 
de o brigadă de tineret din Ifcani * Metode noi însușite de tineri * Cine 

va învinge?
diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii^

să cheme la întrecere brigada lui 
Nicolae 'Militaru.

Pentru un moment, îndrăzneala 
propunerii i-a tulburat pe toți. 
Unii erau înclinați să se pronunțe 
împotrivă.

— Cum să te întreci cu Mili
taru ? — se întrebau ei. Noi sîn- 
tem învățăcei pe lîngă dînsul.

— Foarte bine — a fost răs
punsul. Vom folosi întrecerea 
pentru a căpăta mai multă expe
riență. Și chiar dacă vom fi în- 
trecuți, vom avea de cîștigat. E- 
conomiile noastre vor contribui 
la reducerea consumului de piele. 
Acesta e cel mai de seamă lucru.

La sfîrșitul consfătuirii a fost 
redactat un mesaj către frunta
șul bucureștean Nicolae Militaru. 
In cadrul acestuia, tinerii de la 
Ițcani îi propuneau maistrului să 
se întreacă cu ei pe tot 
anului, stabilind totodată 
etape.

Răspunsul a venit mai 
decît se așteptau. Nicolae 
ru acceptase bucuros să 
treacă cu ei și le. comunica an
gajamentele brigăzii sale.

La 1 Mai s-a încheiat bilanțul 
primei etape a întrecerii. Brigada 
de la „Străduința" și-a depășit 
angajamentul cu 12.000 decime
tri patrați piele. Personal, Johan

Intre București și Ițcani sint 
aproape 450 de km. După cum 
se vede, distanță — nu glumă. 
Și, cu toate acestea, un grup 
de tineri din localitatea suce
veana s-a împrietenit foarte 
bine cu vreo zece muncitori 
din Capitală. Prietenia lor e 
închegată și sînt semne că ea 
va dura ani și ani de zile. Ac
tul de naștere i l-a semnat o 
scrisoare; ce-i drept, o scri
soare cu totul neobișnuită.

Dar să luăm firul acestei is
torioare de lă capăt.

★

Nicolae Militaru n-a absolvit 
un institut de învățămînt supe
rior. Și totuși el a devenit, pen
tru tinerii săi tovarăși de muncă, 
un adevărdS profesor. Pasiunea 
față de meserie l-a condus pe 
drumul spre măiestrie. Datorită 
inițiativei sale de a produce din 
aceeași materie primă mai multe 
perechi de încălțăminte, numele 
i-a devenit cunoscut în țara în
treagă.. Tinerii din, numeroase io-

distractivă1

nu poate fi absolvită
de conținutul EDUCATIV

Imaginați-vă un bu- 
catar care nu cunoaște 
decit o singură rețetă. 
Dar numai una. Re
țeta este destul de
simplă și mai ales de 
largă circulație : ame
steci la întîmplare o do
ză de „iubire" cu cîteva 
picături siropoase de „lu
nă", „inimă", „șoapte" 
etc. Se mai toarnă sos de 
„ghitară" la discreție. 
După ce preparatul este 
aproape gata se adaugă 
cîteva „stele". Rețeta a- 
ceasta, bineînțeles, n-o 
veți găsi în nici un ma
nual culinar. In schimb, 
este folosită în bucătăria 
unor autori de texte 
pentru muzică ușoară. 
Anii trec, lucrurile* și oa
menii se- schimbă, numai 
cîțiva textieri perseve- 
renți continuă să-și pre
pare „creația"- după a- 
ceeași rețetă. E bună 
melodia, e proastă melo
dia — textul este inva
riabil. Aceeași recuzită 
lingvistică, aceeași ma
nieră, aceeași lipsă de 
preocupare pentru fru
musețea artistică și con
ținutul de idei al texte
lor însoțesc o serie de 
creații de muzică ușoa
ră. Evident, există crea
ții reușite de muzică u- 
șoară romînească. Să a- 
mintim că „Marinică" își 
păstrează prospețimea 
peste ani și a trecut de 
hotarele țării. Dar, din 
păcate, în același timp 
ne invadează o mulțime 
de platitudini.

Am luat un vraf de 
partituri apărute în Edi-

tura Muzicală a Uniunii 
Compozitorilor. Am în- 
tiln.it cîntece pe care le 
cunoșteam și altele de 
care aflam pentru prima 
dală. Și — deși lucrările 
se numărau cu zecile — 
aveam impresia că auto
rii nu-s zeci, ci vreo doi, 
maximum trei, atît de 
greu era să deosebești 
„opera" unuia de a ce
luilalt.

„Luna" obsedează o 
mulțime de autori de 
texte. H. Negria ne asi
gură că „intră luna pe 
fereastră". Cristian Dem- 
co cîntă „nopți cu lună 
în București", în timp 
ce Traian Piperea obser
vă „noapte fără lună". 
Cînd citești ce scriu cei 
ce se inspiră la lună te 
intrebi cum au putut 
uita complect că sint... 
păminteni. „Toți trei vi
sam / Lună, tu și noi 
doi / Veneai la geam 
pentru noi / Azi, cînd 
aștept în al nopților 
ceas / Lună, doar tu 
mi-ai rămas / O lună, 
tu“. Noroc de H. Negrin 
că altfel nu aflam că și 
luna visează...

Ai impresia uneori că 
textierii suferă de ciu
date amnezii, că sint 
pur și simplu năuci. Vă 
oferim o primă mostră: 
„Nu știu ce m-o fi le
gat de tine... nu știu / 
Nu știu ce s-o fi întîm- 
plat cu tine... nu știu / 
Dar mă trezesc în zori 
rîzînd / Noaptea dorm 
cu tine-n gînd / Și din 
senin mă surprind me
reu ciulind / Țoale as-

tea nu-s întîmplătoare... 
sigur". Acum o altă mo
stră. „Dragoste, drago
ste, dragoste / Din zori 
mereu te cînt / Iar mii 
de stele cînd lucesc / 
Adorm cu tine-n gînd / 
Inimă, inimă, inimă / 
Te simt bătînd din plin / 
Și-o zi cu nori îmi pare 
tot cu cer senin". Pro
babil încintat de 
ce-a așternut pe hîrtie, 
T. Piperea exclamă în 
continuare (apreciați
modestia!): „NU ȘTIU 
VERS MAI MINUNAT / 
Mai cald și adevărat / 
Să cînte iubirea mea".

Ii. Negrin se adresea
ză ascultătorilor cu o 
invitație la ghicit. „Ghici, 
ghici, 
ceȘte 
ce-mi 
loc să 
medic 
nează 
ascultători 
stupidă, in care el iube
ște dar n-are curaj să-și 
mărturisească sentimen
tele (de altfel, atunci 
cînd nu sînt lunateci sau 
năuci, autorii textelor 
suferă de maladia timi
dității manifestînd o 
unanimă ezitare in a-și 
mărturisi amorurile). As
cultați : „Pentru toate gă
sesc dezlegare (!) / însă 
tac de dor ( I ! ) cînd vor
bești". Dar iată ce scrie 
vn textier cunoscut ca 
Jack Fulga : „îmi cînt 
și eu / Cintecul meu / 
Și ca „bambino di Na
poli" / Sau ca micuțul 
,.gamin d'Paris" / îl 
vind / Oricînd / l’e două

/

ghici / Cine ghi- 
oare ? / Pentru
bate inima". In 
se adreseze unui 
cardiolog, asasi- 

în continuare pe 
c-o poveste

flori / La trecători". , 
Citatele dezvăluie sin

gure platitudinea, lipsa 
de bun gust, absența exi
genței celei mai elemen
tare față de conținutul 
de idei și de valoarea ar
tistică ale versului ce în
soțește melodia. Aceeași 
banală dilemă sentimen- 

. fală este povestită și răs- 
tot povestită de cei ce sem

nează textele de muzică 
ușoară. Nu cere nimeni 
excluderea din tematica 
muzicii 
nei și 
teme a 
putem și trebuie
vem pretenția ca versu
rile să transmită un me
saj pe măsura simțămin- 
telor tinerești și a rela
țiilor intre oamenii noi 
din țara noastră, relații 
statornicite pe principi
ile moralei comuniste. 
Dar tematica muzicii u- 
șoare nu poate fi limi
tată exclusiv la cîntarea 
sentimentelor de drago
ste. Muzica ușoară poate 
și trebuie să se inspire din 
întreaga noastră realita
te nouă, să îmbrățișeze 
laturi variate ele vieții 
oamenilor muncii. De ce 
nu s-ar scrie despre ro
mantismul tinereții noa
stre, despre viața genera
ției tinere, aventurile ei, 
patosul muncii creatoare, 
despre prietenie și spirit 
tovărășesc, Gindiți-vă la 
cîntece sovietice ca 
ferul“ sau „5

ușoare a eter- 
mereu tinerei 
dragostei, dar 
-~-i—--’-ț Q_
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calități, cu toate că nu-1 cunosc 
personal, îl socotesc profesorul 
lor. Printre aceștia sînt și tine
rii de la fabrica de încălțăminte 
„Străduința" din Ițcani.

De multă vreme a încolțit în 
mintea lor dorința realizării unor 
economii de piele pe măsura -e- 
lor înregistrate de Militaru. în
cercările au continuat, însă reali
zările erau încă mici, și aceasta 
tare-i nemulțumea pe tineri. Co
mitetul U.T.M. al fabricii „Stră
duința" a aflat de frămîntările 
lor și a hotărît să-i reorganizeze 
într-o brigadă. Tocmai atunci, de 
la tribuna unor ziare, Nicolae Mi
litaru și-a expus metodele sale

EXPERIENȚEI 
ÎNAINTATE

muncă. Tinerii de la Ițcanide 
le-au cercetat cu minuțiozitate și 
și-au însușit multe. Două dintre 
metode —: cea de combinare a 
numerelor șabloanelor și cea a 
înclinării meselor de lucru, le-au 
fost de mare folos.

Acum încercările au devenit 
mai fructuoase. Dacă în lunile 
ianuarie și februarie brigada a 
economisit o cantitate de 30.000 
decimetri patrați piele, apo; în 
martie cantitatea de piele econo
misită a fost de 37.000 decime
tri patrați.

Succesul nu-i întîmplător. El a 
fost urmarea unei. activități pro- ■ 
ductive, disciplinate și .mai te
meinic organizate.
> Doi dintre muncitorii cu expe
riență din șecție — Avram Enciu 
și Iohan Isepciuc., au fost .solici
tați de către tineri să.devină in
structorii lor. Ultimul, împreună 
cu responsabilul brigăzii, tînărul 
Strat Tomescu, au ' întocmit' o' 
planșă tehnică în cadrul căreia 
au demonstrat practic .metoda 
cea mai • rațională de așezare a 
șabloanelor. Tinerii au prins o 
nouă învățătură.

Și, după cîteva succese, într-o 
consfătuire de producție, unul a 
făcut propunerea ca brigada lor ici.

cursul 
cîteva

repede
Milita
se în-

1. ȘINCA

Tot mai mulțî copii 
în tabere de vară
Peste 3.000 de copii ai .munci

torilor din agricultură și silvi
cultură își petrec anul, apesta va
canța de vară în cele maipito- 
■rești localități ale țării. Capaci
tatea acestor tabere a sporit față 
de anul trecut 
•locuri.' Pentru 
bune condiții a 
bere, ’ Sindicatul 

.agricultură și i silvicultură a fă
cut investiții de p'este 2.750.000

cu • peste 500 de 
desfășurarea în 
activității din ta- 
muncitorilor din

La Cșsa de cultură a tine* 
retului din ’raionul „23 Au-, 
gust" vin. zilnic zeci și zeci de 
elevi ai școlilor din Capitală 
să contribuie la nivelarea te-t 
renului complexului sportiv.

In fotografie: elevi și pio-, 
nieri ai Școlilor elementara 
mixte nr. 52 și 62 iau cunoș. 
tință prin tebdolit de lucrările 
de nivelare a terenului pe care 
vor trebui să le facă.

•wr». - jrs.

Foto: D. F. DUMITRU

k Î®1 Z

tiln.it


Învățăminte
la SFIRȘIT de AN
universitar

Am ales un moment prielnic 
pentru un interviu legat de rezul
tatele sesiunii de examene din 
vară ; tovarășul profesor Jean Ei- 
vescu, prorectorul Universității 
„C. I. Parhon" din București, toc
mai pregătea pentru consiliul ști
ințific un raport pe această temă. 
Cîteva din concluziile sale, ni le-a 
comunicat și nouă.

De pildă, l-am rugat să ne spu
nă prin ce s-a caracterizat această 
sesiune de examene. Iată răspunsul:

— Sesiunea din vară, ca și cea 
din ianuarie, a făcut un mai mare 
apel la răspunderea studentului 
pentru îndatoririle sale profesio
nale. Studentul n-a fost îngrădit 
de obligativitatea de a se prezenta 
la un anumit număr de examene; 
i s-a lăsat posibilitatea să hotă
rască singur la ce anume examen 
să se prezinte, să judece singur 
dacă este sau nu pregătit pentru a 
promova cu un bun rezultat un 
examen sau altul. Fiecare trebuia 
să-și chibzuiascâ bine timpul, să-și 
planifice în așa fel materiile îneît 
efortul pe care avea să-l depună 
în cele trei sesiuni ale anului, să 
fie echilibrat.

— Și cum s-au încadrat stu
denții in acest sistem de pre
zentare la examene ?

— Problema are cîteva aspecte, 
în primul rînd, cei care s-au pre
zentat la examene au dovedit un 
nivel de pregătire ridicat. în 
timpul anului, fără a neglija ce
lelalte materii, acești studenți și-au 
pregătit sistematic, perseverent Șl 
profund- materia pentru examene
le la care s-au decis să se pre
zinte. Studentul care se prezintă 
la examen pentru a-și încerca no
rocul, a fost rar întâlnit. Procentul 
notelor, care înclină spre cele 
maxime, arată, dimpotrivă, că stu
dentul a înțeles rostul sesiunilor 
în care își poate eșalona, la alegere, 
examenele. Din cei care s-au pre
zentat, numai 11% au fost res
pinși, iar peste 60% au promovat 
cu note peste 7. Este interesant de 
privit situația notelor pe ani de 
studiu. Note de 9 și 10: la anul I 
sînt în proporție de 24%,. la anul 
II — 28%, la anul III — 34%, 
la anul IV—37%. Notele de 5—6: 
la anul I în proporție de 25%, la 
anul II — 23%, la anul III—21%, 
iar Ia anul IV — 20%.

Se poate observa că pe măsură 
ce studenții cresc, crește și nivelul 
lor de pregătire. De asemenea, am 
constatat că acei studenți care 
s-au prezentat bine pregătiți la 
examenele de științe sociale, au 
răspuns foarte bine și la celelalte 
materii. Aceasta este o dovadă în 
plus că studenții noștri s-au con
vins cît de necesară este pregăti
rea ideologică în întreaga lor acti
vitate. Ei au reușit să analizeze 
și să interpreteze în mod științific- 
dialectic fenomenele și faptele 
despre care vorbeau, să facă o le
gătură între ceea ce au învățat și 
problemele actuale ale filosofiei, 
istoriei, artei, literaturii și științei.

în anii mai mari, studenții des
fășoară și o activitate în cadrul 
cercurilor științifice. Cei care au 
întreprins cercetări științifice au 
fost de fapt și cei mai buni stu
denți în activitatea profesională. 
Ei și-au extins cîmpul de activi
tate dincolo de cursul predat, de 
notițe, studiind, consultînd cu 
curiozitate bibliografia și tot ceea 
ce este legat de specialitatea lor 
pentru a atinge un nivel ridicat 
de pregătire. La toate acestea se 
adaugă frecvența mai bună la 
eursuri, folosirea la maximum a 
orelor practice, de laborator, exe
cutarea conștiincioasă a lucrărilor 
de casă. Iată un complex de îm
prejurări care le-a permis unor 
studenți să se prezinte bine pre
gătiți la examene.

— Vreți să spuneți că stu
denții din anii mici, mai bine 
zis cei din anul I, n-au dat 
atenția cuvenită studiului in 
decursul anului ?

— Departe de a afirma acest 
lucru. Dimpotrivă, aș putea spune 
că studenții anului I sînt de obicei 
eei mai conștiincioși. învață cu o 
perseverență rar întîlnită. Anul a- 
cesta, am avut în anul I și studenți

bursieri ai sfaturilor populare 
muncitori, fii de muncitori sau 
țărani muncitori. Aceștia au reușit 
șă creeze în rîndul colegilor lor, 
o atmosferă sănătoasă de muncă., 
majoritatea lor fiind un exemplu 
Jn ceea ce privește pregătirea și 
comportarea lor în facultate. 95% 
din studenții bursieri s-au pre
zentat la examene. '
este însă cum au
cești studenți, pentru ca randa
mentul să fie maxim Or, aici sînt 
de făcut cîteva observații. Studen
tul a vemt din școala medie. Pu
țin obișnuit să lucreze singur, să 
studieze singur, să apeleze atunci 
cînd este nevoie, la alte surse de
cît notițele și cursul, el a prefe
rat calea studiului mecanic, siste
mul tocilar de a învăța. Și au în
vățat foarte mult, la examene au 
dovedit că posedă un bagaj de 
fapte, de date, considerabil. Dar 
nu știu să explice aceste fapte, să 
Ie interpreteze, le iau izolat chiar 
în cadrul aceleași materii.

Cauzele sînt numeroase, dar 
cea mai importantă este, cred, 
aceea că studentul nu are o me
todă de studiu la nivelul universi
tar. Se vede treaba că și noi i-am 
ajutat prea puțin să-și formeze o 
asemenea metodă. La început de 
an, e-au inițiat acțiuni comune ale 
rectoratului împreună cu organi
zația U.T.M. și asociația studenți
lor, prin care am încercat să-i fa
miliarizăm cu activitatea din fa
cultate. A lipsit însă continuitatea 
în acțiunile noastre de ajutorare 
a celor din anul 1. în viitorul an
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Emoțiile examenului de Stat (la Institutul Agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din București)

Entuziasm...

fotbal al „Științei"-Timișoara, 
televizorul stațiunii le aduce 
in fața ochilor meciul acestuia 
cu „Steagul Roșu", procurîn- 
du-le aceleași emoții ca cele ale 
spectatorilor de pe stadioane 
și, de ce nu, smulgîndu-le 
chiar și aplauzele pe care, e 
drept cei cărora le sînt adre
sate n-au putință să le as
culte.

Sînt interesante și povestirile 
lui Dipak Singh despre viata 
compatrioților săi din Nepal 
de unde tinărul a venit tn 
țara noastră să studieze sil
vicultura și care se află a- 
cum la muncă voluntară ală- 
turi de studenții noștri.

Și cînd glasurile amuțesc 
pentru 
student 
vatorul

Să pornești cinstit 
pe dramul vieții
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mc să-și pregătească materia, și au 
renunțat la un efort mai mare în 
precedentele sesiuni.

Sistemul acesta de a amina, de 
a lăsa așa cum spune un vechi 
proverb romînesc — pe mîine ce 
poți face astăzi, este dăunător. Nu 
vreau să pun sub semnul întrebă
rii rezultatele pe care le vor obți
ne studenții în toamnă. Vreau doar 
să.i previn asupra unui lucru : se
siunea se va desfășura după două 
luni de vacanță. In acest timp,

De vorbă cu prof. Jean Livescu, prorectorul 
Universității „C. I. Parhon" din București

universitar vom primi din nou 
studenți bursieri ai sfaturilor 
populare. Și va trebui să-i spri
jinim mai serios pentru a exi
sta un echilibru între efortul de
pus și rezultatele obținute.

La studenții mai mari, întîlnim 
mai rar acest fenomen. Ei au de 
acum o metodă proprie de mun
că, au o bază de pregătire mai so
lidă, sînt mai maturi și judecă 
mai matur, înțeleg mai ușor pro
blemele. Cu toate acestea sîntem 
departe de a ne declara mulțumiți 
cu rezultatele lor.

— Și care anume sînt ner 
mulțumirile ?

— Faptul că prea mulți stu
denți și-au amînat examenele. Pro
centul integraliștilor este mic. La 
Facultatea de științe naturale, din 
386 de studenți, doar 69 sînt inte- 
graliști ; la Facultatea de chimie 
din 353 studenți 97 sînt integra- 
liști. Ceea ce înseamnă că un nu
măr însemnat de studenți au trans
format sesiunea din toamnă într-o 
sesiune grea.

— Prezentarea la examene, 
după cite ne-ați spus, este 
nesatisfăcătoare. Care sint 
cauzele ?

— O parte a studenților — și-a 
amînat examenele de la o sesiune 
la alta, crezînd că astfel va ajun
ge să promoveze fără un efort 
prea mare. Alții însă, și aceștia 
constituie majoritatea, își fac so
coteli școlărești înainte de a lua o 
hotărîre. își amină
grele pentru ultima sesiune, 
speranța că vor avea 
timp de pregătire, își fac socoteala 
că într-o altă sesiune de exame
ne pot obține rezultate mai bune 
etc. Adevărul este însă acesta : 
studenții s-au lăsat ispitiți de per
spectiva unei noi sesiuni în toam
nă, s-au gîndit că în două luni de 
vacanță vor avea mai multă vre-

examenele 
in 

mai mult

studentul rupe legătura zilnică cu 
facultatea, cu studiul, profesorul și 
asistentul nu mai este lîngă el să-1 
ajute, să-l controleze. Se face deci 
mai mare apel la puterea de auto
control, la voința și tăria studen
tului de a rezista tentațiilor vacan
ței, rezervînd studiului o bună 
parte din ea. Acum este nevoie 
ca studenții noștri să-și folosească 
la maximum timpul de pregătire 
pentru examene, să nu lase totul 
pentru ultimele zile de vacanță.

Studenții care și-au știrbit cu 
bună știință din vacanță, trebuie 
să învețe în timp ce alții mai 
conștiincioși care și-au dat exa
menele se vor distra și odihni. 
Din această experiență nu prea 
fericită, credem că foarte mulți 
vor trage învățămintele cu
venite. Noi. cei care îndrumăm 
activitatea studenților, am tras a- 
ceste învățăminte pentru activita
tea viitoare. In primul rînd, ne-am 
dat seama că trebuie intensificată 
munca politico-educativă în rîndul 
studenților. Ni s-a dovedit că nu 
toți studenții au o puternică con
știință a responsabilității lor față 
de învățătură; va trebui așadar 
să-i ajutăm să privească mai de
parte de nota obținută la examen, 
să vadă dacă ceea ce au învățat e 
solid fondat.

în această activitate este chema
tă să-și aducă mai serios aportul, 
organizația U.T.M. Faptele au do
vedit că munca educativă pe care 
organizația U.T.M. din Universita- 
tea „C. I. Parhon" a desfășurat-o 
pentru formarea la student a unei 
conștiințe politice, trebuie intensi
ficată; organizația U.T.M. va tre
bui să exercite un control perse
verent asupra activității studenți
lor pentru 
sistematic, 
turi. Avem 
organizația
ții vor răspunde cum se cuvine, în 
viitor, acestor sarcini.

L. LUSTIG

Am aflat că 197 de studenți 
de la Facultatea de filologie 
au pornit să desfășoare timp de 
două săptămîrii muncă volun
tară ta stațiunea experimenta
lă Săftica.

Pus în fața faptelor și a ci- 
frelor, reporterul se întreabă 
fără voie despre ce și despre 
cine să. scrie mai îniîi: des. 
pre brigada l-a care a partici
pai la amenajarea magaziei de 
cereale de ta secția Petrești, 
lucrare normată de conducerea 
stațiunii la două zile și înde
plinită de studenți în cinci ore? 
Sau despre cei 47 de studenți 
ai brigăzii a II-a de la secția 
Victoria, care au legat și co
pilit într-o singură zi 4700 bu
tuci de vie. însuși coman
dantul detașamentului, tov. 
Gh. Popescu, lector la Cate
dra de economie politică a Uni
versității ,,C. I. Parhon" nu se 
poate decide asupra acestei a- 
legeri. Se pare însă că pînă 
la urmă dilema o va rezolva 
tot dînsul: „scrieți că din cei 
197 de brigadieri s-au eviden- 
țiat cei din brigada I-a de la 
trupul Săftica, formată din 90 
de studenți ai anului IV, cel 
47 de studenți din anul III din 
brigada a Il-a, secția Victoria 
și cei 60 de studenți din anul 
II din brigada a IlI-a, secția 
Vlăsia-Snagov. Total 197.

Simplu și elocvent. Simplu 
și mai ales plin de învăță
minte. învățăminte pentru cei 
care aud asemenea fapte — 
învățăminte pentru cei care 
săvirșesc asemenea fapte. Căci 
pentru cei aproape 200 de stu
denți din 
voluntară 
săptămlni
țiunea experimentală Săftica 
înseamnă îndeplinirea unei în
datoriri patriotice, un examen 
al conștiinței și voinței fiecă- 
ruta de a fi folositor poporului.

Serile sînt răcoroase la 
Săftica. Dar nici răcoarea, 
nici oboseala unei zile de ac
tivitate intensă, nu împiedică 
voia bună 
plinul ei, 
paus ale 
pe unii ii

sădin București, care a ținut 
participe efectiv la acțiunea 
studenților de la Facultatea de 
filologie, încadrîndu-se în pro. 
gramul de muncă al acestora, 
evocă pe corzile viorii sale me. 
lodii aduse de la mii de kilo
metri, cîntecele de 
și de muncă ale ltd

entuziasm
Ma S Țon.

VAL CONEA

După trei zile 
de muncă

Aici, la Pietrărie, pe dealul 
ăsta ca un foișor, unde 
mele se împletesc cu

cia, se face treabă. Păcat însă 
că nu este și o gazetă de pe
rete. Ing. Gh. Iftodie, șeful a- 
cestei secții a gospodăriei de 
stat Bucium, ar avea ce să 
scrie despre studenți. Căci ti
nerii care lucrează acum aici ( 
sînt studenții din anul II al , 
Facultății de fizico:matematici 
a Universității ieșene. Au ve
nit aici de vreo (0 zile să a- . 
jute Voluntar gospodăria de ( 
stat. Ion T. Rotaru și-a luat ( 
cu el șahul, Radu Călinescu < 
și Ghiță Hoha, tablele. Cineva i 
a voit să-și ia chitara. S-a 1 
gîndit însă că nu va avea vre- 1 
me pentru ea și 
rău. Nu-i nimic, 
ce să facă în 
Deocamdată, joi,
sosit, s-au și răspîndit 
vie. Ing. Iftodie li s-a adresat 
direct, fără prea multe intro
duceri :

— Uite, veți lucra pe rînd: 
la cules cireșe ori vișine, la 
legat via, la sortat șl aranjat 
araci. Acum să vedem 
dormi.

Au intrat intr-o 
special amenajată,
pripă, nu-i vorbă, dar curată, 
cu cearșafuri și pături noi, cu 
crenguțe de tei înflorit, la gea
muri. Studenții au rămas în- 
cîntați. S-au afundat apoi în 
vie, ordonați, cu multă poftă de 
lucru. Pînă seara au legat la 
vie. Seara — la masă. Și mai
strul viticol a notat în nelipsi
tul său carnețel : în ziua I-d 
legat — 1.700 butuci. In ziua 
următoare, tn carnețelul mai
strului s-au adăugat alți 2.000 
butuci. Deci, progres. In ziua a 
Ill-a, sîmbătă, 
crul în livadă, 
fost umplute 8 
vișine și 30 cu

a început lu- 
Plnă seara au 
coșuri mari cu 
cireșe.

C. SLAVIC

Azi este o datorie a fiecărui tî- 
năr să-și aleagă în viață o cale de 
muncă cinstită care să-i permită 
să-și aducă contribuția activă, en
tuziastă la efortul tuturor 
tru 
țara 
sînt 
din 
ceea 
perioară prin cursurile fără frec
vență ale facultăților. Această for
mă de învățămînt superior este 
destinată acelor cadre din produc
ție care prin munca lor au dove
dit o capacitate deosebită de creș
tere și care cu ajutorul studiilor 
superioare pot contribui cu com
petență și autoritate la dezvolta
rea sectorului de muncă ce le este 
încredințat.
Din păcate, sînt unele cazuri de 

tineri, puțini la număr ce e drept, 
care în loc să-și însușească temei
nic și treptat o meserie, legîndu-se. 
trainic de producție și asigurîn- 
du-și pe această cale condițiile 
necesare unei calificări supe
rioare, recurg la o cale străi
nă de un tînăr educat. în spiritul 
moralei comuniste.

Asemenea cazuri au fost găsite 
printre studenții cursurilor fără 
frecvență de la Facultatea de cons
trucții din București. Astfel, stu
denții exmatriculați de la cursuri
le de zi pentru riepromOvarea exa
menelor, ca Apostiu Dorina și Ma
rinescu Petre, au obținut adeverin
țe fictive de la cooperativa „Con
structorul cooperator" din Bucu-

pen- 
construirea socialismului în 

noastră. Printre căile ce 
deschise astăzi tineretului 

patria noastră este și a- 
de a obține o calificare su-

a-i obișnui să învețe 
ii de zi, nu în sal- 
toată încrederea că atît 
U.T.M. cît și studen-

Transformările socialiste care au avut loc In 
ultima vreme în Dobrogea au deschis un larg 
cîmp de activitate specialiștilor cu o înaltă ca
lificare. Acum, în Constanța, mai mult ca în 
alte regiuni ale țării, este nevoie pentru a con
solida agricultura socialistă de un mare număr 
de specialiști — in primul rînd de ingineri in 
toate Tamurile agriculturii, de constructori, pro
fesori, medici.

Avînd în vedere tocmai acest lucru, regiu
nea Constanța ți-a trimis spre facultăți an de 
an un număr tot mai mare de tineri. Sfatul 
popular regional Constanța are în prezent, ca 
bursieri ai săi, în cadrul facultăților, 62 de stu
denți, care urmează a promova acum în anul 
doi. Dacă amintim însă numai numărul burselor 
care au fost puse anul trecut la dispoziția sfa
tului popular regional Constanța — 169 — a- 
pare evident că în această privință lucrurile nu 
au stat tocmai bine. Acest decalaj între numă
rul burselor repartizate și cei care au intrat în 
facultate se datorește tocmai proastei selecțio
nări a bursierilor; in cea mai mare parte, ti
nerii recrutați de către sfatul popular pentru 
facultăți au căzut chiar la examenele de admi
tere.

Pînă în prezent și anul acesta se repetă lip
surile din anul trecut. Ținind seama de nevoile 
urgente de cadre pe care le are regiunea, sfatul 
popular ă cerut, pe institute și specialități, 113 
locuri pentru studenții bursieri. Pe baza acestor 
propuneri sfatul popular regional, prin secția 
s^ de învățămînt și cultură, a început recruta
rea candidaților pentru concursul de burse

Se știe că, pentru a ajunge la selecția celor 
mai buni, trebuie recrutați un număr mai 
mare tineri (anul acesta se urmărește să 
existe pentru fiecare loc. cinci candidați) care, 
pe bază de concurs, să-$i dispute întâietatea.

Sînt, desigur, foarte muilți tineri care vor 
să învețe în facultăți; prea puțini din 
aceștia știu însă că au posibilitatea de 
a se pregăti ca bursieri ai sfaturilor 
populare. Aceasta tocmai datorită slabei munci 
de popularizare pe care 
rîndul fiilor de muncitori

au desfășurat-o în 
ți țărani muncitori,

să se desfășoare In 
In ceasurile de re- 
amurgului. Și daci 
interesează jocul de

brigăzile de muncă 
de la Săftica, două 
de activitate in sta-

în vreme ce ia Institutul medico-farmaceutic, 
pentru 10 locuri candidează de pe acum 25 de 
tineri.

Este anormal că agronomia, specialitate deo- 
sebit de importantă pentru regiunea Constanța, 
este îmbrățișată șl anul acesta de foarte puțini 
absolvenți ai școlilor medii. Aceasta se datorește 
faptului că tinerii nu sînt îndrumați suficient, 
nu li se arată perspectiva fiecărei profesiuni, nu 
sînt ajutați să se cunoască mai bine, să-și în
țeleagă aptitudinile. Un fiu de colectivist, care 
cunoaște viața satului, nu se poate să nu-și dea 
seama cită nevoie este acum, pentru prospe- 
rarea agriculturii, de ingineri agronomi. Și care 
altul poate îndeplini mai bine misiunea ingine
rului agronom decît acela care a trăit în mij
locul țăranilor muncitori, le cunoaște viața, se 
simte legat de ei, și implicit dorește să-i ajute 
să-și clădească o viață nouă, fericită. Unii din

In regiunea Constanța

liai malta răspundere 
pentru selecționarea studenților bursieri 
Al SFATURILOR POPULARE
a părinților lor, sfatul popular regional și or
ganele U.T.M. regionale și raionale.

Este adevărat că, la sfatul popular regional 
s-a constituit o comisie de selecționare a candi- 
daților, ai cărei membri au început apoi să aș
tepte să se prezinte tinerii absolvenți. Pînă în 
ziua de 28 iunie se prezentaseră la comisie, în- 
scriindu-se Ia concursul de burse, un număr 
foarte mic de tineri: 75 de candidați. Situația 
este nesatisfăcătoare dacă ținem seama de fap
tul că la institutele de agricultură, pentru cele 
S3 de locuri, candidează pînă acum doar 6 tineri,

tinerii noștri își hotărăsc însă cu prea multă 
ușurință drumul în viață, nu meditează serios 
asupra posibilităților lor, precum și asupra 
rințelor față de ei. Tocmai de aceea este 
cesar ca — atunci cînd se face recrutarea 
torilor bursieri, să li se arate toate aceste 
cruri, să li se vorbească convingător despre
datorirea lor patriotică de a deveni oameni bine 
pregătiți, folositori patriei. Or, acest lucru nu 
s-a făcut.

La întrebarea noastră dacă organele U.T.M. 
îl sprijină în acțiunea de recrutare a tinerilor 
pentru concursul de burse, tovarășul Mihai Ni-

ce- 
ne- 
vii- 
lu- 
în-

colae, șeful secției de învățămînt și cultură a 
sfatului popular regional ne-a răspuns afirma
tiv. Ca argument, ne-a adus faptul că la lucră
rile comisiei de selecționare de la sfatul regio
nal iau parte și reprezentanți ai comitetului re
gional U.T.M. Aceasta nu cuprinde, însă, latura 
educativă; nu este activitatea politică pe care 
organizațiile U.T.M. ar fi trebuit s-o desfă
șoare pentru a le arăta tinerilor sarcina lor de 
a-și alege profesiunea, ținind seama de posibi
litățile lor și de marile cerințe ale patriei.

Nu de mult secția școli medii și pionieri a 
comitetului regional U.T.M., secretar tovarășul 
Octavian Chiriloc, a organizat o ședință cu 
toți secretarii organizațiilor U.T.M. din marile 
întreprinderi ale regiunii, ședință în care s-a 
discutat tocmai despre sarcinile ce le revin a- 
cestora pentru îndrumarea și sprijinirea tineri
lor muncitori, absolvenți ai școlilor medii. Apoi 
membrii secției s-au deplasat în unele între
prinderi și școli și au stat de vorbă cu cei mai 
buni absolvenți, sfătuindu-i și îndrumindu-i că
tre facultățile care au cea mai mare nevoie de 
cadre.

Dacă în ultima vreme, comitetul regional s-a 
preocupat cit de cit de această problemă, des
pre Comitetul orășenesc U.T.M. Constanța și 
comitetele raionale U.T.M. trebuie spus că n-au 
făcut nimic, că sînt complect străine de această 
îndatorire pe care o au. De aceea s-a și ajuns 
la situația de astăzi, cînd, la puțin timp pînă 
la examenul de admitere, au fost recrutați foar
te puțini tineri, deși în regiunea Constanța sînt 
zeci și sute de asemenea tineri muncitori, fii de 
muncitori și țărani muncitori care vor să învețe.

Pînă la examene a mai rămas puțină vreme ; 
se impune deci ca sfatul popular și comitetul 
regional U.T.M. să ia măsuri urgente care să 
asigure recrutarea unui număr mare de 
tineri, dintre cei mai buni și pentru toate spe
cialitățile, care să participe la concursul de 
burse. Atît activiștii U.T.M. cit și cel de la sec
ția Învățămînt și cultură a sfatului popular, 
trebuie să dea dovadă de mai mult spirit de 
răspundere. Este doar vorba de o sarcină po
litică de mare importanță, aceea de a crește din 
rîndul muncitorilor, fiilor de muncitori și țărani 
muncitori noua intelectualitate, cadre cu califi
care superioară de care patria noastră are ne
voie.

ION ȘERBU

Studenții Facultății de filo

logie din București ajutând la 

legatul și copilitul vitei de vie 

din G.A.S.-Săftica.

rești. Casiana Valentina a prezen
tat o adeverință de la întreprin
derea nr. 2 Construcții-Montaj a 
T.R.C.L. București, că lucrează în 
calitate de „atașamentistă fără 
plată"; Măzgăxeanu Mihaela. a 
prezentat timp de cîțiva ani suc
cesiv, adeverință de la 5 unități 
de producție ; Udrescu Dumitru a 
adus adeverință de la cooperativa . 
„Renovarea" fără a fi pe Statul 
de funcții al cooperativei respec
tive. Tot de la cooperativa „Reno
varea", a obținut o adeverință de 
muncitor vopsitor cat. C/5 Lsvi 
Sibil, care nu are nici cele mai e- 
lementare cunoștințe în meserie.

Dovedind o concepție falsă .a- 
supra perspectivelor de asigurare 
a viitorului lor și încâlcind cu ne
păsare și dispreț legalitatea popu
lară, acești tineri au recurs la a- 
ceastă cale necinstită. Ei își pro
cură astfel, cu concursul „binevoi
tor" al unor gură-cască, din unită
țile de producție, acte formale, 
fictive, care le crează posibilitatea 
de a studia in învățămîntul su
perior fără frecvență.

Răspunderea nu este mai puțin 
gravă și în ceea ce privește uni
tățile de producție, care îhlesnescâ 
accesul fraudulos la învățămîntui 
superior fără frecvență. întreprin
deri și cooperative ca : „7 Noiem
brie"-Orașul Stalin, „Hărnicia"- 
Titu, „Lemn-Mobilă“-Orașul Stalin, 
la fel ca cele amintite anterior, do
vedind totală lipsă de răspundere, 
au ușurat pornirea acestor tineri pe 
o cale greșită, calea înșelăciunii.

Este clar că toți acești studenți, 
care n-au nici o legătură cu pro
ducția, pe lîngă faptul că aglome
rează munca facultății, îngreunînd 
studiul celor care au efectiv .nevoie 
de el pentru munca lor practică, 
nici nu pot obține rezultate satis
făcătoare. Or, este știut că patria 
noastră are nevoie de cadre cu o. 
solidă pregătire teoretică, dar și 
cu solide deprinderi practice, ca
pabile să facă legătură întren'teo
rie și practică.

împotriva celor oare, lipsiți de 
răspundere, au săvârșit asemenea 
acte ilegale trebuie să se ia mă
surile corespunzătoare, cu toată se
riozitatea care se cuvine într-o a- 
semenea situație. Aici este vorba 
de o încălcare flagrantă a legali
tății, de o fraudă pe care o săvîr- 
șesc tineri dintre care unii, ca cei 
de mai sus, membri ai U.T.M. 
Organizațiile U.T.M. din întreprin
derile de unde acești tineri au 
primit adeverințe că sînt salariați 
trebuie să controleze unde-și dud 
aceștia activitatea lor de utemiști 
și să ia măsuri pentru a pune în 
discuție atitudinea lor, care este 
incompatibilă cu calitatea de mem
bru al organizației revoluționare 
de tineret. Iar conducerile in
stitutelor de învățămînt superior 
vor trebui să controleze cu mai 
mult spirit de răspundere, de unde 
vin, ce fac, cu ce se ocupă tinerii 
pe care-i primesc în învățămîntul 
fără frecvență. In facultățile noas
tre nu trebuie să pătrundă ase
menea elemente care, potrivit unei 
vechi concepții, aleargă numai 
după o diplomă, după un titlu, ci 
doar acei tineri care doresc să 
învețe, să ajungă la o înaltă specia
lizare, pentru a putea sluji în acest 
fel cu devotament și pricepere 
patria noastră socialistă.

S. ANCA
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promoție
de ingineri agronomi clujeni
VA PLECA LA SATE

„După patru ani 
de muncă asiduă 
pusă in slujba însu
șirii unor bogate cu
noștințe teoretice și 
practice, astăzi vă 
luați rămas bun de 
la viața de student. 
Ați visat să ajungeți 
ingineri agronomi. 
Visurile voastre au 
devenit realitate. Pă
șiți în viață. Vă aș
teaptă munca de con
strucție. Ea vă soli
cită să vă consacrați 
elanul tineresc, 
te cunoștințele 
floririi 
noastre 
Pînă < 
înconjurați cu 
grijă deosebită, 
s-au creat condiții 
pe care noi, cei mai 
vlrstnici, nici nu pu
team visa că există 
pentru un student. 
Ați ajuns la momen
tul cînd toate glodu
rile și privirile vi le ' 
ațintiți spre poarta 
viitorului...

Și eu am absolvit 
cu mulțl ani în urmă 
un institut agrono
mic. Proaspăt absol. 
veni, cu diploma de 
inginer agronom în 
buzunar, am bătut 
la ușile oelor puși să

toa- 
în- 

agriculturii 
i socialiste, 
acum ați fost 

o 
VI

conducă agricultura.
— Doresc un post

— le-am spus.
— Caută-ți singur. 

Noi n-avem posturi
— am 
p unsul.

Intr-o țară „emi
namente 

am pornit singur să- 
mi caut un post.

Vremurile acelea 
au apus pentru tot
deauna..."

Așa li s-a adresat 
celor 165 absolvenți, 
ai Institutului agro- 

■ nomic „Dr. Petru 
Groza" din Cluj, res
pectatul dascăl, Emil 
Negruțiu, rectorul in
stitutului.

Utemistul 
Pelin, 

cei mai 
solveați a dat citire 
chemării absolvenți
lor Institutului agro
nomic „Nicolae Băl
cescu" din Bucu
rești.

Au
viatul ______ ....

Kundi Istvan spunea 
colegilor săi:

„Mi-am făcut sta
giul de practică în 
Dobrogea. Am petre, 
cut aci clipe minut 
note. Tn mijlocul co-

primit răs-

agricolă'

Eugen 
unul dintre 
vrednici ab-

luat apoi cu. 
absolvenții.

lectiviștilor dobroge
ni mi-am dat seama 
ce înseamnă să fii 
cu adevărat inginer 
agronom. De aceea 
sînt hotărît să merg 
acolo unde voi fi tri- r 
mis, acolo unde este 
nevoie de mine, în 
orice colț al țării".

— Voi merge in 
regiunea Constanță— 
spune hotărît Corne 
Opreanu...

— Și eu... întrege
ște Meszaros Gizella. 
Aceeași dorință și-au 1 
manifestat-o Lia Cris- < 
tea, Csfjndor Iosif, 
Elisabeta Pop... și 
alții. Fiecare și-a 
exprimat dorința să 
plece. la șat,: indife- . i 
rent ,de: regiunea in 
care vor fi reparti- "" 
zați.
_ Cu încredere tinerii 
ingineri agronomi, 
se vor integra în mă
reață luptă pentru 
continua' propășire a 
agriculturii noastre 
socialiste. întreaga 
promoție de ingineri 
agronomi clujeni A 
hotărît să plece aco • 
lo unde vor fi repar» 
tizațl — la sate.
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ÎNCHEIEREA
LUCRĂRILOR

ORAȘULUI BRAILA

CONFERINȚEI
NAȚIONALE 

DE FARMACIE

r
Brăila — bătrînul port dunărean. Burghezia, care făcea aci 

cele mai mari afaceri comerciale, nu s-a interesat de loc de 
problemele edilitare ale orașului.

Abia în anii regimului nostru democrat-popular orașul Brăila 
a început să renască. Partidul și guvernul au învestit fonduri 
apreciabile pentru amenajarea orașului, pentru noile construcții 
și pentru lucrările de înfrumusețare a orașului.

De-a lungul anilor, brăilenii au răspuns întotdeauna cu entu
ziasm chemărilor organelor locale de partid și de stat, participînd 
în masă, prin muncă voluntară, la înfrumusețarea propriului lor 
oraș.

Pentru, a cunoaște care a fost contribuția tineretului și perspec
tiva de a continuu și în viitor acțiunile patriotice pentru înfru
musețarea orașului, am avut de curînd o convorbire cu tovarășul 
ION PATR1CHI, președintele Comitetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc.

 J

totuși notat măcar pe scurt că tot 
prin prețioasa contribuție a tine- 
rilor au fost amenajate parcurile 
„Kiseleff", „Hristo Botev" și „Fi- 
limon Sârbii". De asemenea, ca 
buni gospodari ce sînt, tinerii, au 
ținut să înfrumusețeze și incintele 
întreprinderilor și instituțiilor 
unde lucrează. Este — de exem
plu — o încântare să vezi curtea 
și grădina de la U.M. „Progre
sul" și amenajările pe care le-au 
făcut tinerii de la Fabrica de 
confecții.

— Lucrările de înfrumuse
țare continuă și în prezent ?

— Tinerii și-au adus contribu- 
extinderea rețelei de electrificare ția nu numai în cadrul „lunii in
și la multe alte lucrări.

— Ce realizări au fost ob
ținute în această perioadă 
prin contribuția tinerilor?

Intr-un' tî'fnp foarte scurt tine
rii au plantat pe străzile orașului 
aproximativ 8.000 pomi procurați 
de către Sfatul popular orășe
nesc. Stit-ș de tineri lucrau apoi în 
fiecare zi pe bulevardul Karl 
Marx. Mergeți să-l vedeți. Mai
danul de.'odinioară s-a transfor
mat într-0 grădină înfloritoare. 
Drept cinstire a acestor fapte fru
moase, mulți cetățeni îl și numesc 
„bulevardul tineretului". Un as
pect foarte Urît avea până de 
curîad faleza Dunării; malul era 
surpat și amenințat continuu de 
surpare. în afară de aceasta, 
mulți cetățeni aruncau acolo gu
noiul. Tinerii âu avut și aci o ini
țiativă demnă de toata lauda : 
au taluzat faleza, -*■ au plantat 
pomi pentru a consolida malul și 
pentru a împiedica astfel even
tualele surpări/ și au instalat un 
gard de protecție. A§ putea vorbi 
pe larg despre multe acțiuni tine
rești' în aceăstă direcție. Ne-ar 
lua însă prea mult timp. Trebuie

— Cum v-au sprijinit tine
rii în munca de înfrumuse
țare a orașului ?

— înainte de toate trebuie să 
arăt că, încă din anii frecuți, ce
tățenii orașului nostru, întreprin
derile și instituțiile au adus o 
mare contribuție la înfrumuseța
rea orașului. Este însă în mod 
unanim recunoscut faptul că ti
nerii au constituit sprijinul no
stru de nădejde. An de an mii de 
tineri ne-au ajutat la demolări, 
la amenajarea și întreținerea 
parcurilor, plantarea și văruirea 
pomilor pe străzi, repararea stră
zilor, la lucrări d'e canalizare și

frumusețării", ei muncesc și a- 
cum, cu același entuziasm, la 
înfrumusețarea orașului. In ulti
mul timp, de exemplu, în scopul 
creării condițiilor necesare bunei 
desfășurări a spartachiadci de 
vară, tinerii au amenajat și chiar 
au construit din nou numeroase 
baze sportive, jin general, ei .au 
construit și amenajat trei terenuri 
de fotbal, 34 terenuri de volei, 
patru terenuri de baschet, 14 
gropi pentru sărituri, 9 piste cu 
obstacole pentru G.M.A., precum 
și multe altele. Tot acum tinerii 
muncesc la cpftstruirea unei mari 
scări ornamentale care va lega 
orașul de port..

— Ați putea să. ne indicați 
din partea căror tineri ați 
primit cel mai însemnat spri
jin ? i

— Să dau nume de tineri este 
mai greu. Ce pot .însă spune e că.

după aprecierile tehnicienilor no
ștri, la aceste acțiuni au partici
pat peste 6.000 tineri, care au 
efectuat aproximativ 20.000 ore 
muncă voluntară. Nurrțai Ia ame
najarea bazelor sportive au parti
cipat 3.500 tineri, în afară de cei 
Circa 500 pionieri, care ău totali
zat aproape 14.000 ore muncă vo
luntară. Deși nu cunosc nume de 
tineri care s-au evidențiat pot 
totuși să spun că cei mobilizați 
de către organizațiile de bază 
U.T.M. de la I.M.D., U.M. „Pro
gresul", Fabrica de confecții, 
Atelierele navale „Viitorul", Fa
brica „7 Noiembrie", din școlile 
profesionale de ucenici și din car
tierul Cașciușco ne-au dat cel 
mai însemnat sprijin...

— Și care nu v-au spriji-
nit ?

— Am auzit mai puțin vorbin- 
du-se cu prilejul acțiunilor de 
muncă voluntară despre tinerii 
de la D.R.N.F. „Stînca" și „Ore
zul".

— Contribuția pe care au 
adus-o pînă acum tinerii la 
înfrumusețarea orașului Bră
ila este, într-adevăr, lăuda- 
bilă.Ați putea preciza însă la 
ce lucrări v-ar mai putea 
sprijini tinerii în viitor ?

— Tinerii și-au și luat angaja
mentul să execute prin muncă 
voluntară lucrările de întreținere 
a bogatei vegetații de pe bu
levardul Karl Marx, știut fiind 
că aci sînt plantați mii de pomi 
ornamentali, flori, trandafiri etc. 
Derasemenea, tinerii ne pot aju
ta la întreținerea parcurilor, 
(două-trei organizați) să ia în pa
tronaj cîte un parc), la demolă
rile pe oare le vom mai face, și 
într-un ouvînt, să dovedească a- 
ceeași inițiativă pentru a 
noi posibilități în direcția 
sformării 
dunărean 
înfloritor 
vedere.

MIRCEA SPIRIDON 
corespondentul „Scînteii tineretu

lui" pentru regiunea Galați

găsi 
tran- 

bătrînului nostru port 
intr-un oraș socialist, 
din toate punctele de

Miercuri Beara au luat sfîrșit 
lucrările Conferinței naționale de 
farmacie.

Prof. dr. Al. Ionescu-Matiu, 
profesor onorific al Facultății de 
farmacie din București a făcut un 
scurt bilanț al lucrărilor Confe
rinței naționale de farmacie.

Prof. R. Ruyssen, vicepreședinte 
al Federației internaționale farma
ceutice, prof. P. L. Senov 
(U.R.S.S.), A. Bojanov (R.P. Bul
garia), dr. J. Kyssella (R. Ceho
slovacă), prof. ~
(R.P. Chineză), 
(Franța), prof.
(Grecia), dr. J. Richter (R.D. 
Germană), prof. dr. W. Kiihnau 
(R.F. Germană), prof. dr. Z. Jerz- 
■■nanowska (R.P. Polonă), prof. D. 
E, Wurster (S.U.A.), și Kovacs 
Laszlo (R.P. Ungară), reprezen
tanți ai delegațiilor străine parti
cipante la Conferința națională de 
farmacie, care au luat apoi cuvân
tul, și-au manifestat satisfacția 
față de înaltul nivel științific al 
lucrărilor Conferinței naționale de 
farmacie.

Cuvîntul de închidere a fost ro
stit de prof. dr. E. Pușcariu, pre
ședintele secției de farmacie a So
cietății științelor medicale din 
R.P. Romină. Această manifestare 
științifică a profesiunii noastre — 
a spus printre altele vorbitorul — 
a fost posibilă deoarece au existat 
condiții materiale prielnice create 
cu avînt de poporul muncitor, 
condus de partid pe drumul plin 
de realizări și de perspective lu
minoase 
lui.

Avem 
în toate 
nică războiul va pierde tot 
mult teren și va rămîne în curînd 
cea mai urită amintire.

Delegații la Conferință au adop
tat în unanimitate telegrame de 
salut adresate C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, guvernului 
R.P. Romine și Academiei R.P. 
Române.

i
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IX AUGUR AREA 
ciclului de conferințe 
alo savantului indian 
Chandrasekhar 
Venkat Raman

dr. Tai Ien-lai 
M. Blateyron 
dr. C. Makris

ale construirii socialismu-

convingerea că extinzînd 
domeniile întrecerea paș- 

mai

La Combinatul „1 Mai“ din Satu-Mare funcționează o secție de marochinărie, cu o gamă 
variată de sortimente.

0 întrecere pe care n-o împiedică
v

DE PART ARE A

Profesorul Chandrasekhar Ven» 
kat Raman, președintele Acade. 
miei Indiene de Științe din Ban- 
galore, care se. află tn țara noa- . * 
stră la invitația Academiei R. P.,1 '-N’i 
Române și institutului romîn pen-- 
tru relațiile culturale 'eu' străina, 
tatea, a inaugurat miercuri după 
amiază, în aula Academiei R. P. 
Române, ciclul de conferințe pe 
care le va ține la Academia R. P. 
Române asupra „Fizicii diamantu. 
lui".

La conferință au asistat nume
roși academicieni, membri cores
pondenți ai Academiei R. P. Ro
mâne, cercetători științifici, pro
fesori.

In cuvântul introductiv, acad. 
Eugen Bădărău, directorul Insti. . 
tufului de Fizică al Academiei 
R. P. Române, a făcut o prezen- 
tare a personalității savantului 
indian, subliniind valoarea cerce
tărilor și lucrărilor acestuia în 
domeniul opticii, acusticii, fizicii 
moleculare. In anul 1930, profeso- .. 
rului Raman i s-a decernat Pre. 
miul Nobe] pentru fizică. Sa
vantul indian are o contribuție 
deosebită în dezvoltarea științi
fică a Indiei, ca organizator și 
conducător de instituții științifice. 
In anul 1925 profesorul Raman a 
vizitat Uniunea Sovietică, la in
vitația Academiei de Științe a
U.R.S.S., fiind unul dintre primii . ? 
savanți ai Indiei care a vizitat , L 
U.R.S.S. Profesorul Raman este 
un activ luptător pentru cauza 
păcii și împotriva colonialismului. 
Anul acesta i s-a decernat Pre- ' 
miul Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare".

Conferința profesorului 
drasekhar Venkat Raman, 
fost însoțită de proiecții, 
urmărită cu viu interes 
prezenți.

Celelalte două conferințe
„Fizicii diamantului" vor avea lod 
în aula Academiei R. P. Române ■■ 
în zilele de joi 3 și vineri 4 iulie ' " 
la ora 17.

In cursul dimineții de miercuri* 
profesorul Raman a vizitat Instig 
tutui de fizică atomică al Acade. 
miei R. P. Române.

(Ager preș)

flfl

(Urmare din pag. 1-a)

Isepciuc. responsabilul, a econo
misit 5.550 decimetri patrați. I.a 
București, brigada lui Nicolae Mi- 
litaru și-a făcut'și ea cuvenitul cal
cul. Pe luna aprilie angajamentul 
a fost depășit cu 10.603 decimetri 
patrați, iar tov. Nicolae Milităm 
personal a realizat o economie 
de 3.668 decimetri patrați piele.

A trecut și luna mai. In secția 
de croit a fabricii „Străduința" 
viața brigăzii se desfășoară 
înainte, cu aprinsele-i consfătuiri 
de producție, cu veselia băieților 
care, bineînțeles, au și alte pre
ocupări în afara producției.

Soții Maria și Dumitru Nichita, 
care lucrează la mese alăturate, 
se pregătesc să-și întîmpine moș
tenitorul. Preocupări asemănătoa
re a avut pînă de curînd și 
Gheorghe Jitaru, căruia tovarășa 
sa de viață i-a născut un băiat 
dolofan și tare arțăgos.

Brigada e cunoscută pentru ar
monia dintre membrii săi. Și cu

toate acestea, doi dintre ei se 
ceartă destul de des. Și aceasta 
dip pricina fotbalului. Constantin 
Crăciun e un susținător aprig ăl 
echipei „Dinamo“-Bacău. Tovară
șul Iohan Isepciuc, stăpînit de 
„patriotism local", susține echipa 
„Progresul" din Suceava.

Dar disputele și preocupările 
acestea nu-i îndepărtează de pro
ducție, de obiectivele pe care și 
le-au propus.

întrecerea va continua întregul 
an. Tomescu a propus un schimb 
de experiență cu brigada tovară
șului Militaru. La rîndu-i, cuno
scutul fruntaș în producție bucu- 
reștean a fost de părere că, în 
afară de aceasta, ar fi util un 
schimb de scrisori, în care fie
care brigadă să-și expună Pe larg 
experiența acumulată, metodele 
de lucru, precum și felul în care 
elimină o serie de greutăți ce se 
ivesc în cale.

Am redat cîteva aspecte ale în
trecerii socialiste dintre două bri-

găzi aflate la o distanță de 450 
km. una de alta.

Iată un crîmpei din lupta tine
rilor pentru gospodărirea bună a 
avutului obștesc, o manifestare a 
conștiinței lor socialiste.

Inițiativa tinerilor de la Su
ceava de a se întrece cu o bri
gadă cunoscută pentru experien
ța sa, este lăudabilă mai ales că 
propunerea a fost ancorată de 
posibiiitățile reale ale brigăzii.

E bine că organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile respective au 
încurajat acțiunea și o susțin în 
continuare. Urmarea e îmbogăți
rea experienței în muncă, dobîn- 
direa multor rezultate prețioase 
în activitatea de zi cu zi a tine
retului, și — mai ales — noi suc
cese în lupta pentru economii.

Chain 
care a 
a fost 
de cei

asupra’

Intr-o stațiune

Vernisajul expoziției 
„Arta plastică 

în R. P. Albania
Miercuri la amiază, în sala de 

expoziții din str. Batiștei nr. 14, 
a avut loo vernisajul expoziției 
„Arta plastică din R.P. Albania", 
organizată de Institutul romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea.

Expoziția, cuprinde peste 80 
lucrări de pictură, sculptură și 
grafică ale artiștilor plastici al
banezi.

„Cupa campionilor 
europeni4*

La 2 iulie a avut loc la Can
nes, tragerea la sorți a primei 
etape a competiției de fotbal 
Cupa campionilor europeni" edi- 
a 1958—-1959 care reunește 28 

de echipe europene reprezentând 
27 de țări. Echipele participante 
au fost mai întâi împărțite în 3 
grupe, după care a-a procedat la 
tragerea la sorți a meciurilor din 
primul tur.

Echipa campioana a R.P. Ro- 
mîne, Petrolul Ploești a fost re
partizată în grupa I-a. Fotbaliștii 
români vor întîlni în primul meci 
echipa Wismut Karl Marxstadt, 
campioana R.D. Germane.

Iată ordinea celorlalte întîlniri 
din prima grupă: Olimpiakos 
(Pireu) — Besiktas (Istanbul) ; 
Dinamo Zagreb — Dukla Praga ; 
Polonia Bytom contra echipei 
campioane a R. P. Ungare care 
încă nu este cunoscută.’ Echipa 
campioană a R. P. Bulgaria 
Ț.DJX.A., nu va juca în primul 
tur.
Campionatele internaționale 
« de tir ale R. P. R.
_In ziua a patra a campionatelor 
internaționale de tir ale R.P.R. 
trăgătorii sovietici au confirmat 
înalta lor măiestrie sportivă ob
ținând noi victorii. In proba de 
cerb alergător 25 tocuri duble, 
victoria a revenit lui Linikov cu 
218 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat I. Nikitin cu 217 punc- 
;e și Fernandez Ramon (Vene- 
suel-a) cu 196 puncte.

Proba de armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri (juniori) a 
'ost câștigată de N. Pestanov 
U.R.S.S.) cu 847 puncte. Pe locul 
loi s-a clasat reprezentantul no- 
itru L Ardn cu același număr de 
lunete. In sfârșit în proba de ar. 
nă liberă calibru redus 3x30 
ocuri senioare . titlul a fost cu- 
erit de Galina Gorlinskaia 
U.R.S.S.) eu 847 puncte. în 
clasament urmează Zelenko 
U.R.S.S.) eu 842 puncte și Ma- 
ieta Djuverdeanu-Lieber (R.P.R.) 
u 841 puncte.
în proba de skeet după prima 

tanșă (100 bucăți) se află la ega- 
tate 3 trăgători : Șt. Popovici, 
ih. Florescu . (R.P.R.) și ,Iuri Tu- 
anov (U.R.S.S.) fiecare cu Câte 
? puncte.

în ziua de 24 Iunie colectivul Filaturii Lupeni șl-a îndeplinit 
planul pe primul semestru.

In fotografie: Tov. Ana Taborsky, ajutor de maistru, explică 
muncitoarelor Onisie Onea și Matilda Siiket cum trebuie înlă
turate firele care dăunează calității.

cântece care nu se uită 
nici peste ani. Sau alt
ceva. Succesul lui „Ma- 
rinică" de ce nu îndeam
nă la o mai consecventă 
folosire a satirei împo
triva rămășițelor menta
lității burgheze, a mora
vurilor înapoiate ? Cin- 
tecul trebuie socotit nu 
numai un divertisment. 
Cîntecul poate distra, 
dar el trebuie neapărat 
să educe. Versurile unui 
cîntec sânt o lucrare 
terară ce trebuie 
îndeplinească un 
educativ ca orice 
de operă literară desti
nată maselor largi din 
țara noastră. Trebuie să 
ne punem în permanen
ță întrebarea : în ce 
mod contribuie aseme
nea texte la educarea co
munistă a tineretului, la 
îmbogățirea orizontului 
lui spiritual ? Difuzează 
asemenea texte, idei no
bile, generoase, stimulea
ză elanul tinereții, opti
mismul, cîntă bucuria 
vieții ce înflorește pe 
meleagurile noastre? Din 
păcate trebuie să 'consta
tăm că nu ! Ce valoare 
educativă pot avea ase
menea versuri : „O-ho !
De veoinul meu Săndel / mrvea inepții sări inso-

li- 
să 

rol 
fel

AI CULES LA TIMP,
Al CtȘTIGAT!
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angajamentelor din cadrul acțiu
nii tineretului din agricultură etc.

La propunerile lor, conducerile 
gospodăriilor colective le-a încre
dințat transportul recoltelor sece
rate de pe cîmp pe arie și clădi
rea lor în stoguri grupate pe fe
luri de culturi, în ordinea în care 
se vor transporta.

Inițiativa tineretului, de a clădi 
snopii în stoguri, are o mare în
semnătate. Alimentarea batozelor 
se va putea face pe ambele părți, 
redueîndu-se astfel deplasările în 
gol ale batozelor.

Este la fel de prețioasă și ini
țiativa 
U.T.M. de la 
Curtici.

Pentru a-și 
importantă la 
rii adunării generale a G.A.C., de 
a achita încă de pe arii toate o- 
bligațiile contractuale datorate că
tre stat, s-a propus ca transportul 
acestor cantități de cereale să fie 
încredințate tinerilor căruțași. Tot
odată, organizația de bază U.T.M. 
a făcut propunerea ca și cantită
țile de semințe necesare pentru 
campania agricolă de însămînțări 
de toamnă să fie, de asemenea, 
reținute de pe arie. De asemenea, 
organizația de bază U.T.M. de 
aici și-a luat angajamentul ca lu
crările de condiționarea semințe
lor să fie făcute de tinerii colec
tiviști prin muncă voluntară.

Deoarece în toate gospodăriile 
colective din raion s-a luat Jiotă- 
rîrea ca pe toate suprafețele de 
teren care au fost cultivate cu pă- 
ioase să se execute lucrări de

dezmiriștit sau arături de vară, 
organizațiile de bază U.T.M. și-au 
propus să ia o serie de măsuri și 
în această privință. Organizația de 
bază U.T.M, din G.A.C. din co
muna Șofronia a luat inițiativa 
iluminării ariei de treier pentru a 
se putea treiera și noaptea. Ilu
minarea ariei permite o mai com
plectă folosire a timpului la tre
ieri?, descongestionează, un mare 
număr de colectiviști care vor fi 
folosiți imediat după.

organizației de bază 
G.A.C. din comuna

aduce o contribuția 
îndeplinirea hotări-

Episcopia Bihorului, la G.A.S. 
Oradea și Salar nu se terminase
ră nici pregătirile pentru campa
nia de vară. La fel de nemulțu
mitoare se prezintă situația cam
paniei de vară la G.A.C. Sentim- 
reu și în comunele Giriș Săltăba- 
giu și altele.

Bunăoară, organizațiile de bază 
U.T.M. din aceste ' comune și de 
la această gospodărie colectivă nu 
au făcut nimic pentru grăbitea lu- 

strîngerea crărilor de recoltări. Secretarii a- 
recoltei de pe cîmp la lucrările de cestor organizații afirmă că 
dezmiriștit.

Acestea sînt numai câteva as- 
pecte din activitatea organizații- mȚjPr' speciale", 
lor de bază U.T.M. și a tinerilor . 
colectiviști din acest raion în cam
pania de vară. Succesele organi
zațiilor de bază U.T.M. se dato- 
resc și sprijinului comitetului ra
ional U.T.M., ai activiștilor săi. 
Preocupîndu-se cu răspundere de 
activitatea tineretului, Comitetul 
raional U.T.M. Arad și-a adus o 
contribuție importantă și concre
tă în desfășurarea lucrărilor cam
paniei agricole din vara acestui an.

cum, tinerii tot vor aduna recolta 
la timp, chiar dacă nu luăm noi

In raionul Oradea 
tortele tineretului 

nu sînt folosite
Deși și-au luat angajamente 

concrete — în cadrul acțiunii ti
neretului din agricultură — să 
sprijine toate acțiunile întreprinse 
în campania agricolă de recoltări 
și treieriș, multe din organizațiile 
de bază U.T.M. din raionul Ora
dea nu și-au respectat această în
datorire. Pînă la 24 iunie Ia S.M.T.

. Cît de nefolositoare este o ase
menea părere ne-o dovedește fap
tul că lanurile de orz din comuna 
Giriș, ajunse la maturitate depli
nă, se scuturau pe cîmp.

Situații asemănătoare cu acestea 
se pot întîlni în multe organizații 
de bază U.T.M. din raionul Ora
dea, Lipsa principală a comitetu
lui raional U.T.M. este aceea că 
nu a luat măsuri operative și 
eficace în acest sens, nu s-a pre
ocupat de îndrumarea organizații
lor U.T.M. pentru ca ele să-și în
deplinească angajamentele din ca
drul acțiunii tineretului privind 
campania de vară.

Antrenând în această campanie 
toate forțele tineretului, formînd 
echipe de șoc pentru grăbirea se
cerișului și apoi a treierișului, co
mitetul raional U.T.M. și organi
zațiile de bază U.T.M. din raio
nul Oradea trebuie să-și îndepli
nească astfel unul din obiectivele 
importante pe care și le-au propus 
să le înfăptuiască în cadrul ac
țiunii tineretului.
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BALNEARĂ
Vizitatorul constată imediat 

că stațiunile balneo-climaterice 
primesc anul acesta pe oamenii 
muncii în condiții mult îmbu
nătățite. La Olănești, de pildă, 
pentru noul sezon s.au făcut 
amenajări substanțiale. Astfel 
s-a terminat un nou club. Sala 
de „spectacole — deși aici lu
crările sini tntîrzîate — intră 
în funcțiune încă în timpul se
zonului de vîrf.

Izvorul nr. 3, care înainte era 
instalat rudimentar, este acum
captat i 

construcție 
cială. Sînt 
reparațiile 
băi și s-au 
put lucrări 
tru o instalație 
de hidroterapie 
modernă la par
terul pavilionu
lui nr. 1.

Blocul alimentar 
vat și el — sălile ... ...
pereții imbrăcați in lemn lu
struit și. oglinzi, căpătînd o în
fățișare atrăgătoare.

La acest cadru tinerii lucră, 
tori de la Direcția stațiunii bal
neare se străduiesc să dea a- 
poriul lor la buna deservire a 
publicului. S-au organizat ast. 
fel cinci acțiuni de muncă vo
luntară. Utemiștii s-au distins 
îndeosebi la amenajarea parcu. 
lui și construcția terenului 
de sport, pentru curse de ob
stacole, volei, popice. Tot ei 
au contribuit activ la repararea 
drumului spre izvoare, și In 
special spre izvorul 24.

La blocul alimentar, organi. 
zația U. T. M. a creat două 
brigăzi de bună deservire. In
tr-adevăr, pacienții n-au cum 
să nu fie mulțumiți de felul 
în care li îngrijesc utemiste ca 
Victoria Bădescu, Moacă Ele
na, Tîrcă Ioana, Maria Diaco- 
nu și altele.

Dacă față de anul trecut de
servirea la masă s-a îmbună
tățit, luîndu-se măsuri pentru 
evitarea aglomerației, In schimb 
acum nu este asigurată res
pectarea întocmai a regimului

într-o 
spe
rata 

la 
înce
peți-

alimentar specific pentru fie
care pacient în parte. Tichetele 
date bolnavilor neavlnd prevă
zut regimul pentru care sînt 
valabile, personalul nu poate 
asigura o planificare judicioasă 
a hranei.

Pe de altă parte, secțiunea 
comercială a Sfatului popular 
raional R. Vilcea, deși asigură 
în general cu alimente, livrea
ză prost tocmai sortimentele •?«
cele mai necesare în alimenta- 
ția de regim.

carhet
■■■■■■■ 
cotidian

In general, 
sfatul popular . ’ 
raional și Sfa
tul popular al ,r 
orașului Olă-, 

nești nu acordă ■ 
grija necesară ■ 
gospodăririi cod f '1 
munale. Alimen
tarea cu apă

a fost reno
de mese, cu

potabilă... neminerală — lasă 
încă mult de dorit, deși s-au 
alocat fondurile trebuincioase 
pentru lucrările de captare. 
Un pod din centrul orașului. < 
pentru a cărui reconstrucție de ' 
asemenea există mijloace, nu a J ț 
fost nici măcar început.

lată ce trebuie consemnat pe 
fișa de cură a unor organe lo
cale, suferinde de... lipsă de 
spirit gospodăresc.

F. C.

PREMIERA
la cinematograful |

REPUBLICA J

bo-calipso“. Tipărind cală a socotit util ca pe 
lucrarea, Editura Muzi- coperta partiturii să de-

de conținutul EDUCATIV

ta !! Mai trebuie să-i 
lacrimi de dor, puțină
1 Desen de N. CLAUD1U

Se vorbește / Că în 
parc / Se întâlnea cu 
Catrinel / Se vorbește / 
Și au fost /. Chiar văzuți 
de trei ori,/ La braț / 
Ștrengărește / Nu știu / 
Dar pe strada mea ] Se 
vorbește, vorbește / Și 
acum să vă spun un cu- 
vințel / Numai unul / 
Că eu / N-am nici un 
vecin Săndel / Dar nici 
unul“. Și ciudat, aceste 
versuri apar sub semnă
tura unui tînăr poet — 
Aurel Storin. Este o do
vadă de crasă batjocori
re a propriei sale 
meniri de poet. Cum 
acceptă compozitorul 
— în cazul de față 
Radu Șerban — ca ase-

țească melodia ? Și, în 
ultimă instanță, cum ac
ceptă Editura Muzicală 
aUniunii Compozitorilor 
să dea la tipar o ase
menea lucrare, ca fi 
multe altele, dovedind 
absența unor criterii se
rioase de apreciere a lu
crărilor prezentate? Nu-și 
pune oare editura între
barea: care om cu bun 
gust va fi tentat să cînte 
asemenea versuri ?

Uneori, platitudinea 
merge mină în mină cu 
promovarea unor con
cepții de viață ce n-au 
nimic comun cu fiziono
mia tinerei generații de 
constructori ai socialis
mului: Noru Demetriad 
« scris o „sambă" pe

care u • întitulat-o 
o mie de motive", 
torul — care în cazul de 
față cumulează ți func
ția de textier ți cea de 
compozitor — afirmă 
„Din o mie de motive 
m-am convins că te iu
besc / Cîteva ți-am spus 
naive, mai 
găsesc / 
întâlnești 
socotești 
tocmai o 
niciunul. 
Iertat să 
îndoim de dragostea fără 
motive serioase ți mai 
ales de dragostea fără 
nici un motiv. Putem 
admite licențe poetice, 
dar în nici un caz abdi
cări de la principiile

serioase nu 
Cînd iubirea 
/ Nu stai să 
/ Dacă sînt 

mie j Sau nu-i 
tot iubești". 

ne fie, dar ne

moralei noastre. Un ase
menea mod de a privi 
dragostea nu poate apar
ține generației noastre 
educate în spiritul mora
lei comuniste, el este 
apanajul acelor tineri 
ușuratici' influențați de 
mentalitatea înapoiată a- 
supra dragostei, in edu
carea cărora și muzica 
ușoară poate juca un rol. 
A propaga cu ajutorul 
ciptecului însă tocmai 
concepțiile înapoiate este 
intolerabil !

Și un alt aspect: Jack 
Fulga ne oferă o banali
tate versificată pe o me
lodie a lui Mălineanu ce 
poartă inscripția „mam-

<7

seneze în patru imagini 
o tînără ce dansează în 
maniera „rock and roit
ului. Nu dovedește a- 
ceasta lipsa de gri
jă pentru educarea co
munistă a tineretului 
de care dă dovadă 
Editura Muzicală ? De
senele acestea sînt o 
invitație la maimuțărea
lă și scălămbăială după 
modelul decadentismului 
occidental.

Este cazul să pomenim 
și de răspunderea Uniu
nii Scriitorilor. Nu este 
pentru prima dată cînd 
scriitorii sînt invitați să 
creeze versuri pentru 
textele de muzică ușoa
ră, pentru a 
ceasta treabă 
unor indivizi 
ori cu talent
care n-au nimic de spus, 
avizi de a găsi venituri 
comode, li așteptăm pe 
scriitorii noștri să com
pună versuri pe care ti
neretul să le cînte cu 
plăcere, versuri care să 
insufle sentimente nobile, 
să incinte, să emoțio
neze sincer, să stimuleze 
avînturi creatoare.

nu lăsa a- 
pe mina 
de multe 

îndoielnic,

C I N E M A S C O P

cu

Regia :

Muzica :

O coproducție sovieto-indiană 
Film in culori pe ecran lat

Și
Scenariul:

OLEG STRIJENOV 
NARGIS

Bairadj Sahni 
Prithviradj Kapur 

V. Obuhova, I. Topciev 
N. Kolofidin 
Ahmad Abbas. 
Maria Smirnova 
Vasili Pronin 
Ahmad Abbas 
Boris Ceaikovski 
Atnil Bisvas
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Prietenia sovieto - cehoslovacă 
corespunde intereselor întregului 

lagăr socialist

I
a
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Recenta declarație 
ministrului Justiției al S. U A.

este menită să agraveze
„războiul rece“

drapelul negru 
al civilizației american e

® Autoritățile americane au salvat un... catîr

Atitonin Novotny a sosit
MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS transmite: La 2 iulie au 

sosit la Moscova într-o vizită de prietenie, Antonin Novotny, 
președintele Republicii Cehoslovace și prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, și persoanele care îl în
soțesc.

Pe aeroportul. Vnukovo oaspeții au fost întîmpinați de Eka
terina, Fur.țeva, Nikita Hrușciov; Otto Kuusinen, Anastas Mi- 
koian, Kliment Vbroșilov, Nikolai Șvernik, Aleksei Koșîghin, 
Dmitri Polianski, conducătorii Camerelor Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., miniștri ai U.R.S.S.

Cuvîntarea 
lui N. S. Hrușciov

la Moscova Decîarafta guverr.u’ui sovietic
® Se angajează tipul superior și cuviincios al rasei

Lulnd cuvîntul N. S. Hrușciov 
a salutat pe A. Novotny și per
soanele care-l însoțesc.

Vizita tovarășului Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia și președintele Re
publicii Cehoslovace, în Uniunea 
Sovietică, a spus N. S. Hrușciov, 
constituie un mare și îmbucură
tor eveniment pentru partidul no
stru, pentru întregul popor so
vietic.

Salutăm în persoana dv„ dragi 
oaspeți, gloriosul Partid Comu
nist din Cehoslovacia care ține 
sus steagul marxist-leninîst vic
torios, salutăm popoarele frățești 
din Cehoslovacia socialistă, de 
care oamenii sovietici sînt legați 
printr-o trainică prietenie de ne
zdruncinat.

Ați sosit in țara noastră într-o 
perioadă de mare însemnătate 
pentru Cehoslovacia. Zilele tre
cute și-a încheiat lucrările Con
gresul al Xl-lea al P.C. din Ce
hoslovacia, care a elaborat pro
gramul desăvîrșirii în viitorii 
cîțiva ani a construirii 
mului în țara dv.

Oamenii sovietici 
mit cu un sentiment 
profundă satisfacție rezulta
tele congresului dv. Desăvir- 
șirea construirii socialismu
lui în Cehoslovacia va avea 
o uriașă însemnătate inter
națională. Succesele dv. în 
construirea socialismului s’nt 
o mare contribuție la întări
rea puterii întregului lagăr 
socialist, la consolidarea for
țelor păcii și democrației în 
lumea întreagă.

Este îmbucurător faptul că ac
tuala dv. vizită, ca și nu
meroasele noastre întîlniri din 
trecut, nu este legată de necesi
tatea de a rezolva probleme liti
gioase sau neînțelegeri, pentru 
că astfel de probleme nu au exi
stat și nu există intre noi.

PRIETENIA DINTRE ȚĂRILE 
NOASTRE, BAZATA PE PRIN
CIPIILE INTERNAȚIONALIS
MULUI PROLETAR. ALE SPRI
JINULUI MULTILATERAL RE
CIPROC, CORESPUNDE INTE-

RESELOR VITALE ALE PO
POARELOR NOASTRE, INTE
RESELOR ÎNTREGULUI LA
GĂR SOCIALIST. TOTODATĂ 
ACEASTĂ PRIETENIE COR
DIALA Șl DE NEZDRUNCINAT 
CONTRIBUIE LA CAUZA ÎN
TĂRIRII PĂCII ÎN EUROPA ȘI 
ÎN LUMEA ÎNTREAGA.

Ingăduiți-mi, dragi prieteni, și 
spus N. S. Hrușciov în încheiere, 
să-mi exprim convingerea că vi
zita dv. în Uniunea Sovietică va 
contribui la o și mai mare întă
rire a re'ațillor de prietenie și a 
colaborării dintre partide'e noa
stre comuniste, dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Cehoslova
ciei.

Cuvîntarea 
lui A. Novotny

viitorii 
socialls-

au pri
de

Luînd cuvîntul A. Novotny, a 
transmis tuturor locuitorilor Mo
scovei și poporului sovietic salu
tări sincere din partea poporului 
cehoslovac, a Partidului Comu
nist din Cehoslovacia și- a-guver
nului Republicii Cehoslovace.

In continuare A. 
subliniat că tot ce 
zat în Cehoslovacia 
ani este indisolubil 
lianța și prietenia 
sovietică.

Nu există cuvinte care să 
poată aprecia ajutorul fră
țesc pe 
Uniunea 
pentru 
noastre, 
cialism.
odată glorioasele trupe a-e 
Armatei Sovietice care, cu 
atîtea sacrificii, ne-au elibe
rat țara.

Nu vom uita niciodată ce 
însemnătate a avut pentru 
clasa noastră muncitoare so
lidaritatea poporului sovietic 
în februarie 1948, cînd am 
lichidat complotul contrare
voluționar al reacțiunii spri-

Novotny a 
a fost reali- 
in ultimii 15
legat de a- 

cehosiovaco-

care ni l-a acordat 
Sovietică în lupta 

independența țării 
în lupta pentru so- 
Nu vom uita n'ci-

Wolfgang
Baumgart j 

a fost eliberat! wx
Wolfgang Baumgart, redac

tor al ziarului „Junge Well" 
din R.D. Germană a fost de
ținut 13 zile în închisoarea 
din Dortmund (R.F. Germană) 
deoarece fiind corespondent 
special al ziarului susamintit 
la dezbaterile jn procesul ti- 
nărului Wolfgang Schoor a 
publicat adevărul asupra ace
stei mîrșave acțiuni a autori
tăților de ia Bonn.

Protestul hotărît ai tinere
tului german, al tinerilor din 
multe părți ale lumii a impus 
autorităților vest-germane elir 
berarea lui Wolfgang Baum
gart.

In fotografie: tfnărul Wolf
gang Baumgart îmbrățișat de 
familie.

jinite de imperialismul mon
dial. Tratatul nostru de a- 
îianță a devenit o parte in
disolubilă a vieții și efortu
rilor popoarelor din țările 
noastre.

In continuarea cuvîntării sale 
A. Novotny a vorbit despre Con
gresul -1 Xl-lea al P.C. din Ce
hoslovac,a, care a fost o trecere 
în revistă a 
muncii harnice 
hoslovac.

„NICIODATĂ
L1ZAT ACESTE REZULTATE ȘI 
NICIODATĂ NU NE AM FI PU 
TUT PROPUNE SARCINI AflT 
DE CURAJOASE PRIVIND DEZ
VOLTAREA CONTINUĂ A SO
CIETĂȚII NOASTRE, DACA NU 
AR FI EXISTAT ALIANȚA 
TRAINICA CU UNIUNEA SO
VIETICA, CARE ESTE CHEZĂ
ȘIA SECURITĂȚII NOASTRE 
Șl CARE NE INSUFLA ÎN
CREDERE ÎN VIITOR. Chiar de 
la început alianța noastră a fost 
ca un cui în ochii dușmanilor 
noștri comuni. Ea însă ne dă 
un răspuns clar și definitiv 
că nu se va mai repeta niciodată 
un r.ou Miinehen, oricît s-ar stră
dui dușmanii noștri. Sînt zadar
nice năzuințele dușmanilor socia
lismului de a zdruncina unitatea 
țărilor socialiste și de a submina

T

rezultatelor și a 
a poporului ce

NU AM FI REA-

solidaritatea internațională a 
mișcării muncitorești revoluțio
nare prin atacuri directe sau prin 
răspândirea revizionismului. Par
tidele comuniste din lumea în
treagă silit strîns unite în jurul 
gloriosului Partid Comunist aț 
Uniunii Sovietice".

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 1 iulie A. A. 
Gromiko, ministrul Afacerilor 
Externe al ’U.R.S.S., a făcut ur
mătoarea declarație în numele 
guvernului sovietic ambasadoru
lui S.U.A. în U.R.S.S., L. Thomp
son.

Guvernul sovietic cons'deră ne
cesar să atragă atenția guveriiu- 
lui S.U.A. asupra declarației mi-; 
nistrului Justiției al S.U.A., dl. 
W. Rogers, care, rostind la 21 iu
nie un discurs public în orașul 
Chicago, s-a dedat la o serie de 
atacuri grosolane, calomnioase 
împotriva Uniunii Sovietice și a 
politicii sale externe.

In discursul său dl. Rogers a 
mers atît de departe îneît a sus
ținut că Uniunea Sovietică ar 
„pregăti o agresiune masivă" îm
potriva S.U.A. și că ar vrea să 
ie „distrugă".

Nefiind, bineînțeles, țn stare să 
dovedească prin ceva aceste afir
mații absurde, ministrul Justiției 
al S.U.A. nu a găsit nimic, altce
va decît să recurgă la referiri la 
sentința pronunțată de tribunalul 
ungar împotriva grupului de or
ganizatori ai rebeliunii armate 
care a urmărit răsturnarea orîn- 
duirii legale a Republicii Popu
lare Ungare.,

Se știe că nici ministrul Justi
ției al S.U.A., nici alți reprezen
tanți oficiali ai S.U.A. nu au pro
testat împotriva faptului că în 
urma acțiunilor criminale ale 
complotiștilor astăzi condamnați 
în Ungaria s-a vărsat sîngele pa- 
trioților unguri cinstiți care și-au

r-*-7 '

Lucrările conferinței 
experfilor de la Geneva
GENEVA 2 (Agerpres). — Ja

mes B. Fisk, șeful delegației ame
ricane, luînd cuvîntul la conferin
ța experților pentru studierea 
mijloacelor de detectare a explo
ziilor nucleare, care s-a deschis 
la 1 iulie la Geneva, a declarat 
că scopul conferinței este „elabo
rarea bazelor tehnice pentru a- 
doptarea unor hotărîri importan
te in viitor".

Acad. prof. dr. Kreindler a devenit membru 
de onoare al Societății Regale Britanice 

de Neurologie
LONDRA 2 (Agerpres). — In

tre 27—28 iunie s-a desfășurat 
la Oxford o sesiune specială an- 
glo-romînă de neurologie, organi
zată sub auspiciile Societății Re
gale Britanice de Neurologie.

Delegația romină a fost for
mată din academician profesor 
dr. A. Kreindler. prof. dr. Al. Șo- 
fletea, Cincă Ion, candidat in 
științe medicale și dr. lulia Un
gher.

VÎENA. — Intre 16 Iunie și 1 
iulie 1958 s-a desfășurat la Viena 
prima parte a tratativelor în le
gătură cu încheierea unei con
venții consulare între U.R.S.S. și 
Austria,

MOSCOVA. — La 2 iulie a ple-, 
cat din Moscovă spre patrie, pe 
bordul unui avion „Tu-104“, Paul 
Reynaud, cunoscut orn politic 
francez.

poliție

----- e

Noi incidente
ni ru

InNICOSIA 2 (Agerpres). 
cursul ultimelor 24 de ore în in
sula Cipru s-au produs noi inci
dente intre populația de origină 
greacă și turcă. După cum trans
mite agenția France Presse, în 
reara zilei de 1 iulie in orașul 
Limasscl a avut loc o ciocnire 
care a necesitat intervenția tru
pelor britanice. Mai multe per
soane au fost rănite ți internate 
in spital. Miercuri dimineața, un 
cipriot grec din același oraș a 
fost ucis cu un foc de revolver 
în timp ce trecea prin cartierul 
lecuit de turci. Cîteva ore mai 
tirziu. un turc a fost grav rănit 
de necunoscuți. La Nicosia se 
semnalează de asemenea ucide
rea unui tinăr de origină greacă 
in timp ce se afla în locuința sa.

BEIRUT. - Ziarul libanez „Al 
Jarida" anunță că la 1 iulie 12 
ofițeri din armata iordaniană au 
fost arestați sub acuzația de a fi 
pregătit un complot împotriva re
gimului actual din Iordania.

PRAGA. — Viliam Siroky, pre
ședintele guvernului cehoslovac, 
a adresat lui Julius Raab, cance
larul Austriei un mesaj In care 
propune organizarea unej întîl
niri între ' reprezentanții celor, două 
țări pentru a se ajunge Ia o în
țelegere asupra măsurilor îndrep
tate sure -adîncirpa; și, dezvoltarea 
relațiilor reciproce dintre cele 
două state.

BELGRAD. — După cum. rela
tează agenția Taniug, la 2. iulie 
a sosit la Dubrovnik la invitația 
lui fosip Broz Tito. președintele 
R.P.F. Iugoslavia. Gamal Abdel 
Nasser, președintele 
Arabe Unite.

BERNA. — Guvernul 
interzis marți ținerea 
a . congresului european împotriva 
înarmării atomice care urina, șă 
aibă Iod , săptăiflîna viitoare la 
Basel. După ciîm se ștje acest 
congres : eșje organizat, de ciinbș- 
.cute 'personalități ale vieții pu
blice, culturale și- politice din Ârt-i 
glia. Franța, Germania occiden
tală și Elveția, care participă ac
tiv la lupta popoarelor împotriva 
înarmării atomice.

GENEVA. - La 1 
latul Națiunilor s-a 
de-a XXVI-a sesiune

elvețian a 
în Elveția

iulie la Pa- 
deschis cea 

_ a Consiliu
lui economic și social al O.N.U.

Din partea Societății Regale 
Britanice de Neurologie au luat 
parte dr. Ritchie Russell, preșe- 
uintele Societății, dr. Macdonald 
Critchley, dr. Mac Menemy, pro
fesorul Lyddel și alții.

In cadrul reuniunii s-au făcut 
o serie de comunicări, unele din 
ele însoțite de filme științifice.

Comunicările delegației romine 
au fost bine apreciate și au pri
lejuit interesante discuții știin
țifice.

In cadrul acestei reuniuni s-a 
inminat academicianului prof. dr. 
A. Kreindler diploma de membru 
de onoare al Societății Regale 
Britanice de Neurologie.

Petre Bălăceanu, ministrul R.P. 
Romine la Londra, a înmînat 
doctorului Mac Menemy diploma 
de membru de onoare al Societă
ții Științelor Medicale din R. P, 
Romină.

în numele delegației sovietice 
a vorbit șeful delegației, E. K. 
Fedorov, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
El a declarat:

Vom examina aici diferite me
tode de detectare a exploziilor 
nucleare, avînd drept scop să 
elaborăm un sistem adecvat de 
control pentru supravegherea u- 
nui acord cu privire la încetarea 
generală a experiențelor cu arma 
nucleară.

Firește nu noi vom rezolva 
problema încetării experiențelor. 

' Aceasta este sarcina guvernelor. 
Guvernul sovietic a și dat un 
exemplu nobil in această privin
ță.

Venind în întîmpinarea dorinței 
puterilor occidentale, nci, exper- 
ții părții sovietice, participăm la 
discutarea sistemului de control, 
fiind de părere că acesta tre
buie să contribuie la încetarea ex
plozii ter experimentale și de că
tre puterile occidentale.

Experții întruniți aici, printre 
care vedem și sa utăm numeroși 
oameni de știință dintre cei mai 
de seamă, înțeleg mai mult decît 
oricine atît toate aspectele trage
diei prin care vor trece popoarele 
în cazul folosirii armei atomice 
in operațiunile militare, cit și 
consecințele dezastruoase, pen
tru sănătatea oamenilor de astăzi 
și A generațiilor viitoare, ale ex
periențelor care continuă.

★
2 (Agerpres). — 
ședință a conferin- 
a fost dat publici- 

,Con-

ll) Liban continuă lupte 
înverșunate

BEIR.pt 2 (Agerpres). - In 
cursul zilei de miercuri au con
tinuat luptele în orașul Beirut 
,și împrejurimi, precum și în 
Tripoli. Cu 'toate că au fost res
pinse de trupele guvernamentale 
care au folosit aviația și artile
ria grea, forțele populare coman
date de , liderul opoziției Djum- 
bal'at și-au reTulat ofensiva împo
triva aeroportului orașului Bei
rut. Luptele s-au desfășurat pînă 
fa aproximativ 8 km. de aeroport, 
dar traficiil aerian nu a foșț to
tuși întrerupt. In același f mp a-, 
Viația foldsită de trupele guver
namentale a efectuat patrulări 
deasupra localităților Ainab, 
Keyfun, Chemlane, situate la a- 
proximativ 20 de km. împrejurul 
Beirutului, care s’nt controlate 
de forțele populare.

GENEVA 
După a doua 
ței experților 
tații următorul comunicat : „i 
ferința experților și-a continuat 
miercuri lucrările. S-a hotărît 
ca următoarea ședință să aibe 
loc vineri 4 iulie ora 15,00 gmt".

apărat republica populară. Ei nu 
au protestat cin(| pe străzile 
Budapestei și ale ailor orașe un
gare rebelii-au săvîrșit atroci.ăți 
monstruoase, cînd s-au pus la 
cale execuții in masă, cînd oa
meni ai muncii unguri au fost 
spînzurați numai pentru că nu' 
voiau restaurarea regimului fas
cist. în țpra lor. Pe atunci cei tie 
la Washington aplaudau crimele 
rebelilor contrarevoluționari și 
savurau crimele lor, publicînd e- 
diții speciale cu fotografii ale oa
menilor împușcați, spînzurați și 
schilodiți.

Nu slîrnește protestele d lui 
Rogers nici faptul că în prezent 
în Algeria, în Cipru, în Oman și 
în alte locuri pier zilnic sute de 
patrioți care apără independența 
patriei lor. In ei trag soldați in 
mîinile cărora au fost puse arme 
-americane, ei pier de pe urma 
bombelor lansate din avioane de 
fabricație americană.

Declarații de felul aceleia pe 
care a făcut-o ministrul Justiției 
al S.U.A. le pot face numai acei 
care aspiră la rolul unui fel de 
jandarm internațional menit să 
înăbușe tot ceea ce este nou și 
progresist. Atacurile grosolane 
ale ministrului S.U.A. împotriva 
Uniunii Sovietice și încercările 
sale fățișe de a se amesteca în 
treburile interne ale Ungariei nu 
pot fi calificate altfel. Se vede 
că succesele Ungariei democrat- 
populare tulbură liniștea unor oa
meni de stat din Occident 
mai visează încă la restaurarea 
în țările Europei 
rînduielilor 
poare.

O astfel 
membru al 
corespunde 
lora care își întemeiază întreaga 
politică pe menținerea încordării 
internaționale și agravarea „răz
boiului rece". Ea urmărește să 
submineze acel minim de încre
dere fără de care este în genere 
imposibilă întreținerea unor rela
ții normale între state.

Guvernul sovietic consideră ne
cesar să atragă atenția asupra 
discursului ministrului Justiției al 
S.U.A. și adresează un protest 
guvernului Statelor Unite ale 
Americii în legătură cu acest 
discurs care conține născociri os
tile și calomnioase la adresa Uni
unii Sovietice cu care S.U.A. au 
relații diplomatice normate.

care

răsăritene a 
vechi, respinse de po-

de declarație a unui 
guvernului S.UIA. nu 
decît intereselor ace-

----- e-----

TOKIO 2 (Agerpres). — Intr-o 
notă înminată la 2 iulie ambasa
dorului american la Tokio, guver
nul japonez a cerut Statelor Unite 
să înceteze de îndată experiențele 
nucleare în zona Oceanului Paci
fic. Potrivit relatărilor agenției As
sociated Press, în nota sa guver
nul Japoniei își exprimă „regretul" 
față de recenta declarație ameri
cană prin care se anunță institui
rea unei zone periculoase în jurul 
insulei Johnston unde autoritățile 
americane intenționează să proce
deze la o „serie de experiențg cu 
rachete defensive avînd încărcătu
ră nucleară". Guvernul japonez a 
anunțat că „își rezervă dreptul să 
ceară despăgubiri pentru prejudi
ciile aduse de instituirea acestei 
zone periculoase".

g „Paturile calde“ @ Absolventa urnii colegiu.. analfabeta
O crimă '„i 

struoasă" s-a 
deunăzi în orașul Mar
tinsville din Statele Uni
te. Tămbălăul a fost atît 
de mare îneît ziariștii 
americani din oraș se 
jură că din senin a în
ceput să ploua cu pietre 
care atingeau pînfE: la 
100 kg. per bucată. Mai 
mult chiar. Datorită cri
mei un vulcan stins a re
înviat deodată și a in
vadat cu lava sa dogori
toare periferia orașului, 
țipînd și cerînd prin 
voci de infern pedepsi
rea aspră a criminalilor. 
Fapta criminală a celor 
șase tineri l-a mâniat at'.t 
de mult pe șeriful ora
șului Martinsville — sta
tul Virginia, unde sa 
petrecut monstruozita
tea, îneît prima măsură 
a lui a fost aceea de a-i 
biciui pe făptași în pie
lea goală în piața pu
blică. Șeriful Smart per
sonal a asistat la biciui
rea criminalilor și a a- 
cordat pe loc cîteva in
terviuri de răsunet celor 
mai mari cotidiene a- 
mericane.

Care este cryna ? Brr! 
E înfiorător. Șase tineri 
negri au fost acuzați că 
s-au purtat „cu cruzime" 
cu un... CAT1R. Nemai
auzit. Catîrul a fost in
sultat și chiar cine știe, 
vai I — lovit 1 Și cum 
despre spiritul de echi
tate al justiției ameri
cane merge faima, acea
sta a luat imediat in 
brațe... catîrul și i-a con
damnat cu strășnicie pe 
criminali. Bravo! Un 
exemplu frumos și cu
cernic. Statul american 
a luat apărarea catâru
lui...

Era pe vremea înce
putului de an școlar 
1957. In orașul Little 
Rock nouă tineri negii 
se îndreptau spre școală. 
Li se spusese că vor avea 
voie să urmeze și ei la 
școala medie, împreună 
cu tinerii albi. Ajunși în 
fața școlii, au întâlnit 
insă grupuri de soldați 
care le-au aținut calea.

Au urmat zile grele 
pentru populația neag'ă. 
în special din statele 
din sud. Acțiunile po- 
gromiștilor au cuprins 
orașe întregi; au avut 
loc dezordini de stradă; 
au fost incendiate case. 
Numai în cursul zilei de 
27 septembrie 1957 la 
Albany (statul Georgia) 
bandele rasiste au in
cendiat două clădiri 
u parținînd colegiului a- 
cestui stat în care în
vățau negri. La Blue
field rasiștii au demon
strat sub lozinca „Sim
patizăm Little Rock“ și 
au atacat pe negri.

Cazul de la Little 
Rock a produs indignare 
în lumea întreagă. In 
urma presiunilor, șapte 
dintre tinerii negri au 
fost admiși provizoriu la 
școală. In fiecare zi, în
să, împotriva lor au fost 
folosite tot felul de pre
siuni, insulte și bătăi, 
pentru a-i determina să 
renunțe. Tină cînd... Do 
curînd, administrația șco
lilor din Little Rock a

.ultramon- 
peirecul

fost autorizată de către 
judecătorul local Hary 
Lemley să suspende in
tegrarea rasială la liceul 
central al orașului. Cei 
șapte negri'vor fi ex
cluși. Pe aceiași linie se 
înscrie și hotărîrea con
gresului statului Loui
siana care a aprobat opt 
proiecte de legi prin 
care sg autorizează în
chiderea oricărei școli 
publice din acest stat 
care va primi la un loc 
elevi albi și negri.

Desigur, nu-i nimic 
nefiresc în aceasta. Bine 
că justiția americană a 
luat apărarea catârului...

In jurul copiilor de 
culoare in Statele Unite 
s-a creat un climat ar
tificial, apăsător, de o 
cruntă vitregie. Ori cit 
de talentați ar fi, ei nu 
pot ocupa locurile ce li 
se cuvin în societate. 
Chiar dacă învață foarte 
bine s'nt „sfăluiți" de 
profesori sau de repre
zentanții așa-zisului — 
„serviciu de orientare" 
să se apuce mai curînd 
de o meserie care 
cere vreo calificare. O 
statistică provenită

nu

diplomă universitară; 8. 
Să aveți un exterior în
grijit și o purtare bună; 
4. Să mergeți la biseri
că... Dacă sînteți ambi
țios și întruniți condiții
le cerute, scriți-ne“.

Cit de înalte sînt ha
remurile pentru a avea 
cinstea de a-l servi pe 
un alb, nu mai mult de- 
c t în calitatea ds 
j ordom.

Legile americane 
terzic persoanelor 
culoare să frecventeze 
școli comune 
să 
comune de 
sau alte servicii publi
ce. Ce contează lipsa de 
drepturi și perspective 
ale tineretului de culoa
re. Doar statul ameri
can este acela care a 
luat apărarea unui ca
tîr...

Frank Santana era 
cîndva un băiat liniștit, 
pasionat de știință. Care 
e biografia lui ? Un co
pil sărac portorican, dar 
silitor. A terminat

Ei au molestat crunt 
pe un negru în incinta 
casei sale ?i du împușcat, 
Pe un altul în ograda lo
cuinței lui. O negresă 
care a venit In închisoa
re pentru a-și vizita fiul 
a fost întemnițată. ,O in
stitutoare de culoare cu 
diplomă de absolvire a 
unui colegiu a fost trîn- 
tită la examenul de ve
rificare a științei de car
te a alegătorilor și a fost 
concediată dm postul ei. 

Ku-Klux-Klanul, cea 
mai mare organizație te
roristă din Statele Unite,, 
care are drept scop să 
semene prin toate mij
loacele groaza în irîndu- 
rile populației de culoa
re — începînd cu scri
sorile de amenințare fi 
terminînd cu asasinatele 
— există încă din 1865 
șf a fost reorganizată în 
1915. De pe atunci a 
fost consfințit obiceiul 
de a se aprinde făclii la' 
începerea pogromurilor 
împotriva negrilor., Kla- 
nurile sînt ,un fel de de
tașamente de pedepsire 
care execută toa>t& schin
giuirile și asasinatele. 
Rolul principal îl are că
lăul, care flagelează bic- 
timâ cu un bici lung de 
doi metri prevăzut 
cu țepi de fier. In felul 
acesta a fost ucis negrul 
Ike Gaston din orașul 
Eastpoint. In mod frec
vent activitatea Ku- 
Klux-Klanului încearcă 
să-i ațîțe pe muncitorii 
albi împotrivă negrilor, 
slrăduindu-se astfel să 
înlocuiască lupta de cla
să prin lupta rasială și si 
ascundă exploatarea oa
menilor muncii (le către 
capitaliști.

Din Ku-Klui-Klan ■ faa 
parte personalități „re
marcabile" ale vieții pu
blice americane. Preșe
dintele Harding a fost și 
el klansman. „Ungerea" 
lui a avut loc în salonul 
verde al Casei Albe. Din 
Ku-Klux-Klan a făcut 
parte și președintele Tru
man, după cum arată 
Stetson Kennedy în lu
crarea „Sub semnul ursi 
de rasă", Actualmente 
conducătorii acestei or
ganizații rasiste sînt ofi
țerul de poliție Sâtn 
Rapper și avocatul Ed
gar Waybrite din Jack
sonville, președintele, or
ganizației Partidului de
mocrat din districtul 
Duval.

Apare evident că, ac
țiunea și ideologia săl- 

• Potecă a Ku-Kiux-Klan- 
ului se bucură de ocro
tirea Cercurilor cîrmui- 
toare din S.U^A.

Aceasta se explică prin 
faptul că rasismul slu
jește direct interesele 
trustmenilor, atît pe plan 
extern cit și intern, în 
scopul asupririi sociale și 
naționale. Mult . țrîmbi- 
țața libertate și egalitate 
pentru toți americanii se 
dovedește a fi praf în 
ochii oamenilor.

Rasismul, prin am
ploarea sa, prin efectele' 
sale se dovedește a fi 
drapelul negru al civili
zației americane. El este 
în esehță o expresie a 
fizionomiei moral-ideolo- 
gilce a societății . caplta- 
liite.

Ațîțînd din țoale pu
terile ura de rasă, în- 
cereînd să-i infecteze pe 
cei ce muncesc cu can- 
oerul rasismului, trust- 
menii urmăresc să-și a- 
lingă scopul lor de cla
să și anume acelă de a 
diviza oamenii muncii 
în scopul înăbușirii lup
tei lor, pentru 0,-i exploa
ta mai ușor.

Reiese îh mod evident 
că rasismul este legat 
de însăși esența orîndui- 
rii capitaliste.. Intrucit 
teroarea rasistă se află^, 
și astăzi ca și în urmf • 
cu ani la ordinea zileV» 
vieții americane mi se 
pațe potrivit să reamin
tesc cel mai reușit răs
puns, pe care l-a dat un 

a milioanelor copil negru în urmă cu 
ani, tțînd în școlile ame
ricane a fost întreprinsă 
ancheta ș ^Ce ați face 
cu Hitler dacă v-ar că
dea în mîna ?. Copilul 
negru a răspuns: „L-aș 

* vopsi în negru și l-aș 
trimite în Statele Unite".

— _r..... .  .— t Cp o ironie'a soartei,
rînd, in toiul nopții, fă- dictatorul Ș-ar fi sfîrșit

nw-

i ri
de

cu albii,
folosească mijloace 

transport,

școu-

americană dai ur-sursă 
motoarele procente! re
feritoare la ocupații ale 
negrilor.
Servitori............ 45,87o
îngrijitori la hoteluri și 

hanuri...............20,2%
Copiilor negri li se ex

plică : „Ori cum nu veți 
putea ocupa un post 
mai bun". Intr-un anu
mit fel aceștia au drep
tate. Intr-un ziar ameri
can „Charlotte Obser
ver" s-a publicat doar 
următoarea ofertă pentru 
un post de servitor, dar 
redactată după cum se 
vede :
„Gentlemen de culoare.

cuviincios"
Angajăm un gentle

men de culoare, cuviin
cios... Facem apel la ti
pul superior al rasei dv... 
Pentru a fi acceptat tre
buie să satisfaceți ur
mătoarele condiții: I. 
Să fiți proprietarul unui 
automobil; 2. Să aveți o

; - 'W
HO-Wr' J

obți-

fotografie:în
un grup de ti
neri răsculați 
pe străzile Bei
rutului

lj elementară, 
'nbt note bune.

pasiune : ar fi 
studieze la un u 
să devină tehnician de 
radio-televiziune. Cînd 
a terminat școala, direc
torul i-a strîns mina, i-a 
zîmbit și l-a sfătuit să 
țenunțe. De ce? Este 
portorican... In fața ochi
lor"itau revenit condiții
le infernale în care 
trăiesc portoricanii în 
cartierul lor din Netv.

, 5lork. Ei sînt îngrămă
diți în case vechi, dără
pănate, fără cea mai ele
mentară instalație de 
igienă. Nefiind ocrotiți 
ele legi, se află la chere
mul a tot soiul de ex- 
croci care-i exploatează 
mârșav. Proprietarii albi 
despart în două came
rele de dimensiuni ex-' 
trem de mici, închiriin- 
du-le apoi separat ca.., 
apartamente. Uneori nu
mărul portoricanilor ca'e 
împart o cameră minu- 

..sculă este atît de mare 
incit dormitul se face cy 
tindul. In cartierul por- 
t jrican există acele „pa
turi calde" închiriate 
pentru cîteva ore, după 
care locatarii cedează 
locul altora, care la rin- 
dul lor sînt înlocuiți de 
un al treilea schimb. (J 
asemenea viață grea a 
trăit și Frank Santanai 
Cînd, într-o zi un hu
ligan rasist, Blanken
ship, îl atacă, Santana 
se apără. Și deodată ce 
scriu ziarele? O brută! 
Un huligan ! Vn cinic ! 
Ce îndrăzneală pe acest 
neobrăzat de portorican 
să se apere cînd are 
onoarea să fie atacat de 
un alb I Rasiștii au ce
rut să fie condamnat... 
ta moarte, să fie electro
cutat pe scaunul elec
tric. Ce contează viața 
chinuită
de negri și portoricani! 
Important e că statul 
american a luat apăra
rea catârului...

In micul orășel Date- 
son din . statul, Georgia 
au fost aprinse de cu-

A
Avea o 
vrut să 
colegiu,

clii. Populația de culoa- in chinuri groaznice, 
, . . tocmai datorita rasismu-re le-a pnviț pdpnrde [ui pe cara d pr0. 

-cu groază.' Și ntț mulț'- movat cu atâta înfocare! 
' după'aceea ziarul ,,W-șs-.' Totuși trebuie ui- 

hingtpn Post and. Times tat; statld american este
acela care a luat apara-Hera’d relata crimele fea Ul„., catJr Ci!ă

bandelor Ku-Klux-Kla- justiție !
CAROL ROMAN

catâr...
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