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Să folosim rațional
PĂȘUNILE ALPINE

din masivul Gîrbova
In fața Caralmanulul, de la 

Predeal și pînă in dreptul Co
marnicului, între Valea Prahovei 
și Valea Doftanei, unduiește in 
coame line și alteori in pante 
mai abrupte masivul Gîrbova. 
încins la poale de păduri intinse 
de brad și fag, masivul acesta 
poartă pe „spinările" lui o co
moară cunoscută și folosită din 
timpuri străvechi — o pășune 
alpină care se întinde pe o su
prafață de aproape nouă mii de 
hectare.

Exploatarea Îndelungată și ne
rațională a pășunilor din golurile 
de munte ale masivului Gîrbova 
a dus ani de ani la scăderea pro
ductivității acestora. Cu toate a- 
cestea, masivul a rămas și acum 
un adevărat izvor de hrană pen
tru animale și înd&oscbi pen
tru oi.

Citeva calcule simple dovedesc 
cu prisosință importanța acestor 
pășuni pentru economia națio
nală. Pot paște aici peste 40.000 
de oi timp de peste 100 zile în
tr-un an. Acum producția medie 

masă verde in masivul Gîrbo- 
este de aproximativ 3000 kg. 
hectar. Pentru ca să producă 
litru de lapte, o oaie trebuie 

consume 4 kg. iarbă. Inseam- 
deci că într-un an oile pășu-

tn primă-agriculturil și-au luat 
vară o serie de angajamente in 
urma Consfătuirii de la Constan
ța. In cuprinsul multora din a- 
ceste angajamente un punct im
portant îl ocupă întreținerea pă
șunilor prin muncă voluntară. 
Pășunile din masivul Gîrbova 
sînt folosite aproape in întregi

• Prin îmbunătățirea pășuni
lor se poate asigura hrana pen
tru 130.000 de oi, care pot pro
duce aproape 22.000.000 
lapte.

• Executarea 
întreținere prin 
tară a tineretului 
tului economii 
2.000.000 lei.

• Se pot recolta 
mințe de graminee 
spontană, în valoare 
ximativ I.OCO.OOO lei.
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nate pe aceste pajiști pot consu
ma aproximativ 27.000.000 kg. 
iarbă din care pot produce peste 
6.000.000 litri lapte. Sînt valori 
Incontestabile care cîntăresc greu 
tn balanța produselor alimentare 
necesare aprovizionării oamenilor 
muncii. Totuși, ceea ce se reali
zează acum reprezintă prea pu
țin față de posibilități.

Pentru Îmbunătățirea și folosi
rea rațională a pășunilor de pe 
masivul Gîrbova a fost întocmit 
un plan minuțios în care s-au 
stabilit lucrările ce trebuie exe
cutate în vederea creșterii conti
nue a productivității acestora; 
de curînd și-a început activitatea, 
sus pe munte, sub îndrumarea 
unui tînăr cercetător, un centru 
de cercetări științifice al Institu
tului de Cercetări Agroncmice al 
R.P.R.

Pornind de Ia primele rezultate 
•le cercetărilor științifice din ma
sivul Gîrbova, trebuie să se în
ceapă chiar din cursul acestui an 
o serie de lucrări de întreținere 
și îmbunătățire a pășunilor de 
aici. In această acțiune, pe lingă 
organele agricole, un rol deosebit 
de important îl au organizațiile 
U.T.M. din raionul Cîmpina, în 
cuprinsul căruia se găsește masi- 
sul Gîrbova. In hotărirea comună 
a C.C. al U.T.M. și a Ministeru
lui Agriculturii și Silviculturii 
elaborată £nul acesta, cu privi
re la însilozarea nutrețurilor și 
Întreținerea pășunilor, sînt prevă
zute sarcini deosebit de impor
tante pentru utemiști.

Pe lîngă acestea, utemiștii și 
tinerii din sectorul socialist al

me de întovărășiri zootehnice șl 
de stîne cooperatiste. Rezultă de 
aci că organizațiile U.T.M. de pe 
cuprinsul raionului Cîmpina tre
buie să aibă in centrul preocupă
rilor lor acțiunea patriotică de în
treținere a acestor pășuni.

Ce lucrări trebuie să se execu
te în această toamnă aici și ce 
importanță economică au ele ? 
Conform cercetărilor specialiștilor 
și planului de acțiune al servi
ciului bazei furajere al secțiunii 
agricole a regiunii Ploești, pentru

întreținerea pășunilor de la Gîr
bova și pentru creșterea produc
tivității acestora trebuie să se 
facă următoarele lucrări : distru
gerea mușuroaielor, curățirea te
renului de arborete dăunătoare, 
lăstăriș și buruieni, lucrări an- 
tierozionale (de stingere a toren- 
ților), grăpări, supraînsămînțări, 
îngrășarea terenului cu gunoi de 
stînă și îngrășăminte chimice, 
împăduriri. Complexul acesta de 
lucrări va duce într-un timp de
stul de scurt la creșterea produc
tivității pajiștilor de la 3.000 de 
kg masă verde la hectar, la peste 
10.000 de kg. Aceasta înseamnă 
că în loc de 40.000 de oi pot fi 
pășunate aici peste 130.000 de oi 
care pot da o producție anuală 
de aproape 22.000.000 litri lapte. 
Aceasta înseamnă că stînele coo
peratiste de pe masivul Gîrbova 
vor putea produce într-un an de 
trei ori mai mult lapte și brînză 
decît produc acum. Iată deci ce 
mare importanță economică poate 
să aibă inițierea și începerea de 
către tineret a unei acțiuni de 
întreținere și îmbunătățire a pă
șunilor de pe acest masiv.

In plus, prin executarea prin 
muncă voluntară a lucrărilor de 
curățire și împăduriri, tinerii pot

N. SIMIONESCU

In preajma deschiderii

noului an școlar

518 noi
localuri de școală
Sa apropie i“ '

Teste puțin timp școlile de pe în
treg cuprinsul țării, pregătite săr
bătorește, își vor primi din nou 
cu drag elevii. Sălile de clasă vor 
cunoaște animația începutului de 
an școlar.

Odată cu deschiderea noului an 
școlar își vor începe cursurile 518 
noi școli. Rețeaua școlilor elemen
tare a fost lărgită cu încă 209 
școli, multe dintre ele create în 
cele mai îndepărtate așezări ale 
Jării. Au fost înființate 205 noi 
Școli de 7 ani, 26 de școli medii, 
24 școli de meserii și 54 școli a- 
gricole.

Școlile au făcut un deosebit 
efort pentru a-și complecta mate
rialul didactic, pentru a înzestra 
din vreme laboratoarele și atelie
rele școlare cu toate cele trebuin
cioase. Pe linia intensificării ac
țiunii de politehnizare a învăță- 
mîntului, multe școli 
zestrate cu noi aparate de 
tor, mașini-unelte la scară 
etc.

S-au luat de asemenea 
deosebite menite să ducă 
îmbunătățirea programelor 
nualelor școlare, cit și la creșterea 
numărului lor. Pentru acest an șco
lar s-au tipărit 384 de titluri 
de manuale, într-un tiraj de 
12.500.000 exemplare, dintre care 
1.500.000 sînt destinate școlilor 
minorităților naționale — cu 74 
de titluri și 300.000 de exemplare 
mai mult față de anul trecut.

Pentru noul an de învățăniînt 
unitățile comerțului socialist din 
întreaga țară au pus în vînzare 
pentru școlari uniforme în canti
tăți mult sporite, față de anul 
trecut.

sfîrșitul vacanței.

au fost în- 
labora- 
redusă

măsuri 
atît la 
și ma-

La Predea! 
se construiește 
un mare hotel

S-a 
al 

din 
fac

La Predeal, în zona alpină, 
deschis de curînd un șantier 
trustului local de construcții 
regiunea Stalin. In prezent se 
pregătiri pentru construirea unui
hotel modern cu o capacitate de 
200 de locuri, sală de festivități, 
centrală telefonică etc. In preaj
ma hotelului se va construi un 
skilift, sistem funicular cu o ca
pacitate de 150 persoane pe oră, 
pentru schiori.

Proletar! cfTrf toate fărîîe, unîțî-vX!
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Tinerii economisesc
Economii tn valoare 

de 100.000 lei
In ultimul timp, tinerii mun

citori de la Fabrica de strun
guri „losif Rangheț" din Arad 
au realizat importante econo
mii de metal. Astfel s-au rea
lizat 16 000 kg. profile oțel car
bon și 9000 kg. fontă. De ase
menea înlocuirea turnării în 
bare a unor repere din bronz, 
prin turnarea în modele meta
lice,. metodă introdusă de cu
rînd, va aduce pînă la sfîrșitul 
anului o economie însemnată 
de bronz.

Tinerii de Ia Fabrica de 
strunguri „losif Rangheț" din

Arad s-atl angajat al economi
sească pînă la sfîrșitul anului 
metale 
lei.

In

La
12

valoare de 100.060

Cîmpinai 
vagoane

obeervat că tn timpul perforă- 
se desface de pe țaglă o coajă 
metal care se depozitează la 

pompele de 
face pompele să

Se apropie culesul porumbului. Inginerul David lezdici și brigadierul Ion Tudoran de Ia G.A.C. 
„Victoria" din comuna Lenauheim controlează stadiul de coacere a porumbului hibrid al gospodăriei 

colective
- - ■ - ‘ w.. Foto; AGERPRES

IXTRATIRF.
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Sub soarele puțin ostenit al 
lui septembrie, orașul își așterne 
splendorile. Dimineața, cisterne
le revarsă pînzele lor lichide 
de-a lungul bulevardelor largi, 
vitrinele, ridioîndu-și pleoapele 
metalice, privesc cu ochi mari, 
de cristal, Bega își încetinește 
apele în dreptul grădinilor îm
bietoare, 
mă. Se 
mînește, 
sîrbește. 
blicitate 
redactate 
Distribuitorii de ziare, fiecare 
puțin poliglot, 
rerile respective, 
de muncă, în • dimineața în
sorită de septembrie, timișo
renii pornesc umăr la umăr, 
simțindu-se membrii unei familii 
mari, strîns unită, cu fiecare zi 
mai puternică.

Străzile, piețele se ani- 
aude vorbindu-se ro- 
ungurește, nemțește, 

Pe panourile de pu- 
mîinile fixează afișe 
în aceste cîteva limbi.

satisfac ce- 
Spre locurile

Cea mai tînără brigadă
La secția perforai a fabricii 

„Tehnometal", brigada lui Bo- 
gar Andrei împlinește o lună de 
existență. Mașinile, așezate la 
rînd, țăcănesc uniform și stră
pung plăcile de metal, ivind, una 
după alta, sitele. Sînt site ma
sive, folosite pentru aeraj și site 
cu găuri dese și mărunte desti
nate fabricilor de zahăr, site 
pentru mori și site pentru mi
nele de cărbuni, site pentru 
combine și site pentru ca
riere de piatră... Aceste produse 
ale fabricii și multe altele, vor 
ajunge în cele mai îndepărtate 
colțuri ale țării și își vor înde
plini acolo menirea. Cei care 
le-au creat sînt muncitori de di
ferite naționalități. Comunistul 
Bogar Andrei, șeful brigăzii, re- 
glor, este maghiar ca și Farcaș 
Gheorghe. Frații Ion și losif 
Stîngaciu, Iordache Constantin 
și Uglasici loan sînt ropiîni; 
germanii sînt reprezentări în a- 
ceastă brigadă multinațională 
prin loan Vichete și Petru Do- 
gendorf. Mai noi sau mai vechi 
în fabrică, cu gusturi și preocu-

de cronică timișoreană)
pări diferite, de la fotbal «au 
motociclism, la vioară și cinema
tograf. Pentru membru miei bri- 
găzi o lună de zile este o pe
rioadă scurtă; și cu toate acestea 
două lucruri îi leagă strîns unii 
de alții.

înainte de toate faptul că văd 
cum, sub ochii lor, se dezvoltă 
această intreprindere de care se 
simt sufletește tot mai aproape. 
Intre șandramaua moștenită din 
timpul capitaliștilor pînă la fa
brica „Tehnometal" de astăzi și, 
mai departe, de aci pînă la vii
toarea uzină care se conturează 
tot mai mult în noile hale în 
construcție, în amploarea pe 
care o ia producția și numărul 
de sortimente, ei pot să vadă 
limpede un drum ascendent și 
continuu.

Apoi, respectul unuia față de 
celălalt. Cînd s-a constituit bri
gada, spune Bogar, și ochii îi 
sclipesc în fața liniștită cu tră
sături regulate, fiecare a știut 
despre celălalt că este un mun
citor de nădejde. Fiecare a ve
nit în fața celorlalți cu angaja
mentul nescris dar cît se poate 
de, real de a nu dezminți acest 
bun renume. O brigadă care nu 
are în urmă decît o lună de 
existență și-a dovedit unitatea 
tradueînd-o în cifra cu care fie
care membru al brigăzii și-a de
pășit planul de producție. Ci
frele se țin foarte aproape una 
de cealaltă, parcă s-ar ține de 
mînă : 117 la sută, 118 la sută, 
119 la sută...

Poate că este o simplă coinci
dență. Poate că este mai mult 
de cît atît. Aș înclina să cred 
în a doua presupunere.

Cum poate șfîrși 
o consfătuire 
de producție

In brigada „Tînărul muncitor" 
pe care Emilia Costache o con
duce la „Industria lînei", vîrsta 
maximă este de 24 de ani și a- 
parține tehnicianului Raimond

Sehî, un tînăr german, înalt, 
zvelt și energic, care a știut 
să-și impună autoritatea, bazată 
pe priceperea în meserie. Me
zinii, respectiv mezinele, au 17 
ani și au venit nu de mult din 
școală. Le găsești la războaiele 
lor de țesut, întoreîndu-se cînd 
spre o mașină, cînd spre alta, 
și adresîndu-și în treacăt cîteva 
cuvinte, fără să ridice cîtuși de 
puțin tonul, ca dovadă că zgo-

ȘTEFAN IUREȘ
(Continuare în pag. IlI-a)

In raionul Cîmpina cele 210 
brigăzi de tineret din uzinele 
și întreprinderile metalurgice 
și de reparat utilaj petrolifer 
au econmisit pînă acum 120 to- 
tone metal.

Cele mai bune rezultate tn 
lupta pentru economisirea me
talului le-au obținut brigăzile 
conduse de utemiștii Cornel 
Olteanu de la Uzina metalur
gică Moreni, Gheorghe Wolf 
de la Uzina mecanică Cîmpina 
și altele.

Valoroase Initiative
Inițiativa de a realira economii 

de metal a prins viață în rîndul 
tinerilor diff numeroase colective 
de muncă. La Fabrica de țevi de 
la Roman, de pildă, tinerii se stră
duiesc și dau dovadă de multă ini
țiativă în vederea economisirii me
talului. Băieții de la centrala hi- 
dropneumatică—secție care a fost 
dată sub patronajul tineretului —

an 
rii 
de 
cheson și înfundă 
apă. Pentru a 
funcționeze în mod normal și în 
același timp pentru a economisi 
metalul, tinerii secției au scos din 
groapa țunderelor 12 vagoane me
tal.

De multă inițiativă dau dovadă 
și tinerii de la filetaj și ajusta j. 
Se întîmplă adesea ca la presele 
de probă să crape țevile spre ca
păt. Aceste țevi erau de obicei 
date la rebut, deși mai puteau fi 
folosite. Pentru a se economisi 
metalul și timpul de lucru acum 
țevile sînt strînse, recontrolate și 
folosite la diferite comenzi.

Pentru a proteja mufele bur
lanelor de foraj se confecționează 
niște manșoane filetate care se 
înșurubează pe țeavă. Pînă acum 
câtva timp aceste manșoane se 
confecționau din țevi bune fără a 
folosi capetele și țevile mai scur
te, făcîndu-se astfel risipă de me
tal. în vederea realizării de eco
nomii, tinerii din secția ajustaj și 
de la atelierul de filetat au în
ceput să reteze mai rațional cape
tele țevilor și să le folosească pen
tru manșoanele de protecție. în 
felul acesta, ei au economisit pînă 
acum, circa 200 tone de metal.

Rodnică este activitatea ca »« desfășoară tn Institutul de 
cetărl al Ministerului Industriei Grele. Contribuția tinerilor 
cetătorl este deosebit de valoroasă.

In fotografie: inginerul Valentin Manolache șt tehnicianul 
sile Frandoș, din sectorul aliaje măsoară piesele ce se obțin 
frezarea pulberilor metalice.
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Forme atractive și eficace, pentru 
EDUCAREA PATRIOTICA A STUDENȚILOR 

care au dus faima țării noastre și 
peste hotare. Am îndrumat deci 
asociația studenților să organizeze 
cît mai multe conferințe cu carac
ter propagandistic, la care să fie 
invitați să vorbească tocmai acești 
oameni valoroși, cu prestigiu în 
fața studenților. Studenții au aflat 
numeroase fapte și date legate de 
avîntul științei, industriei și cul-

t» 
I?

conferințe, care tratau episoade bine. Trebuia să îndepărtăm din 
din trecutul de luptă al P.C.R. și concepția acestor studenți aseme- 
U.T.C. In urma unor aseme- nea păreri. Și n-o puteam face con- 
nea acțiuni, numeroși studenți au vingător decit dovedindu-le, ară- 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^

Din experiența Comitetului orășenesc U.T.M. 
și a Consiliului U. A. S. lași

Pentru a-ți iubi patria trebuie s-o 
cunoști, să cunoști drumul greu 
dar glorios de luptă și de muncă 
pe care acest popor l-a străbătut 
decenii de-a rîndul pentru a se 
elibera de sub robie, de exploatare, 
să cunoști prezentul țării, tot ce a 
înfăptuit astăzi poporul sub condu
cerea înțeleaptă a partidului; să
compari viața de astăzi cu cea a ițjnjiniijiijnnțițiiițțiiiiiițiițiiiiițjiijjiiițiiiiiiiițiiiiiiiiinițiiniijHijnnnillllllIlIIIlllIînmnnnilimiiniiinilllllIfnnmmBHIfflJBHrai  
părinților tăi și să prețuiești tot 
ceea ce ți se oferă pentru ca nă
zuințele tale să devină o realitate.

lașul este prin excelență unul 
din orașele în care, la fiecare pas, 
ai să întîlnești mărturii ale luptei 
glorioase a poporului nostru, măr
turii ale noului care se naște, se 
dezvoltă astăzi. Una din preocupă
rile de seamă ale asociațiilor stu
dențești a fost aceea de a-i ajuta 
pe studenți să cunoască mai întîi 
aceste mărturii, să cunoască lașul, 
să dezvolte la ei mîndria și respec
tul pentru orașul care-i găzduiește. 
Așa s-au născut nenumăratele vi
zite ale studenților la principalele 
monumente istorice ale lașului, le
gate de lupta partidului nostru, 
de unele evenimente și oameni de 
seamă care și-au înscris numele 
în istoria poporului. In aceste vi
zite îi însoțeau cadre didactice de 
specialitate, care transformau a- 
ceste vizite în adevărate lecții de 
educație. Vizitele erau îmbinate cu

venit să ceară să se organizeze și 
o vizită 
Doftana.
denților adînc întipărită în me
morie.

Ca urmare a acestei activități 
se simte tot mai mult, în viața de 
zi cu zi a studenților, respectul și 
nemărginita recunoștință pentru 
popor, pentru partid, pentru eroica 
noastră clasă muncitoare. Aceasta 
s-a concretizat prin sporirea efor
tului studenților la învățătură, 
printr-o mai atentă grijă față de 
bunurile ce le-au fost puse la 
poziție.

Pe aceeași linie, a educării 
triotice a studenților, trebuia să 
existe o preocupare pentru dezvol
tarea spiritului de mîndrie, pentru 
izbînzile poporului nostru în toate 
domeniile de activitate : în dome
niul științei și tehnicii, al econo
miei, în domeniul cultural etc. 
Mai există printre studenți și din 
aceia care, sub influența unor ele
mente retrograde, îmbuibate de spi
ritul cosmopolit, se ploconesc în 
fața tehnicii din țările capitaliste, 
ignorînd realizările noastre pe care 
dealtfel nici nu le cunosc prea

la închisoarea-muzeu, 
Aceasta le-a rămas stu-

tîndu-le concret care sînt realiză
rile regimului nostru.

Școala superioară ieșeană are o 
veche tradiție științifică, culturală. 
Aici predau oameni de valoare,

AUREL IVAN 
secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. lași

Festivalul raional

SĂRBĂTOARE
dis-

pa- a tineretului din Focsani
‘Piața Unirfi era plină de frea-i Astfel, în cinstea acestui eve-= 

mătul tineretului venit să sărbă
torească cel de al 2-lea Festival 
al tineretului din. orașul și raio- 
nul Focșani. 1

In cuvîntul de deschidere a fes-! 
rivalului tovarășa Stela Docan, î 
prim-secretar al comitetului oră
șenesc U.T.M. a vorbit pe larg ; bești? 
despre munca desfășurată de tiâ “ ' ~

niment, tineretul din oraș și ra
ion a participat la numeroase ac
țiuni patriotice. Prin munca ti
nerilor s-au strîns 27.000 kg, fier 

, vechi, 5.500 kg. hîrtie, 3.500 bor- 
- cane, 3.000 kg. grîu. în această 
f activitate, s-au evidențiat

din organizațiile de
, Budești, fabrica

G.Â.C. „21 Decembrie"

tinerii 
bază Odo- 

Doaga, 
Jariștea, 

neret în întîmpinarea festivalului. G.A.S. Florești, Centrul mecanic,
I.G.C. Vinalcool, Fructcxport.

Alunea tineretului de pe ogoare 
și din întreprinderi a fost împle
tită cu cîntecul și dansul. Tinere
tul a participat la desfășurarea 
festivalurilor comunale, intercomu- 
nale și pe întreprinderi, iar'cele 
mai bune echipe au fost selecțio
nate pentru festivalul orășenesc și 
raional.

Pe estradele amenajate în Piața 
Unirii, în grădina publică și în 
fața sfatului popular raional au 
fost prezentate programe artisti
ce iar pe terenurile de sport 
întrecut sportivii.

Odată cu lăsarea nopții a 
deschis carnavalul tineretului 
minunate

Ca o 
pe care o 
cel de al 
șui și raionul Focșani a fost în
chinat cauzei nobile a păcii și o- 
perei de construire a socialismului 
în patria noastră scumpă.

OLGA APOSTOL

fost
cu

focuri de artificii, 
expresie a vieții 
trăiește tineretul nostru, 
doilea festival din ora-

In prezent Ia Atelierele „9 
Mai" din București se constru
iește un curățitor de argilă 
necesar fabricilor de cărămi
dă.

In fotografie îl puteți vedea 
pe tinerii din brigada condusă 
de comunistul Ion Veșcă care 
lucrează la construcția curăfi- 
torului.
t Foto: D. F. DUMITRU

noi
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FIECARE ABSOLVENT

Un cerc de stenografie la Casa de cultură a studenților „Grlgore Preoteasa"

comuna

la postul ce i-a fost încredințat
xistă în viața 

‘ s ce nu 
astfel 

al 
ani 
profesor,

sosit clipa cînd lui se înfiripaseră o mulțime de 
planuri. „Prima chestiune de care 
vreau să mă ocup îndată — îți 
spune el referitor la planurile de 
viitor — este cea a însămînțări- 
Ior de toamnă, organizarea bunei 
lor desfășurări. Apoi aș vrea 
continuăm 
riei care 
am și alte 
tehnice și apoi mă gîndesc la o 
brigadă piscicolă. Sîntem 
lîngă Iacul Razelm. O asemenea 
brigadă ar aduce mari venituri 
colectiviștilor. Am omis însă prin
cipalul : vreau să-i cunosc pe ti
nerii din sat, să mă împrietenesc 
cu ei, într-un cuvînt să facem 
treabă împreună".

Sînt numai planuri deocamdată. 
In curînd însă ele vor deveni 
realități...

Zeci de specialiști, tineri teșiți 
de pe băncile facultăților, și-au 
îndreptat pașii înspre această re
giune în care pulsează la fiecare 
pas tinerețea, entuziasmul, noul.

Există în t 
momente < 
uita. Un 

ment este acela 
facultății. După 
că eșii acum 
tor, agronom. A 
emoționat aștepți să primești re
partiția comisiei. Cîte visuri nu
se leagă de această clipă. Unde 
vei pleca, in care colț al țării ? 
Da, a sosit vremea să-ți măsori 
puterile, să ți le dărui patriei. 
Așa te-a învățat partidul, organi
zația : să-ți dărui toate forțele 
poporului.

Acum ești așteptat. începe un 
nou capitol în viața ta.

★

Regiunea Constanța, în întregi
me colectivizată, atrage în 
mod deosebit pe tinerii absol

venți ai facultăților. Profesorii și 
inginerii agronomi au și început 
să se prezinte — medicii vor veni 
după 15 octombrie. Mulți dintre ei 
și-au luat posturile în primire, 
alții le vor lua in curind. I-am 
văzut pe cițiva, i-am cunoscut 
îndeaproape.

Marin Ândreescu este utemist. 
In anii de studenție s-a pregătit 
cu seriozitate și iată-1 acum nu
mit profesor de științele naturii. 
Va pleca în comuna Kogălnicea- 
nu, Tulcea. Cite planuri a pus 
el la cale pentru acest început de 
drum 1 De mult visa să lu
creze cu elevii săi pe un lot expe
rimental. Așa că primul său an
gajament a fost să transforme, 
împreună cu elevii, terenul de bă
lării din spatele școlii într-un te
ren pentru practica agricolă. Asta 
cînd va începe școala. Deocamda
tă tînărul profesor se pregătește 
pentru intîia cunoștință cu elevii: 
cercetează manuale, se gîndește 
la planurile lecțiilor, primele iui 
planuri de lecții. In curind pri
mul sunet al clopoțelului va vesti 
începutul de an școlar. Pentru el 
va vesti, în plus, și prima zi de 
profesorat.

unui tânăr 
se pot 
de mo- 

absolvirii 
de mun- 

doc-

ria din Valea Nucarilor. Ii cu
noaște pe colectiviștii de acolo 
din timpul practicii. S-a în
tors deci la ei. Abia a sosit. 
Dar știe ce are de făcut. Nici nu 
primise încă numirea și în capul

să 
construcțiile gospodă- 
sînt începute, 
planuri: cursuri agro-

Mai

doar

să cu- 
de tineri 
de a de- 

oriunde

Utcmistul Victor Cristea, 
inginer agronom, a venit 
în regiune cu un gind bine 

precizat: să meargă la gospodă-

Ne-a fost dat însă 
noaștem și altfel 
pe care nu gindul 

veni folositori patriei, 
este nevoie de ei, i-a îndemnat să
îmbrățișeze o profesiune sau alta, 
ci dorința unei vieți comoide, do
rința unor ciștiguri obținute ușor, 
gîndul pentru un titlu care să le 
deschidă calea spre un locșor căl
duț, ferit.

Așa s-a întâmplat cu absolven
ta Zina Șchiopu numită profesoa
ră de limba romînă. Ea s-a pre
zentat grăbită la secția de învăță- 
mînt a Sfatului popular Con
stanța să vadă unde va munci. 
Cînd a văzut că este repartizată 
intro comună mai îndepărtată de 
un oraș mare a dat bir cu fugiții

(fusese repartizată în 
Kogălniceanu, raionul Tulcea). 
Dionisie Petcu, trimis ca profesor 
de istorie in satul Moșneni spu
nea cu tristețe: „O să mă în- 
mormîntez acolo". Cu gîndul a- 
cesta a pornit el ia treabă ! Dacă 
se va înmormînta sau ba depin
de de el. Depinde de ei dacă va 
ști să se integreze în viața satu
lui, dacă va deveni el însuși un 
factor mobilizator pentru ca ac
tivitatea acolo să devină mai 
bogată, mai vie.

Cit de ușor renunță acești ti
neri și alți asemenea lor la sa
tisfacțiile nebănuite pe care ți le 
dă munca pusă în slujba poporu
lui. Și ■ asta în schimbul visului 
de a străbate 
raș.

artidul 
lor ce 
băncile 

nea de a 
ta împotriva ignoranței, misti
cismului, superstițiilor, acolo unde 
ele mai dăinuie ca urme ale re
gimului de odinioară. Lor li s-a 
încredințat misiunea de activiști 
pe tărîm social, de oameni poli
tici care să militeze activ pen
tru înfăptuirea sarcinilor partidu
lui, pentru ideile socialismului.

Iar acești cițiva tineri cu ati
tudini retrograde și concepții 
înapoiate stau și se tocmesc as
tăzi cînd este vorba de îndepli
nirea misiunii pentru care au fost 
pregătiți. O asemenea faptă po
porul o socotește dezertare, de
zertare de pe frontul luptei pen
tru 
Din 
țmi.
vească atitudinea majorității ti
nerilor care își găsesc satisfac
ția în munca plină de devotament 
pusă în slujba patrii.

bulevardul unui o-

a încredințat 
s-au pregătit 
facultăților misiu- 

contribui la lup-

făurirea 
fericire aceștia 
Drept pildă să

vieții socialiste.
sînt pu

ie ser-

Gospodari iscusiți ai propiilor lor cămine
„Studenții din Orașul 

Stalin au hotărît să se 
autodeservească, să-și 
gospodărească singuri 
căminele și cantinele" 
— ne scria acum cîtă- 
va vreme un corespon
dent. Ne-am dus 
fața locului 
aflăm cum 
ideea, să 
faptele.

Ne-am oprit la can
tină. Sala de mese — 
aproape plină. Ordinea 
însă e desăvîrșită: nici 
zarvă, nici înghesuia
lă. Cîte un student 
de la fiecare masă pre
ia de la ghișeu, pe o 
tavă, mîncarea și o ser
vește tovarășilor săi.

Aparent nu e nimic 
deosebit, și totuși

la 
curioși să 
s.a născut 
cunoaștem

fost în- 
prea 
can- 

în- 
ales 

timp

ceasta înseamnă auto, 
deservire, aceasta în
seamnă că studenții, 
viitori ingineri și oa
meni de știință, s-au 
deprins să se gospodă. 
rească singuri.

Firește n-a
totdeauna așa. Nu 
de mult găseai în 
tină și larmă și 
ghesuială și mai 
nemulțumiri și 
pierdut din belșug — 
cîte 2 și chiar 3 ore. 
Cu toate acestea, cînd 
s.a trecut la autode- 
servire au fost destui 
care au strîmbat din 
nas. S-au făcut și glu
me, iar unii s-au su. 
parat chiar.

Tovarășii din comite
tul organizației U.T.M.

Forme atractive și eficace pentru 
educarea patriotică a studenților

Am primit carnetul 
de tractorist 

și combainer
încă tn februarie ne-am prezen

tat la G.A.S. Segarcea 84. de stu
denți din anul I al Facultății de 
agricultură de la Institutul agro
nomic ,,Tudor Vhadimirescu" din 
Craiova. Timp de S luni am des
fășurat o vastă activitate practică, 
fiecare dintre noi trecînd prin toa
te sectoarele gospodăriei : zooteh
nic. viticol, agricol, mecanic.

Am găsit din plin ce să învățăm. 
Am studiat, de data aceasta prac
tic, solurile și problemele condițio
nării lor pentru a fi deosebit de 
fertile, efectele pozitive ale fura
jării raționale și complexe asupra 
vitelor și multe altele.

Eu am simțit, din primele zile 
de practică, o atracție deosebită 
spre mașini, spre tractor și com
bină înainte de toate. Aceasta și 
în urma referatelor susținute de
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SCRISORI 
de la studenți

(Urmare din pag. I-a) 
turii romînești. Mai mult încă, stu
denții au avut nenumărate ocazii 
să vadă cu propriii lor ochi unele 
din aceste mărețe realizări ale so
cialismului. Casa de cultură a stu
denților, sub îndrumarea Consiliu
lui U.A.S. Iași și a Comitetului o- 
rășenesc U.T.M., a organizat vi
zite pe facultăți la Bicaz — la 
construcția hidrocentralei „V. I. 
Lenin", precum și în alte centre 
industriale. Excursiile în aceste 
centre au prilejuit studenților și 
un bun mijloc de a cunoaște pa
tria, bogățiile, frumusețile ei, să 
cunoască locuri și oameni unde, 
poate, la absolvire se vor duce să 
muncească. De altfel, ocaziile pe 
care le-au avut studenții pentru a 
cunoaște întreprinderi din cele mai 
însemnate pentru industria țării 
noastre au fost mult mai dese. In 
lași, de pildă, studenții fac dese 
vizite în întreprinderi. Cu ocazia 
acestor vizite s-au stabilit relații 
strînse între studenți și tinerii 
muncitori, relații care s-au concre
tizat în acțiuni comune, cultural- 
artistice, în intilniri, discuții etc.

In mod concret, rezultatul a fost 
acela că studenții și-au manifestat 
dorința să participe și ei direct la 
munca constructivă, la acțiunile 
obștești Inițiate de organizația 
U.T.M. și asociația studenților, in 
toate facultățile s-au format bri
găzi de muncă patriotică, iar stu
denții au primit titlul de brigadieri. 
De-a lungul întregului an, ei au par
ticipat la acțiunile de înfrumusețare 
a orașului, iar în vacanță au par
ticipat la muncile agricole din re
giune. Deosebit de stimulativă a 
fost organizarea brigăzii studen
țești care a muncit în timpul verii 
la transformarea iazului Ciric în
tr-un complex cultural-sportiv mo
dern. Experiența ne-a arătat că 
atunci cind se pun în fața studen
ților obiective însemnate, crește 
simțul de răspundere, iar 
țațele sînt cele așteptate.

Toate la un loc au avut darul

rezul-

să contribuie la dezvoltarea trăsă
turilor morale comuniste, la for
marea unei înalte conștiințe po
litice, să-i călească pe studenți, 
să le dezvolte dragostea pentru 
munca fizică, s-o prețuiască, să-i 
învețe să fie dirji, perseverenți — 
calități indisolubile intelectualului 
de tip nou.

Lucrurile bune nu trebuie să ne 
facă să nu vedem neajunsurile, 
lipsurile. Iată cîteva din ele. Este 
vorba în primul rind de stilul de 
muncă al asociațiilor studenților. 
A intrat in obiceiul lor să orga
nizeze acțiuni mari, la nivelul in
stitutelor, al centrului universitar, 
și mai ales cu diferite prilejuri, 
evenimente. In aceste acțiuni au 
fost cuprinși un număr însemnat 
de studenți, dar marea masă a 
rămas totuși în afara lor. Nucleul 
activității ar trebui să-l constituie 
grupele, anii de studiu, pentru că, 
în fond, aci pot fi organizate și 
alte activități care să le complecte- 
ze pe cele cu caracter general, ac
tivități cu caracter continuu.

Mai stăruie în conștiința unor 
studenți — e drept foarte puțini la 
număr — influențele moralei bur
gheze. Incepînd cu lucrurile apa
rent mărunte, ca indisciplina și a- 
jungînd la manifestări decadente, 
cosmopolite, cum ar fi moda de- 
șuchiată, dansurile decadente, În
vățarea cîntecelor decadente și ci
tirea a tot felul de cărți străine 
de morala noastră socialistă. 
Acestea au fost posibile datorită 
faptului că nu toate formele noa
stre educative au avut eficacitatea 
cuvenită, nu s-a muncit cu conti
nuitate. Nu a existat o preocupare 
serioasă pentru a-i atrage pe stu
denți să invețe cîntecele noastre 
revoluționare și de tineret. Se or
ganizează prea puține acțiuni pen
tru dezvoltarea dragostei studenți
lor față de cultura și arta noastră. 
Vor trebui organizate mai multe 
simpozioane închinate artei și cul
turii romînești, studenții să fie 
atrași să meargă la spectacole cu

un profund conținut educativ, să 
discute asupra lor, să se organi
zeze concursuri gen „Drumeții ve
seli" sau „Cine știe cîștigă", care 
să stimuleze interesul pentru stu
diu și cunoașterea unor probleme 
de știință, de artă și literatură etc. 

in anul universitar care începe 
organizațiile U.T.M. trebuie să-și 
îndrepte atenția mai ales în această 
direcție, să îndrume asociațiile 
studenților din institutele ieșene 
pentru a organiza asemenea acti
vități care să aibă in rîndul stu
denților o puternică influență edu
cativă, să contribuie la întărirea 
educației lor patriotice, la dezvol
tarea sentimentelor de mîndrie 
pentru realizările regimului nostru, 
a dorinței de a contribui activ la 
construirea socialismului în patria 
noastră. I

B. CARAGIALE

O bucurie pentru studenții Institutului de petrol, gaze și geologie 
laboratoarele lor au primit anul acesta noi aparate moderne

și din consiliul asocia
ției studenților nici nu 
și-au făcut iluzii că in
troducerea autodeservi
rii va decurge lin.

— Așa se fntîmplă 
întotdeauna, spun ei: 
noul întâmpină greutăți. 
Dar, pînă la urmă, în
vinge I

Așa s-a întâmplat și 
atunci cînd a fost vor
ba de introducerea auto
deservirii în cămine. 
Pe-atunci mai întâlneai 
pe cîte unul care, in- 
trînd în dormitor, se 
trîntea de-a dreptul tn 
pat, îmbrăcat și încăl
țat, sau arunca la în
tâmplare mucurile de ți
gări pe podea. Iar în 
căminele din Orașul 
Stalin li s-au creat stu
denților condiții bune 
de trai. „La noi în că
min te odihnești ca a- 
casă 1“ — spune stu
dentul Ion Iordache, om 
în toată firea, fost mun
citor la uzinele „Inde
pendența" din Sibiu. 
„Trebuie însă să știi 
cum să te folosești de 
aceste condiții bune, să 
răspunzi prin grijă la 
atenția cu care ești în
conjurat" — mai adau
gă el. Tocmai de aceea 
s-au gîndit cei mai buni 
studenți din institut la 
soluția autodeservirii.

Era prin iarnă. La 
adunarea generală a 
organizației U.T.M. din 
institut, în care 
prelucrat 
Plenarei a 
al U.T.M., 
tărîrea de 
fără întârziere la autode- 
servirea în cămine. în
ceputul l-au făcut băie
ții din camera 1. Erau 
șase — toți ca unul — 
din anul II mecanică.

Mai întîi, Ilie Con
stantin, președintele co-

s-au 
documentele 
IlI-a a C.C. 
s-a luat ho- 
a se trece

miletului de cămin a 
scos o gazetă de perete 
pe care a așezat-e la 
intrarea în cămin, care 
trebuia să pledeze pen
tru ideea că un bun in
giner trebuie să știe să 
se și gospodărească. 
Apoi au fost asigurate 
condițiile materiale ne
cesare autodeservirii. 
Și, în sfîrșit, n-a mai 
fost nevoie ca femeia de 
serviciu să mai deretice 
în camera 1 1...

Puterea
s-a arătat a fi eficace. 
Majoritatea studenților 
din cămin au pășit pe 
urmele celor dintîi. Nu
mai cei din camera 2 nu 
se urneau. Pînă la ur
mă au înțeles însă și 
ei că treaba începută 
de colegi e un lucru se- 
serios. Le era rușine să 
rămînă mai prejos. S-a 
pornit acolo o adevăra
tă întrecere. Seara, cînd 
se întorceau de la 
cursuri, căminiștii se 
opreau mai întîi în fa
ța graficului să vadă 
cine-i în frunte. între
cerea au cîștigat-o cei 
din camera 10 : băieți 
din anul I de la silvi
cultură, toți veniți din 
producție, care-și țineau 
dormitorul ca scos din 
cutie.

A trecut la autode- 
servire și căminul 2, al 
fetelor.

Anul acesta autodeser- 
virea în cămine și canti
ne se va generaliza.

Iată, așa, simplu, cu 
modestie, firesc ca de 
la sine înțeles, viitorii 
ingineri își orînduiesc 
Viața în cămin, gospo
dărind cu grijă bunuri
le încredințate lor 
către popor.

exemplului

V. CARABA

In vizită la prietenii noștri
de

STUDENȚII SOVIETICI&

■

Căminul studenților căsătoriți de la Institutul politehnic din 
București le asigură locatarilor săi tot confortul.

In fotografie: un aspect dintr- una din camere

Eram 45 de tineri — muncitori, stu
denți, asistenți. Două săptămîni aveam să 
trăim momente unice în viață : întâlnirea 
cu tineri sovietici, cu oameni sovietici. 
Am plecat să vizităm Uniunea Sovietică 
— mai precis Moscova și Leningradul — 
cu curiozitatea omului care a citit, a stu
diat, a auzit despre măreția acestei țări 
socialiste, despre eroicul popor sovietic. 
Acum însă, aveam să vedem cu propriii 
ochi, să-i cunoaștem îndeaproape, în viața 
lor de muncă, de învățătură și odihnă.

Numărăm ceasurile, minutele, clipele, 
pînă la sosirea în Moscova și hotărîm, în 
unanimitate, să rezervăm somnului cit mai 
puțin, tot tâmpul să-l închinăm vizitelor, 
discuțiilor, să vedem tot ce se poate ve
dea. Noi, studenții, așteptam întâlnirea cu 
studenții sovietici. Voiam să știm cum 
muncesc, cum învață, care le sînt preocu
pările. Colegii ne încredințaseră această 
sarcină de a ne întoarce cu învățăminte 
care să îmbogățească experiența noastră 
de muncă.

Primii pași pe pămîntul țării sovietice 
ne-a spulberat orice sentiment de sfială, 
sentimentul pe care-l are orice musafir 
care pășește pentru prima oară într-o 
casă. Gazdele — și am avut numeroase 
gazde, de vârste și cu ocupații foarte dife
rite — ne-au făcut să ne simțim repede 
„de-ai casei", ne-au introdus dintr-un bun 
început în atmosfera mereu entuziastă a 
poporului sovietic, un entuziasm care 
domnește pretutindeni — în rîndul celor 
de-o șchioapă — pionierii, în rîndul ado
lescenților — comsomoliștii, in rîndul 
vîrstnicilor.

In jurul modestului nostru grup s-au a- 
dunat numeroși prieteni care s-au oferit 
voluntar să ne fie ghizi, să ne arate tot 
ce-i frumos, ce-i interesant în cele două 
mari orașe ale Uniunii Sovietice.

Ce putea fi mai de preț pentru cei ce 
alcătuiau grupul studenților și asistenților 
decît prilejul de a cunoaște grandioasa uni
versitate moscovită — Universitatea „Lo
monosov". Știam aproape tot ce se poate, 
ști despre acest focar de cultură. Totuși 
realitatea ne-a copleșit. Așezată pe coli
nele Lenin, clădirea cu cele 32 de etaje 
domină întreaga parte de sud-est a capi
talei. Aci învață, trăiesc, se distrează, fac 
sport 24.000 de studenți. Un orășel aproa
pe — un orășel universitar. N-ar fi fost 
posibil să vizităm toate cele cîteva mii de 
săli care adăpostesc amfiteatrele, labora
toarele, bibliotecile, sălile de cursuri și

se mi narii — toate înzestrate cu mobilier 
și instalații din cele m>ai moderne. Am 
văzut cîteva doar și ne-am format o ima
gine a întregului complex. în aceeași clă
dire, pentru cazarea studenților și a ca
drelor didaetice sînt amenajate peste 
6.000 de camere confortabile și respectiv 
84 de apartamente. Aș vrea să adaug că în 
fiecare cameră locuiesc cel mult doi stu- 
denți, iar curățenia este exemplară. Ne-am 
notat acest amănunt : studenții se gospo
dăresc singuri. De ce n-am extinde și noi 
inițiativa de a ne gospodări propriile 
noastre cămine ? Cu siguranță că ne-am 
respecta mai mult propriul nostru efort.

Dar vizita nu s-a terminat. Mai aveam 
de văzut combinatul sportiv al universi
tății, observatorul astronomic, serele, tere
nurile experimentale, unde viitorii specia

liști desfășoară activitatea practică și de 
cercetare, precum și parcul care oferă stu
denților minunate clipe de răgaz. Toate la 
un loc se întind pe o suprafață de aproxi-

ochii noștri. Pe cind străbateam drumul de 
la universitate am văzut o coloană nesfir- 
șită de tineri cu drapele. Curioși am în
trebat cine sînt și unde se îndreaptă. Și 
am aflat că erau tineri ce plecau pentru a 
ajuta la strîngerea griului de pe pământu
rile desțelenite. Printre ei erau și studenți. 
Numai de la Universitatea „Lomonosov", 
în acest an au plecat la muncă patriotică, 
pentru două luni, cîteva mii de studenți.

Studenții sovietici sînt prezenți ori unde 
sînt chemați de către partid și Comsomol, 
trăiesc în fiecare clipă viața poporului, 
sînt mereu in miezul frămîntărilor țării. 
Așa au fost educați de Comsomol. Orga
nizațiile comsomoliste au imprimat vieții 
studenților entuziasmul continuu de muncă, 
i-au învățat să lucreze și în zilele obișnuite 
cu entuziasmul zilelor de sărbătoare. 
Mai târziu, in discuțiile cu studenții lenin- 
grădeni, această constatare avea să se com
plectele.

Dar să ne întoarcem la discuția cu stu-

ca lor viitoare ! Și, ceea ce este foarte im
portant, munca în cercul științific îi ridi
că pe studenți treptat la nivelul de pre
gătire al celor mai buni. In această privin
ță, ca și în toate celelalte de altfel, ute- 
miștii facultăților noastre au multe de în
vățat...
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motiv 28 de ha. Și cînd te gindești că to
tul « fost construit în numai 4 ani !

. *
Am văzut unde învață studenții, doream 

acum să-i și cunoaștem, să discutăm cu 
ei. N-a fost necesar să ne exprimăm acea
stă dorință; gazdele — ca și noi —așteptau 
o asemenea întâlnire. Este greu de redat 
atmosfera, greu de exprimat și de cuprins 
tot ce ne-am împărtășit unii altora în cele 
cîteva ceasuri petrecute împreună. Întrebă
rile nu mai conteneau. Curiozitatea era re
ciprocă. Discuția despre activitatea obș
tească « studenților mi-a rămas în mod 
deosebit in memorie. Pentru studenții so
vietici munca obștească a devenit tot atât 
de firească ca și învățătura. Ea a devenit 
o necesitate. Viața, activitatea lor •ar pă
rea incomplectă, sărăcită, dacă într-o va
canță, de pildă, n-ar pleca voluntar pe 
ogoare la strîngerea recoltei. Este suficient 
ca organizația comsomolistă să-i cheme la 
o acțiune patriotică pentru ca studenții să 
se prezinte în masă la comitetul de Com
somol, să ceară să fie înscriși în brigăzi, 
Un exemplu de acest gen s-a petrecut sub

denții moscoviți. Ne interesa totul despre 
viața lor, de asemenea și pe ei ii interesa 
activitatea studenților romini. Asupra unor 
probleme ne-am oprit mai îndelung. Era 
vorba despre activitatea științifică, de 
pildă. în facultățile sovietice ea este con
siderată o formă care-i dă studentului po
sibilitatea să-și adincească cunoștințele, să 
devină multilateral pregătit, il ajută să-și 
ordoneze munca, învățătura. In cercurile 
științifice studenții își fac ucenicia în 
migăloasa muncă de cercetare — ele s-au 
transformat în școală a educării pasiunii 
pentru profesiune, pentru știință. La noi 
sînt cuprinși în activitatea științifică nu
mai o parte a studenților. La ei însă, toți 
studenții sînt membri ai cercurilor științi
fice, obligați să prezinte lucrări periodice. 
Activitatea științifică a devenit de altfel 
în șconla superioară sovietică, o parte in
tegrantă a procesului de învățămint. Ea 
este stimulată de munca publicistică în 
revistele științifice de faptul că lu
crările sînt folosite în activitatea didac
tică. Cit de mult îi apropie pe studenți 
activitatea creatoare de cercetare de mun-

După vizitarea Moscovei am plecat la 
Leningrad. Drumul l-am făcut cu inimile 
strînse de curiozitate și respect. Auzisem 
despre acest oraș, care a rezistat eroic în 
timpul Marelui Război de Apărarea Patriei 
cu prețul a mii și mii de jertfe. Fiecare 
din noi ardea de nerăbdare să-l cunoască, 
să-l admire, să-i aducă omagiul său de re
cunoștință.

Am ajuns dimineața. Drumul de la gară 
pînă la locul cazării l-am făcut cu autobu
sele. Eram numai ochi, voiam să nu ne 
scape nimic. Din fuga mașinii, am privit cu 
nesaț bulevardele largi și curate, clădirile 
mari și frumoase, Palatul de iarna, Neva, 
fortăreața Petropavlovsk, crucișătorul 
„Aurora" și multe alte edificii pe care zi
lele următoare aveam să le cunoaștem în
deaproape.

La Leningrad ca și la Moscova, am făcut 
cunoștință cu mulți studenți sovietici. Ei 
s-au apropiat de noi fără rezerve, străduin- 

du-se să facă cit mai plăcute clipele petre
cute împreună. Cu Ghenadi Golovin, Va
dim Govorov și Tolea Lodîghin, de la Fa
cultatea de căi ferate, ne-am împrietenit 
de-a binelea. l-am întrebat unde vor 
merge după absolvire. Li s-a părut ciudată 
întrebarea. „Cum unde — mi au spus ei. 
Unde vom fi trimiși, unde este nevoie de 
noi, firește!" Nici unul din ei, și nici alții 
cu care am discutat, nu au pomenit că țin 
să rămină în oraș. Nu-i sperie distanța, su
tele și chiar miile de km. depărtare de 
orașele în care nu învățat. Pentru ei, preo
cuparea de seamă este pregătirea temeini
că și dorința de a deveni oameni cit mai 
folositori patriei. Iată și la ei aceeași do
rință exprimată de studenții moscoviți de a 
fi mereu acolo unde sînt chemați de partid, 
unde le este locul.

tn amintirea acelor zile și nopți 
neuitat petrecute împreună ne-am 
reciproc cadouri, promițîndu-ne
scriem. Vadim, care are talent la desen, a 
imortalizat momentul despărțirii 
pe o ilustrată. O păstrez ca pe una din 
cele mai scumpe amintiri. ,

DUMITRU GANCIU 
student

de 
făcui 

să ne

noastre

tov. ing. prof. Firondoiu tn legă
tură cu agregatele mecanice și lu. 
crăriJe executate de ele. Alergam 
de aceea în timpul meu liber în 
căutarea tractoristului utemist 
Vasile Tomița. Ne împrietenisem 
și s-a învoit cu plăcere să mă a- 
Jute să cunosc pnactic conducerea 
tractorului și combinei, precum și 
problemele legate de sporirea nan. 
dementului lor. Așa s-a născut în 
mine dorința de a mă califica în 
munca de tractorist și combiner.

Conducerea gospodăriei a înțe
les această dorință a mea, dorin
ță pe oare și-iau manifestat-o și 
alți 8 sau 10 studenți și ne-a acor
dat tot sprijinul. In timpul liber 
am continuat să primesc lecții 
practice de la prietenul meu To- 
mița. Apoi, în campania agricolă 
de vară ara lucrat 15 zile pe trac
tor șl combină ca muncitor cali
ficat. Astăzi sînt posesor aJ car
netului de tractorist șt combiner.

Asta înseamnă că sînt stăpîn pe 
o meserie care mă va ajuta ca 
tn «nit viitori, la practica studen
țească, iar mai apoi în ctmpul 
muncii, să-mi exercit cu mai mul. 
tă competență ș! mai multilateral 
calitatea de inginer agronom, să 
fiu oît mai folositor patriei mele.

Am auzit pe unii exprimîndu-și 
îndoiala că în timpul practicii stu
dentul poate învăța și o meserie. 
Totuși lucrul acesta e posibi'. 
Practica pe care am desfășurat-o 
la G.A.S. Segarcea mi-a dovedit-o 
din plin. Ce se cere pentru aceas
ta ? Mal tn-tfi voință. Se cere de. 
sigur și ceva mai mult efort. Dar 
noi, tinerii, nu ne speriem de e- 
forturl.

CONSTANTIN CERBU 
student în anul II la Facultatea 
de agricultură a institutului agro

nomic din Craiova

Din planul casei 
de cultură pentru 

noul an
Deschiderea noului an universi

tar marchează și începutul unei 
noi etape în activitatea Casei de 
cultură a studenților. Proiectele ne 
îndreptățesc să credem că studen
ții vor găsi aici, în curtod, o ac-, 
tivitate bogată, educativă și disj 
inactivă.

Se proiectează numeroase confe
rințe pe teme politice, științifice, 
de artă și cultură, concursuri, în
tâlniri, vizite în întreprinderi, re
uniuni.

S-a mai proiectat comp tecta rea 
șl lărgirea orchestrei noastre — or
chestră cu bun renume, care a cîș- 
tigat premiul I pe țară cu prilejul 
trecerii în revistă a formațiilor 
artistice studențești. Aceasta va 
însemna și o mai bogată activitate 
muzicală la Casa de cultură.

Se va continua de altfel și tna- 
audițiilor muzicale care șl 
acum au găsit o mare cău- 
printre studenți.
lîngă Casa de cultură se vaPe înființa un nou cerc pentru cine

fili, înzestrat cu toate cele trebui
toare.

Cinematograful Case! de cultu
ră, deschis de puțină vreme, va 
primi și el cu dărnicie spectatorii 
oferindu-le cele mai noi producții 
cinematografice.

Cercul dramatic va pregăiti pen
tru scenă o piesă inspirată din 
viața comsomoliști.lor, care-șf săr
bătoresc anul acesta cea de t 40-a 
aniversare a glorioasei lor orga, 
nizații. Iar repertoriul formațiilor 
artistice se v0 îmbogăți cu noi 
prelucrări ale producțiilor folclo
rice din regiunea Stalin.

ION IORDACHE
student

Institutul politehnic-Orașul Stalin

Stelfana Mihăilescu este emoțio
nată firește. Și de rezultatul pe 
care îl va obține la acest examen 
depinde reușita el la concursul 
de burse, precum și intrarea în 

Facultatea de stomatolcigie
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STR1MBESTE AȘEZATĂ

TINEREȚE! FniirăTiFinASPUROER!

Articolul „Tineri folositori so
cietății — ori domnișori" apărut 
in numărul 2901 din 7 septem
brie al ziarului „Scînteia tinere
tului" ridică, după părerea mea, 
citeva probleme de o mare în
semnătate pentru educația tinere
tului nostru. Aceste probleme 
m-au frămîntat și pe mine. Sînt 
profesoară la Școala medie mixtă 
nr. 22 din Capitală. Și în acea
stă muncă am avut deseori greu
tăți cu unii elevi și eleve tocmai 
din cauza educației greșite și 
profund dăunătoare primite de ei 
în familie.

Adevărat se remarca în artico
lul amintit că, în societatea noa
stră, cheia verificării calităților 
morale ale omului o constituie, in 
primul rind, atitudinea lui față 
de muncă. De modul cum tinărul 
e educat să se deprindă cu mun
ca fizică, s-o prețuiască, să sti
meze pe oamenii muncii care îi 
asigură propriile sale condiții de 
viață și învățătură depinde și a- 
firmarea sa în viață ca om în
treg, folositor societății.

Tovarășa Stănciulescu, despre 
care se vorbea în articol, dorește 
ca fiul ei să devină medic. Foar
te bine. Dar e foarte rău că in 
numele acestei dorințe ea își edu
că copilul in spiritul disprețului 
față de orice altă profesie, cu 
atît mai mult, cu ctt, la virsta 
lui, copilul nu și-a dezvăluit Încă 
adevăratele sale aptitudini. De 
unde știe tovarășa Stănciulescu 
că copilul ei, intrînd mai profund 
în viață, legîndu-se de oameni, 
cunoscîndu-i, muncind alături de 
ei șl dezvăluindu-și talentele, pa
siunile, nu-și va alege o altă me
serie față de care va avea o reală 
aplicație ?

Tinărul care 
ți nu e educat să se deprindă 
cu ea, nu va 
menii care îl 
va simți nici răspunderile socia
le eare-i revin lui ca cetățean. 
Eu aș vrea să merg mai departe 
și să spun că astfel de tineri, ți
nuți printr-o atitudine de ocroti
re, la o parte de clocotul vieții, 
sustrași de la cunoașterea ei, neo- 
bișnuiți cu eforturi — absolvind 
facultatea și repartizați undeva 
departe de familie, vor refuza să 
meargă. Stăpiniți de comoditate 
ei își vor înăbuși pasiunile, vor 
renunța cu ușurință la realizarea 
visului lor, numai să nu se des
partă de „poala mămicăi". Am 
avut o elevă pe care am urmă
rit-o și în timpul anilor ei de fa
cultate. Vorbea cu pasiune despre 
profesiunea ei, dar cind a trebuit 
să meargă intr-un sat în regiu
nea Craiova, a venit la mine iz
bucnind in plins : „Niciodată nu 
mi-am imaginat că va trebui sa 
plec din București, de acasă — 
vorbea ea printre sughițuri. Mama 
nici nu vrea să audă. Ce voi 
face fără ea ? Cine o să-mi poar
te de grijă ? Eu, vă spun drept, 
nu știu măcar să gătesc o min- 
©are".

In legătură cu aceasta aș vrea 
să ridic incă o problemă. Cred că 
educația copiilor în familie in spi
ritul dragostei față de munca fizi
că trebuie făcută începind cu cele 
mai mărunte lucruri. Unii părinți 
țin copiii acasă ca într-o cutie, adu- 
cîndu-le totul „pe tavă", nu-i de
prind ți pe ei cu treburile gospo
dărești. Asemenea 
apoi jigniți, insultați cînd 
cere să îndeplinească 
practică de gospodărie.

Spre sfîrșitul anului 
primăvară, am chemat 
unor clase să curățim 
sala de laborator. Ei bine, 
constatat cu uimire 
15—16 ani, pline de sănătate, se 
fereau să pună mina pe mătură, 
nu știau cum să șteargă praful, 
că băieți în toată puterea se sim
țeau stînjeniți, rușinați să aducă 
• găleată cu apă, să pună mina 
pe lăzile cu materiale de labora
tor. Dar ei erau și complect ne- 
pricepuți în treburi gospodărești. 
Le lipsea nu numai hărnicia, dar 
nu știau pur și simplu cum să 
rânduiască un lucru sau altul.

— Pe mine acasă mămica nu

nu iubește munca

iubi nici oa- 
înconjoară, nu-și

copii se simt
li se 

o muncă

școlar, în 
pe elevii 

împreună 
am 

că fete de

mă pune să fac așa ceva, se 
piîngea eleva Răducanu din cla
sa a VHI-a B., uitîndu-se la mă
tură ca la un lucru nemaiintîlnit. 
Socotesc că e profund dăunătoa

re atitudinea unor părinți care își 
cocoloșesc într-atît copiii, incit, 
fete și băieți mari, așteaptă să 
le facă „mămica" totul, pină și 
patul în care au dormit, pînă și 
pantofii cu care se incalță. Ce fel 
de oameni vor fi în viață astfel 
de tineri, ținuți sub aripă ca niște 
pui schilozi ? în Ioc de oameni 
harnici, sănătoși și puternici ei 
devin astfel niște „cuconași" molii 
și greoi care, plecați de la pă
rinți nu vor fi în stare să se des
curce in diferitele împrejurări ale 
vieții. Mai muit. Copiii astfel co
coloșiți, feriți de munca fizică, de 
munca gospodărească și crescuți 
ca intr-o seră, adoptă o atitudine 
de lene față de orice altă muncă, 
in cazul nostru, față de învăță
tură. Eleva Răducanu, cea care 
se uita mirată la mătură, a ră
mas în anulscare a trecut repe
tentă. Ea s-a prezentat la exa
mene cu totul nepregătită.

Sînt părinți care ocrotindu-și 
copiii de orice fel de eforturi, •- 
jung pină acolo, Incit să inter
vină pe lingă profesori cerînd 
„indulgența" acestora privind 
chiar pregătirea lor școlară. „V-aș 
ruga să aveți grijă de copilul 
meu, mi-a spus, venind in cance
larie, tatăl elevului Ene din cla
sa a Vl-a C. E cam slăbuț, a 
rămas corijent, faceți cumva să-I 
treceți". Ce fel de educație dă 
acest părinte copilului său, inter
venind pe lingă profesor și cerînd 
să i se acorde „indulgență"? In 
viață se răzbate prin muncă, prin 
eforturi și nu mergînd pe dru
muri strîmbe, ocolite. Elevul Ene 
a trecut examenul de corijență 
satisfăcător. Dar el l-ar fi trecut 
și mai bine, ba n-ar fi rămas nici 
corijent dacă tatăl său, tovară
șul Ene, ar fi avut o altă atitu
dine față de munca copilului său, 
ar fi fost exigent față de el. în
țeleg oare asemenea părinți cit 
rău fac ei propriilor lor copii, 
comportîndu-se față de ei ca față 
de niște „prințișori", cărora le sa
tisfac toate gusturile fără discer- 
nămînt, fără conștiința marii lor 
răspunderi de a pregăti pentru

viață tineri harnici, activi, cu 
dragoste față de muncă, tineri 
care să fie de folos societății ? In 
astfel de condiții, copiii, aflați în 
pragul vieții, necunoscind-o încă, 
lipsiți de experiența oamenilor 
maturi, puși să aleagă între efort 
și minimum de efort ei se po
stează totdeauna pe treapta ulti
mei cerințe.

In primăvara acestui an mama 
elevului Beneș din clasa a Vf-a 
știind că se apropie examenele și 
vrând să-și asigure „liniștea" cu 
privire la situația fiului său a 
încercat să intervină pe lingă 
profesor cu un cadou. Refuzată, 
și-a trimis a doua zi copilul învă- 
țîndu-l să strecoare „pe furiș" 
profesorului cadoul. Elevul Beneș 
nu e un elev slab la invățătură, 
dar faptul că mama sa intervine 
deseori pentru el cocoloșindu-1 în 
fel și chip, nu-i oare de natură 
să-i altereze elanul, conștiința, 
să-l facă să-și găsească sprijin 
nu în propriile sale eforturi, în 
muncă cinstită cl in aripa „pro
teguitoare" a mamei sale ? „Inter
vențiile" pe lîngă profesori, cere
rile de „scutire" de la munca prac
tică in atelier, de „indulgență" la 
examene — aceste practici vechi 
manifestate de unii părinți sînt 
nu numai urite, rușinoase, dar și 
profund dăunătoare pentru educa
ția copiilor.

Iată de ce e necesar să subli
niem incăodată că părinții sini 
în primiri rind educatorii proprii
lor lor copii și că așa cutn bine 
se spunea in articolul amintit ei 
pun prima cărămidă la opera de 
educație a tinerei generații. Esen
țial și folositor e ca această pri
mă cărămidă să fie pusă de pă
rinți drept și nu „strimb". Pentru 
că strîmb așezată și drumul copi
lului în viață va fi strimb, împie- 
dicîndu-1 să se realizeze ca om 
întreg, dîrz, hotărît, folositor so
cietății. Plămada tînără de mîna 
lor poate fi modelată spre bine, 
cu sprijinul părinților școala va 
putea educa cu mult mai mult suc
ces oameni întregi, viguroși, con- 
știenți de răspunderile sociale care 
le vor avea in viață.

CARMEN BUJOR 
profesoară la Școala medie 

nr. 22 București

Inginerul Marcel Șapira, împreună cu radiotehnicianul Vasile 
Cărămidă de la secția radiofonie a întreprinderii de aparate tele
fonice din Capitală, făcînd verificările finale la o serie de rame 

a liniilor de intrare.

Concursul de interpretare „Geor
ge Enescu" se desfășoară intr-un 
ritm susținut, la un nivel înalt.

Ritm susținut, din moment ce 
între etape nu s-a făcut nici o 
pauză iar ia pian probele se des
fășoară dimineața și după-amiaza.

Nivel înalt, din moment ce 
condiția minimă cerută în vederea 
intrării în etapa a H-a la vioară 
a fost atît de ridicată încât unele 
elemente înzestrate, dar aflate în
tr-o treaptă de dezvoltare încă 
prea puțin ridicată, nu au putut 
răspunde exigențelor. Ne gîndim 
de pildă, la mica violonistă japo
neză Hirose Etsuko, un talent ne
îndoielnic, o sensibilitate vădind 
o mare adaptabilitate la stiluri 
diferite dar aflată doar la înce
putul dezvoltării și șlefuirii talen
tului ei și oare nu a intrat în

înfrățire
(Urmare din pag. I-a)

moțul halei, care impresionează 
puternic pe novice, poate fi su
pus deprinderii.

Cine ar faoe istoricul brigăzii 
ar putea firește să dea unele 
date, nu lipsite de interes, și 
care marchează cele trei luni de 
activitate. Ar vorbi despre întîm
plări diverse. De ce natură ? De 
pildă despre unele neglijențe 
ivite în lucrul Floricăi Bogdan 
care, fiind chemată la rampă 
pentru slaba atenție dovedită, 
a primit un avertisment. La re
cidivă, brigada a hotărtt s-o 
treacă la o singură mașină. Sehi 
i-a explicat cum să-și împartă 
timpul pentru a face față, și 
numai după trei zile fata și-a 
putut relua locul în rind cu ce
lelalte. Sau s-ar menționa hotă
rârea ca Stela Bulcinski și Rad
mila Simonovics să execute în 
cadrul brigăzii controlul calită
ții. Etc.

Dar nu ar trebui să se uite în 
nici un caz legăturile sufletești 
care s-au format pe nesimțite și 
care au fost prilejuite de o mie 
și unu de lucruri. Dacă în ziar 
apare un caz interesant la „Ti- 
neTețe-educație-răspundere", cum 
să nu se întindă discuții pasio
nante, pro și contra atitudinii în

Mal sînt doar citeva zile pfnă la 
începerea noului an școlar și gar
deroba trebuie șl ea complectată

cauză ? Dacă unul dintre mem
brii brigăzii pleacă în concediu, 
cum să nu adreseze din stațiu
nea de odihnă un cuvînt de 
salut tovarășilor ? Dacă Radmi
la Simonovics cunoaște de mi
nune frumoasele cîntece sîrbești 
cum s-ar putea ca romînca Ele
na Bortoș, căreia îi plac îndeo
sebi emisiunile „din muzica po
poarelor", să nu învețe de la ea?

Un singur moment, evocat în 
cîteva linii fugare, ca ilustrație. 
Pentru Iosif Wagner, ajutorul de 
maistru, luna iulie a fost plină 
de evenimente memorabile. 1) a 
fost primit în brigadă ; 2) a de
venit utemist și 3) a împlinit 20 
de ani. Trebuie recunoscut că o 
asemenea avalanșă de întîmplări 
merită reținută și cinstită așa 
cum se cuvine. Bineînțeles că 
băiatul nu s-a gîndit să desfacă 
buletinul de identitate și să pună 
sub ochii tovarășilor săi data 
nașterii. Dar parcă era nevoie. I 
Doar utemiștii au auzit limpede 
la primirea lui în organizație : 
născut la 24 iulie 1938. N-au ui
tat. Florile și lichiorul au înso
țit cadoul mai substanțial și în 
orice caz mai durabil al unei 
cămăși de poplin. Și, deși băia
tul a fost foarte emoționat și 
plăcut surprins, se dovedi în a- 
oeeași clipă stăpîn pe situație 
pentru că făcu să circule o 
pungă de bomboane anume pre
gătită. Partea nostimă este că 
toată această simpatică aniversa
re a avut loc la sfîrșitul unei 
consfătuiri de producție care s-a 
ținut, ca toate consfătuirile de 
producție, cu critici, cu autocri
tici, și cu angajamente în muncă.

Vgniți să ne vedeți!

AZI ULTIMA ZI

ii im

La „Nikos Beloiannis" activi
tatea culturală a tineretului de 
diferite naționalități este unul 
dintre aspectele cele mai sem
nificative. Orchestră de mu
zicuțe, echipă de teatru în lim
ba romînă, echipă de teatru în 
limba maghiară, echipă de dan
suri, cor. Firește, nu sînt numai 
tineri. Dar cîți sînt, sînt inimoși. 
Dacă ai să intri inopinat în se
diul organizației U.T.M., la 
o oră mai târzie, s-ar putea ca 
tovarășul Rudolf Frisch, secreta
rul, să fie tulburat dintr-o trea
bă pe care, pe bună dreptate, o 
consideră importantă. O privire 
peste umăr. Ei, drace I Versuri, 
cronică rimată ? Oricum, nu se 
va supăra dacă vom relata, chiar 
fără citatele de rigoare, că pre
gătește material destinat brigăzii 
artistice de agitație „Vede tot“...

Cum înveți să cunoști sufletul 
popoarelor prin dansurile și cân
tecele lor, cum o parte din tot 
ce au ele mai nobil treoe și asu
pra ta, acestea sînt învățăminte

Să folosim rațional
pășunile alpine din masivul Gîrbova

NUMERE
PENTRU PREMIILE
SUPLIMENTARE Z^X

NUMERE
PENTRU CATEGORIILE l-VII 
Șl PREMIILE SPECIALE

t^Ce ntcwi&tes

DE PREMIERE
NOI CRITERII

pieții, în-
1.000.000

nu s-au

MAI MARI 
MAI MULTELoto ciswm

(Urmare din pag. I-a) 

aduce statului economii de aproa
pe 2.000.000 lei. Pentru suprain- 
sămînțări, semințele de graminee 
valoroase din flora spontană se 
pot recolta chiar de pe pajiștile 
nepășunate din masiv. In urm.a 
unor calcule aproximative a re
zultat că acum, in zilele acestea, 
se pot recolta de pe pășunile ma
sivului Gîrbova peste 50.000 kg. 
semințe de graminee valoroase, 
care, evaluate la prețul 
sumează aproximativ 
Iei.

Iată valori pe care
gîndit să le fructifice nici orga
nele tehnice agricole ale Sfatu
lui popular regional Ploești, nici 
organele și organizațiile U.T.M. 
din regiune.

Complexul de lucrări tehnice ce 
trebuie efectuate pentru îmbună
tățirea pășunilor din masivul Gîr
bova nu va da insă roadele scon
tate, dacă nu va fi însoțit de o 
serie de măsuri organizatorice. 
Pășunile vor fi invadate și de 
aci înainte de buruieni, dacă tir- 
litul va continua să se facă ne- 
rațfcnal, ținindu-se oile în ace-

lași loc 
stină șl 
ciobani să schimbe locul, 
în contractele care se încheie în
tre serviciul bazei furajere de la 
raion și beneficiari sînt prevăzute 
anumite clauze care-i obligă pe 
cei ce-și duc oile la pășune pe 
munte să execute diferite lucrări 
de întreținere a pajiștilor. Pină 
acum aceste obligații nu s-au 
respectat decît sporadic și în 
foarte mică măsură. Principalii 
vinovați pentru aceste neglijențe 
condamnabile sînt tehnicienii ba
zei furajere de la raion și comu
ne, care se mulțumesc să urmă
rească numai latura financiară, 
adică dacă cei ce au oi pe pășu
nile din masiv își achită obliga
țiile bănești față de stat.

Foarte rare ori acești tehnicieni 
controlează, sus pe munte, felul în 
care ciobanii întrețin pășunile pe 
care le folosesc. îndrumările date 
de ei în aceste rare ocazii sînt 
cu totul generale și nu sînt res
pectate. Răspunzătoare de aceste 
neglijențe nepermise sînt și or
ganele tehnice ale serviciului ba
zei furajere de la regiune, care

pînă cînd 
noroiul îi determină

gunoiul de 
pe 

Apoi,

nu iau măsurile necesare împo
triva nepăsării de care dau do
vadă tehnicienii de la raion și 
comune.

Pentru folosirea rațională a pă
șunilor din masivul Gîrbova tre
buie să se ia urgente măsuri pe 
toate fronturile. Pe de o parte or
ganele tehnice amintite sînt da
toare să întocmească făîă întîr- 
ziere un plan operativ de lucrări 
de întreținere a pășunilor din 
masiv a cărui traducere în fapt 
să înceapă îndată și să vegheze 
ca beneficiarii pășunilor (întovă
rășirile zootehnice și stinele coo
peratiste) să se achite conștiin
cios de sarcinile contractuale.

Pe de altă parte, organizațiile 
U.T.M. din agricultura raionului 
Cimpina au îndatorirea patriotică 
de a iniția o largă acțiune de 
mobilizare a tineretului ia lucră
rile amintite, de întreținere a a- 
cestor pășuni, lucrări a căror 
efectuare trebuie începută acum. 
Prin munca lor
de pe ogoarele raionului Cimpina 
vor contribui efectiv la creșterea 
rentabilității pășunilor din masi
vul Gîrbova și vor aduce statului 
economii de milioane de lei.

voluntară tinerii

prețioase pe oare le-au tras ti
nerii oare la fabrica „Nikos Be- 
loiannis" din Timișoara activează 
în diversele formații culturale. 
Iți crește inima de bucurie cînd 
îi vezi pe Schlehta Ștefan și pe 
Ion Marian, amilndoi utemiști, 
unul de naționalitate maghiară, 
celălalt romîn, vorbind ou însu
flețire despre piesa în care joacă 
amîndoi: „Poveste studențească" 
de Mihail Sorbul. Nu o cunoaș
teți ? Dacă mărturisiți că nu, 
cei doi prieteni sînt gata să vă 
istorisească subiectul, cu pățani
ile vesele și triste — mai bine 
spus întotdeauna triste sub apa
rență uneori veselă, ■— ale stu
denților de altădată. După pie
sa aceasta speră tă joace și în 
altele — „Veniți să ne vedeți". 
Un întreg repertoriu există acum 
trecut în analele colectivului de 
teatru de la această întreprinde
re ; ca un colectiv teatral care 
se respectă, el a făcut și turnee 
la Sînmartinul Sîrbesc, la Diniaș 
și perspectivele se anunță și mai 
îmbucurătoare.

★
Astfel se culeg roadele muncii 

perseverente, de educație în spi
ritul internaționalismului prole
tar, desfășurată de organizațiile 
U.T.M. sub conducerea partidu
lui. Pentru ca în brigada de ti
neret să lucreze înfrățiți munci
tori de diferite naționalități, pen
tru ca ziua de naștere a unuia 
dintre ei să însemne prilej 
bucurie pentru toți, pentru 
flacăra artei să-i încălzească 
toți deopotrivă, a trebuit 
blestemata societate burgheză 
fie nimicită și odată cu ea să 
smulsă din rădăcini și buruiana 
otrăvitoare a vrajbei naționale. 
Partidul i-a învățat pe tinerii 
despre care a fost vorba în rân
durile de mai sus — și pe mili
oane ca dînșii — că asemenea 
noțiun* ca patrie, libertate, cinste, 
fericire—oricare ți-ar fi limba ma
ternă în care Ie rostești — ex
primă realitatea vieții noi din 
țara noastră, constructoare a so
cialismului.

Privești uneori o țesătură fru
moasă, al cărei desen îți încîntă 
ochii; o cuprinzi în palme, în
cercând să izolezi cu privirea 
firul, firul alăturat altor două 
fire; între degete încerci tăria 
țesăturii. Nu se desface. Rămî- 
ne întreagă, trainică, inextrica
bilă, cu nenumăratele sale fire 
subțiri, divers colorate, strâns 
împletite, pentru totdeauna.

Așa se înfățișează lumea mun
citoare din fabricile noastre — 
cu oameni ce aparțin unor națio
nalități diferite, purtătoare ale u- 
nor particularități și tradiții spe
cifice, dar care împreună și nu
mai împreună, alcătuiesc un tot, 
unitar, puternic, creat după le
gile armoniei, proprii orânduirii 
socialiste.

etapa a H-a. Kămuie, desigur 
pentru altă dată, căci, evoluând pe 
linia pe care a pornit nu ue 
doim că in 
suko se va 
respunzător 
ternaționale ca cele de la Con
cursul „George Enescu".

Vorbeam de revelarea unor ta
lente remarcabile. Ele sînt nume
roase și în general se îmbină cu 
asimilarea mai mare sau mai 
mică a unei „școli" remarcabile.

Să vorbim, de pildă, de Ta 
Man Bon violonistul vietnamez în 
vîrstă de 16 ani. Intre Nandin, 
localitatea în care s-a născut și 
București, este o cale de multe mii 
de kilometri care nu înseamnă nu
mai depărtări geografice ci și de 
moravuri și tradiții. Și totuși, cu 
talentul său neobișnuit, ou acea 
intuiție muzicală remarcabilă, el 
ne-a~dat o emoționantă tălmăcire 
a muzicii lui George Enescu, 
în care finețea se ține de mină 
cu profunzimea. Unde la cunos
cut pe Enescu ?
cunoscut ei oare
cile muzicii sale ? Ta Man Bon 
a început ucenicia sa muzicală la 
virsta de cinci ani, ou tatăl său 
și apoi, la 12 ani, a plecat în Chi
na să și-o continuie și desăvâr
șească. Acolo, împreună cu profe
sorii săi chinezi și europeni s-a 
aplecat asupra partiturilor lui E- 
nescu și a căutat să le deslușeas
că sensul. Și l-au deslușit... Dar 
o cunoaștere bună nu poate fi 
unilaterală. Ta Man Bon a vrut 
ca și participanții la concursul din 
București să audă și muzică din 
oolțul de lume din care viu® și 
a cîntat „Mica Suită" pentru vi
oară de Hoang Van, lucrare plină

Unde l-a 
caracteristi-

de pitoresc, cu un specific națio
nal, cu o vibrație emoțională pu
ternică.

Sau de pildă, să vorbim de Sols- 
man Snitkovski, talentatul violo
nist sovietic care își desăvîrșeșt» 
studiile sub îndrumarea lui David 
Oistrah. La 23 de arii el vădește 
o remarcabilă maturizare a gindi- 
rii sale muzicale, aliată cu o pre
gătire temeinică, excepțională, și 
ne-a dat dovezi strălucite ale pă
trunderii în stiluri foarte diferita 
— de la Bach la Enescu. 
în care a interpretat Sonata 
de Enescu va stărui multă 
în amintirea noastră.

Ar mai trebui vorbit de 
zul Ralph Holmes sau america
nul Charles Libove și de atîți* 
alți candidați de peste hotare.

Și candidații romîni ?
Sîntem fericiți să putem spună 

că probele de vioară de pînă acum 
au dovedit că școala noastră vio
lonistică este la un strălucit ni' oi 
internațional, Varujan Cozîghian, 
Ștefan Ruha, Daniil Podlovski, da 
pildă, sau Gheorghe Hamza și La- 
dislau Kiss au oucerit simpatia tu
turor ascultătorilor, și prin serio
zitatea pregătirii lor confirmă dru
mul bun pe care se află șooo'a 
noastră de vioară.

Pronosticuri ? Nu facem... Nu 
toate numele celor pe care i-am 
pomenit vor figura neapărat prin
tre laureați. Titlurile de laureat se 
oapătă printr-o unire armonioasă 
a mai multor componente : talent, 
școală, seriozitatea pregătirii, ma
turitatea gîndirii. Cu atît mai 
demni de cinste vor fi cei oare 
le vor cuceri în acest strălucii 
concurs.

FR. SCHAPIRA

Pianiștii admiși în etapa 11-a 
a concursului

de 
ca 
pe 
ca 
să 
fie

Miercuri la amiază a luat sfîr- 
șit prima etapă a Concursului in
ternațional de pian „George Enes
cu''. Sub președinția dirijorului 
Constantin Silvestri și a vicepre
ședinților Jean Absil și Paul Con
stantinescu, juriul a admis pentru 
etapa a doua pe următorii pianiști 
care se vor prezenta astfel: joi 
— Mihail Voskresenski (U.R.S.S.), 
Dimitri Paperno (U.R.S.S.), Jero
me Loewenthal (S.U.A.), Aldo 
Mancinelli (S.U.A.), Crimhilda 
Cristescu (R.P. Romînă), Jozef 
Stompel (R.P. Polonă), Ettore 
Peretti (Italia); vineri — Giinter 
Philipp (R.D. Germană), Gabriel 
Amiraș (R.P. Romînă), Li Min- 
cean, (R.P. Chineză), Dan Grigo- 
re (R.P. Romînă), Jutta Czapski 
(R.D. Germană), Anne-Marie 
Rousse (Franța), Judith Molnar 
(R.P. Romînă) ; sîmbătă — Iulika

Behar (R.P. Bulgaria), Alexandri
na Zorlaanu (R.P. Romînă), Anto
nin Kubalek (R. Cehoslovacă), 
Ștefan Ikonomov (R.P. Bulgaria), 
Dora Milanova (R.P. Bulgaria), 
Ruslana Antonowicz (Austria), 
Vladimir Topinka (R. Cehoslova
că) și Michele Boegner (Franța).

In cea de a doua etapă a con
cursului de pian, candidații vor in
terpreta o lucrare la alegere de 
unul din următorii compozitori: 
Liszt, Schumann, Chopin
Brahms, o lucrare, la alegere de 
Mihail Andricu, Tudor Ciortca, 
Paul Constantinescu, Leon Klep- 
per, Ludovic Feldman, Radu Pa- 
ladi, Sigismund Toduță sau Con
stantin Silvestri, o piesă aleasă d« 
candidat dintre lucrările unui com
pozitor contemporan ți în întregi
me Suita opus 10 în re major de 
George Enescu.

sau

(Ager preș)

I
6 Moiceanu continuă să conducă 
în Turul ciclist al R. P. Romine

Miercuri s-a desfășurat cea de-a 
IV-a etapă a Turului ciclist al 
R.P. Romine: TuTțta-Cluj-Huedin- 
Oradea (178 km.). Din nou lupta 
pentru victorie a fost deosebit de 
dină în pofida faptului că în 
prima jumătate a cursei a bătut 
din față un vînt puternic, iar vre
mea a fost răcoroasă. Cu toate 
numeroasele acțiuni de evadare în
treprinse spre finalul etapei, dina- 
movistul Gabriel Moiceanu a rezi
stat cu succes sosind cu plutonul 
la Cluj, în același timp cu învin
gătorul etapei : V. Dobrescu 
(C.C.A.).

Clasamentul etapei: 1. Dobrescu

6 privind condițiile de admitere pentru Școala profesională 
de ucenici horticultori de la Centrul Școlar Agricol Odorhei

i, Regiunea Autonomă Maghiară

I Pe lingă Centrul Școlar Agricol Odorhei funcționează și 
i Școala profesionala de ucenici horticultori, secția romînă si 
j maghiara, cu durata de școlarizare 3 ani.

’! c se fac pînă la 13 septembrie 1958 la secretariatul
i Centrului Școlar Agricol.

i Condițiile de admitere sînt următoarele:
I 1) Se primesc în anul I, acei tineri cari au absolvit 7 clase 

elementare și au virsta de 14 ani împliniți la data de 15 
septembrie 1958, însă nu au depășit etatea de 17 arii.

j Depășirea vîrstei de 17 ani cu cei mult 6 luni se aprobă de 
directorul școlii. Dispensele de vîrstă peste limitele menționate 
mai sus se aprobă numai de D.C.I. din M.A.S.

| La admiterea elevilor var fi avantajați fiii țăranilor membri 
m t jspodării colective, în întovărășiri sau țăranilor muncitori 

I din G.A.S.
f 2) Pentru înscriere se cer următoarele acte:

a — Certificat de naștere (copie legalizată de Notariatul de
i Stat) ;
1 h — Certificat de absolvire în original ;
i c Certificatul medical (analiza sîngeiui și radioscople
j pulmonară);
i d — O declarație tip despre starea materială a părinților
■ (sau a susținătorilor);
I e — La înscriere elevii vor prezenta și un contract cu uni-
I tățile agricole socialiste ca G.A.S., S.M.T., stațiuni experimen- 
, tale, G.A.C. etc. și vor fi încheiate cu părinții sau susținătorii 
i elevilor.

{ 3. Admiterea în școală se face fără examen de admitere luiri-
j du se în considerare media g enerală de absolvire a celor 7 
) clase elementare.
{ 4) Rezultatele admiterii vor fi afișate la 14 septembrie, iar
{ anul școlar va începe la 15 septembrie 1958,
J Informații mai detailate se pot primi de la secretariatu' 
{ Centrului Școlar Agricol Odorhei, str. Arpad 12, telefon 173.

(C.C.A.) a parcurs 178 km. în 5h 
32’46”; 2. L. Zanoni (Dinamo); 
3. Șt. Poreceanu (C.C.A.); 4. I. 
Constantinescu (Progresul); 5. E. 
Mihăilă (Progresul) toți in același 
timp cu învingătorul. Cu același 
timp au mai fost cronometrați alți 
23 de alergători printre care figu
ra și purtătorul tricoului galben G. 
Moiceanu.

După 4 etape în fruntea clasa
mentului se află G. Moiceanu (Di
namo) cu 17h37’52”, urmat de D. 
Munteanu 
39’56”, L. Zanoni (Dinamo) 17h 
40’09”; M. Voinea (Dinamo) 17h 
40 34”; R. Schuster (Dinamo) 
17h40’50”; A. Șelaru (Di namo) 
17MP11”; 1. Vasile (C.C.A.) 17h 
41’17” etc. In clasamentul pe echi
pe pe primul loc se află Dinamo. 
Astăzi etapa a V-a Oradea-Huodin- 
Cluj (144 km.).

(Victoria) 17 h

• Miercuri, în penultima zi 
a campionatelor republicane de 
tenis au fost cunoscuți primii 
campioni în probele de seniori.

Anul acesta, titlul de cam
pioană în proba de simplu fe
mei a revenit tinerei jucătoare 
de la Orașul Stalin, Hermina 
Brenner, care în finală a între
cut cu 6—3; 7—5 pe Eva
Stăncescu. Finala probei de 
dublu bărbați s-a încheiat cu 
victoria cuplului Marin și 
CTiieorghe Viziru care au dispus 
cu 10—8 ; 6—2 ; 6—2 de Cob- 
zuc, Zacopceanu. In semifina
lele probei de dublu mixt s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate tehnice; M. Viziru, J. Na- 
mian-Glad, Bădin 6—2, 6—4 ; 
Gh. Viziru, E. Roșianu—Bar- 
dan, PonoVa 6—2 ; 6—4.

• Federația romînă de fot
bal a stabilit programul celor 
două jocuri internaționale care 
vor avea loc duminică 14 sep
tembrie între echipele B și de 
tineret ale R. P. Romine și 
R. D. Germane.

fntilnirea dintre formațiile 
secunde ale celor două țări se 
va disputa cu începere de la 
ora 10,30 pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, fntilnirea 
echipelor de tineret va avea 
loc Ia ora 16,30 la Ploești.



Să se pună capăt
provocărilor agresive

împotriva poporului chinezi
Pregătiri febrile ale conducătorilor 

militari americani
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

Agențiile de presă publică nume
roase știri în legătură cu pregă
tirile febrile desfășurate de con
ducătorii militari americani împo
triva Republicii Populare Chineze.

Miercuri ministrul forțelor te
restre al S.U.A., Wither Brucker, 
care se află în prezent la Bang
kok (Tailanda), urmează să so
sească la Singapore , faimoasa 
bază britanică din sud-estul Asiei. 
Potrivit corespondentului din Sin
gapore al agenției France Presse, 
Brucker va avea întrevederi cu 
generalul Richard Hull, coman
dantul forțelor terestre britanice 
din Extremul Orient în legătură trivit unor știri publicate de 
cu cooperarea trupelor americane - - -...............................
și britanice în această regiune. 
Ministrul de război american se 
va înapoia apoi la Manilla (Fili- 
pine) unde sînt concentrate masi
ve forțe militare americane.

Noi succeșe ale savanjilor sovietici

Tot în Filipine a sosit marți 
generalul american Curtis Lemay, 
a cărui vizită la Taipe a fost, 
după cum se știe, pusă în legă
tură cu pregătirile în vederea 
unei agresiuni americane directe 
împotriva Chinei. In Filipine ge
neralul Lemay a vizitat marca 
bază aeriană americană de la 
Clarkfield unde a avut o consfă
tuire cu comandanții militari res
pectivi și cu ambasadorul S.U.A. 
la Manilla, Bohlen.

In același timp ziarele ameri
cane publică continuu știri anun- 
țînd trimiterea de întăriri mili
tare în regiunea Taivanului. Po-

„New York Times", forțele mili
tare americane din această regiu
ne vor fi înzestrate cu rachete 
teleghidate de tipul Nike-Ajax și 
Regulus, care pot transporta în
cărcătură atomică.

Bombardament sălbatic ciankaișist
PEKIN 10 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite: Artileria 
ciankaișistă din ȚzînmîndaoțQue- 
moy) a bombardat în mod sălba
tic Universitatea din orașul Sia- 
mîn. Au căzut aproximativ 30 
de obuze împrejurul sălilor de

Procesele dușmanilor 
poporului din irak

cursuri, bibliotecii, dormitoarelor 
studenților și locuințelor profeso
rilor. Au fost pricinuite serioase 
pagube materiale. Un student a 
fost rănit.

Studenții și profesorii de la 
Universitatea din Siamîn și-au 
manifestat indignarea împotriva 
acestui act criminal, și s-au an
gajat să sprijine armata populară 
chineză de eliberare în acțiunile 
pentru pedepsirea trădătorilor 
ciankaișiști.

- ------ -

Tri- 
uni- 
aie

Ziarul „New York Herald 
bune" anunță că „puternice 
tați militare aeriene tactice 
S.U.A. se îndreaptă spre Extre
mul Orient pentru a sprijini for
țele americane in apărarea vii
toare a insulelor Formoza și Que
moy".

Aceste unități, scrie ziarul, cu
prind avioane de recunoaștere și 
avioane de bombardament.

Avioane americane 
au violat teritoriul 

R. P. Chineze
PEKIN 10 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite: Avioane a- 
mericane 
tembrie spațiul aerian al R.P. 
Chineze. In legătură cu 
ceasta purtătorul de cuvînt 
Ministerului Afacerilor 
ne al R. P. Chineze a 
o declarație în care

au violat la 10 sep-

a trupelor americane din Liban"
— Scrisoarea deschisă adresată de patrioții 

libanezi lui Dag Hammarskjoeld —
BEIRUT 10 (Agerpres). — Zia

rul „Telegraph" a publicat scri
soarea deschisă adresată de pa
trioții libanezi lui Dag Hamtnarsk- 
joeld, secretarul general al O.N.U.

„Noi, reprezentanții diferitelor 
cercuri sociale, politice și reli
gioase din Liban, se spune in 
scrisoare, vă rugăm pe dv„ ca re
prezentant cu răspundere din 
O.N.U., să vă îndreptați cu serio
zitate atenția asupra următoarelor 
cereri ale noastre, sprijinite de 
majoritatea covirșitoare a poporu
lui libanez.

După cum este deja cunoscut 
din rapoartele grupului de obser
vatori ai O.N.U. din Liban, criza 
libaneză este o criză pur internă... 
Nu încape îndoială că vizitînd de 
cîteva ori Libanul și discuți: • cu 
niulți oameni politici v-ati putut 
convinge de faptul că amestecul 
țărilor occidentale în treburile Li
banului nu numai că nu a rezol
vat această criză, ci a adîncit ca-

tastrofa națională. Și mai mult s-a 
complicat situația în urma debar
cării trupelor americane în Liban. 
Prin această debarcare a fost în
călcată independența și suverani
tatea Libanului. Americanii au în
ceput să se poarte în țară ca ade- 
vărați ocupanți.

Toate acestea lezează sentimen
tele naționale și demnitatea liba
nezilor.

Cerem retragerea imediată . a 
trupelor americane din Liban și 
sperăm că veți acorda o atenție 
deosebită acestei cereri a noastre.

☆
BEIRUT 10 (Agerpres). — Po

trivit știrilor apărute în presa 
libaneză, trupe americane au în
cercat să pătrundă în regiunea 
muntoasă Șuf din partea de nord 
a Libanului, controlată de răscu- 
lați. Presa arată că răsculații li
banezi au deschis un foc intens 
împotriva soldaților americani, 
după care trupele americane au 
fost nevoite să se retragă.

început de an școlar

Dezmățul rasist din S. U. A.

'î

A fost pus la punct modelul 
„mllnll mecanice"

'MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS transmite: După părerea 
oamenilor de știință sovietici, este cu totul posibil să se eoi> 
struiască o „mină mecanică" dirijată de biocurenții corpului oma» 
nesc, care va poseda simțul pipăitului.

Recent la Moscova a fost demonstrat primul model al unsă 
„miini bioelectrice", capabilă să execute o serie de dispoziții ala 
creierului — să strîngă și să desfacă degetele de oțel, să apuca 
diverse obiecte, să execute mișcări simple. De fiecare dată ea a 
reprodus întocmai toate mișcările unei miini csnenești.

Oamenii de știință au stabilit că aparatele bioelectrice var 
putea ușura simțitor soarta bolnavilor de poliomielită. Captînd 

la bolnavi unele funcții ala 
la restabilirea activității cw

g biocurenții, aceste aparate ar înlocui 
extremităților paralizate, ar contribui 

z lulelor nervoase.

O mașină de informație
pentru literatura tehnico-științifică

BAGDAD 10 (Agerpres). — In 
cadrul ultimelor două ședințe Tri
bunalul militar suprem a judecat 
procesele dușmanilor poporului din 
Irak care au folosit aparatul pro
pagandistic al Irakului în intere
sele imperialismului englez și a- 
merican, precum și pentru lupta 
împotriva mișcării naționale arabe 
și a unității arabe.

In cadrul ședinței precedente tri
bunalul a examinat cazul genera
lului Muhsin Muhammed Aii, fost 
director general al Direcției de in
formații și radiodifuziune, care po
trivit afirmațiilor procurorului ge
neral a fost o unealtă docilă în 
mîinile imperialiștilor și la ordi
nele lor desfășura .intens propa
ganda despre mitul primejdiei co
muniste. El antrena pe emigranții 
reacționari sirieni și egipteni la 
organizarea propagandei antiegip- 
tene și încuraja atacurile calom
niatoare împotriva conducătorilor 
Republicii Arabe Unite, bruia emi
siunile de radio, din R.A.U. Procu
rorul general l-a calificat pe 'Muh
sin Aii purtătorul de cuvînt al lui 
Dulles și amintind despre activita
tea sa antinațională trădătoare a 
cerut să fie condamnat la muncă 
silnică pe viață.

La 9 septembrie Tribunalul mi
litar suprem a judecat patru foști 
colaboratori ai postului de radio 
din Bagdad, care sînt acuzați că

pînă la răsturnarea fostului gu
vern difuzau prin radio mate
riale, pe care le primeau de la 
centrul de informație al ambasadei 
S.U.A. In aceste emisiuni era elo
giată politica americană și, după 
cura a subliniat procurorul, ele 
erau în contradicție cu interesele 
națiunii arabe și ale poporului din 
Irak. Programele pregătite la am
basada americană se difuzau fără 
nici un control.

Unul dintre martori a declarat 
că, de pildă, în ziua de 21 mai 
1958 au fost transmise prin radio 
patru programe pregătite de am
basada americană, ceea ce carac
terizează proporțiile penetrației a- 
mericane în irak.

Procesul cpntinuă.

Aliații S.U.A. sînt 
îngrijorați

NEW YORK 10 (Agerpres). - 
Trecînd în revistă poziția dife

ritelor state din sud-estul Asiei 
față de agresiunea comisă de Sta
tele Unite împotriva Republicii 
Populare Chineze, corespondentul 
agenției Associated Press subli
niază că aceste state, fie că sînt 
membre ale S.E.A.T.O. sau țâri 
neutre, manifestă rezerve, puterni
ce față de politica S.U.A. în Ex
tremul Orient.

Corespondentul arată
mai puternic sentiment de îngri
jorare și incertitudine se manifes
tă în rindurile aliaților Statelor 
Unite din cadrul S.E.A.T.O.".

că „cel

încheierea lucrărilor
Comitetului politic al Ligii Arabe

CAIRO 10 (Agerpres). — La 9 
septembrie, la Cairo s-au încheiat 
lucrările Comitetului politic al 
Ligii Arabe.

Conducătorul delegației liba
neze a declarat la ședință că 
guvernul libanez continuă să 
sprijine candidatura lui Charles 
Malik la postul de președinte al 
apropiatei sesiuni a Adunării Ge-

nerale a O.N.U. și că refuză să 
fie desemnată oricare altă can
didatură.

După dezbateri, Comitetul Po
litic al Ligii a hotărît *să desem
neze pentru postul de președinte 
al sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. candidatura ministrului 
Afacerilor Externe al Sudanului 
Muhammed Ahmed Mahgub.

a- 
al 

Exter- 
făcut 

se arată : 
După pătrunderea navelor milita
re americane în apele teritoriale 
ale Chinei la 7 și la 8 septembrie, 
avioane militare americane au 
pătruns în spațiul aerian al Chi
nei. Aceasta este o acțiune crimi
nală care încalcă în mod serios 
suveranitatea Chinei și constituie 
o provocare războinică deliberată. 
Guvernul chinez a avertizat îm
potriva unor asemenea acțiuni 
aventuriste. Poporul chinez nu 
poate fi intimidat de nici un fel 
de demonstrații de forță. Guver
nul chinez dă pentru a treia oară 
un serios avertisment în această 
problemă.

WASHINGTON 10 (Agerpres). 
La 11 septembrie, Curtea Supremă 
a Statelor Unite se întrunește pen
tru a hotărî în ultimă instanță 
dacă școala secundară din Little 
Rock va primi sau nu anul acesta 
elevi negri.

Rasiștii au făcut tot felul de 
presiuni pentru a determina 
Curtea Supremă să dea un ver
dict pe placul lor.

Chiar și puținii elevi negri „pri- 
vilegiați" care sînt înscriși într-o 
școală frecventată în special de 
albi stîrnesc furia rasiștilor.

La liceul din Van Buren (Ar
kansas) se înscriseseră 13 negri. 
Chiar în prima zi de școală, în 
curtea școlii a fost înălțat un rug 
pe care a fost arsă o păpușă în- 
fățișînd un negru. Imediat după a- 
ceea, părinții a 60 de elevi albi i-au 
silit pe aceștia „să declare grevă"

adică să nu se ducă la școală pînă 
la retragerea sau eliminarea din 
școală a celor 13 copii negri.

g MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS. transmite : în laborator, 
g de modelare electronică al Institutului unional de informație teh- 
5 nico-științifică de pe lingă Academia de Științe a U.R.S.S. se Iu-' 
Xcrează, sub îndrumarea profesorului Lev Gutenmacher, doctor în 

științe tehnice, la realizarea unei noi mașini de informație destin
5 nată examinării rapide și analizării literaturii tehnico-științificai 
Z Intr-d oră mașina de informație va putea prelucra peste 4.000 ds 

pagini de text în limba rusă.
Cărți asupra celor mai variate probleme ale științei și tehnicii 

vor fi mai întîi introduse în mașină pentru a-i furniza informația^ 
Mașina va traduce în mod automat cu ajutorul unui translator 
electronic cărțile scrise în limbi străine. Un dispozitiv electrons 
optic va citi mașinii cărțile, iar aceasta va reține în „memoria*4 
sa mecanică elementele informației. J

După aceasta informația se înregistrează pe foi metalizate. El« 
sînt presate în blocuri mari, care constituie „depozitul de cărți* 
al „memoriei", unde informația se poate păstra sute de ani.

Fiecare element al informației sau articol se codifică. Fiecare 
cifru poate fi găsit cu ajutorul unui disc de apel obișnuit. Un dis-î 
pozitiv special de „citire" va tria materialul necesar și-l va prw 
lucra în conformitate cu problemele puse și cu scopul urmărit.

La Paris

Conferința de presă convocată 
de Uniunea forjelor democratice

PARIS 10 (Agerpres). — L« 9 
septembrie a avut loo la Paris o 
conferință de presă convocată de 
Uniunea forțelor democratice.

în cadrul conferinței de 
Daniel Mayer, unul din 
Uniunii, a expus motivele 
care membrii ei au hotărît

presă, 
liderii 
pentru 
să res-

plagă la 28 septembrie noua con
stituție gaullistă.

Daniel Mayer a arătat că la 28 
septembrie este vorba mai degra
bă de un plebiscit decît de un re
ferendum. El a subliniat că acest 
plebiscit Va avea loc în atmosfera 
de teroare instaurată de cei răs
punzători de evenimentele din 13 
mai, care au grăbit căderea celei 
de-a patra republici.

în cadrul conferinței de presă 
a luat cuvîntul senatorul Joseph 
Perin care, vorbind în numele par- 
tidului lui Franțois Mitterand 
(U.D.S.R.), și-a exprimat solidari
tatea cu toți acei care vor vota 
împotriva noii constituții. Deputa
tul socialist Robert Verdier a de
clarat la rîndul său că respinge 
cu hotărîre proiectul noii constitu. 
fii ți a criticat cu asprime faptul 
că noul proiect de constituție n-l 
prevede nimic în vederea soluțio
nării problemei algeriene.

în încheierea conferinței de pre
să a luat cuvîntul liderul radical 
Mendes France care a declarat, în
tre altele, că „dacă DA-ul va în
vinge la 28 septembrie, exigențele 
ultracolonialiștilor din Algeria vor 
deveni din ce în ce mai mari și 
ei vor tinde să extindă și asupra 
metropolei regimul fascist instau
rat in Algeria".

★
PARIS 10 (Agerpres). — Un grup 

de cîteva sute de tineri soldați 
trimiși în Algeria au manifestat 
marți seara în gara Lyon din Pa
ris pentru pace în Algeria și îm
potriva guvernului De Gaulle. Po
liția militară, ajutată de forțele 
poliției pariziene, a pus capăt ma
nifestației tinerilor soldați, silin- 
du-i să se urce în vagoane. Tinerii 
însă au continuat multă vreme să 
strige lozincile „Pace în Algeria! 
Jos De Gaulle

Ciocniri între vase engleze 
și canoniere islandeze

REYKJAVIK 10 (Agerpres). — 
Agențiile de presă și posturile de 
radio occidentale relatează despre 
noile incidente serioase petrecute 
în apele teritoriale ale Islandei 
între canonierele islandeze și 
vasele de pescuit britanice care 
refuză să recunoască limita de 12

și ciocnirile între 
și canonierele is- 
tot mai primejdii 
teritoriale ale Is-

Istoria confirmă drepturile incontestabile
ale R. P. Chineze asupra Taivanului și a celorlalte

Insulele chineze Taivan, Pen
huledao (Pescadores), Țzînmîn- 
dao (Quemoy) și Masushan 
(Matsu) sînt cunoscute acum între
gii lumi ca arenă a unor noi ma
nifestări ale agresivității imperia
lismului american. De mai mult 
timp, Statele Unite prin politica 
nerealistă pe care o duc față de
R. P. Chineză au dat naștere unei 
încordări periculoase în Extremul 
Orient. Statele Unite continuă și 
astăzi să ocupe prin forța arme
lor insulele chineze Taivan și 
Penhuledao.

Se pune însă întrebarea: ce 
caută Statele Unite în această 
zonă, aflată la 10.000 km. de fron
tierele lor continentale ? Cu ce 
drept și acordat de cine se a- 
mestecă în treburile interne 
ale R. P. Chineze ? De ce ocupă 
insulele Taivan și Penhuledao, care 
aparțin Chinei din vremuri ime
morabile, adică cu un mileniu 
înainte de apariția Statelor Unite 
pe harta lumii, și care au fost re
cunoscute ca atare prin acorduri 
internaționale încheiate după 
de al doilea război mondial 
semnate, printre alții, chiar
S. U.A. ?

insule învecinate

Taivanul și Penhuledao
teritorii chineze

cel 
și 

de

Că insulele Taivan și Penhule
dao, ocupate acum de americani 
și de clica ciankaișistă, sînt din 
totdeauna teritorii chineze este un 
fapt istoric de necontestat.

Pentru prima oară se amintește 
de aceste insule în cronicile chi
neze din epocile Han și San go, 
adică între anii 206 î.e.n. și 280 
e.n. In acea vreme insulele Tai
van și Penhuledao ca și celelalte 
insule de litoral erau de acum lo
cuite de o parte numeroasă a 
populației chineze venită de pe 
continent. Documentele istorice 
atestă că în secohil al Vl-lea al 
erei noastre, în timpul dinastiei 
Sui, administrarea arhipeleagului 
Penhuledao, alcătuit din 64 de

insule, a fost încredințată de 
împăratul Chinei conducătorului 
de oști Cen Lan. In veacul al 
XlII-lea insulele Taivan și Pen- 
huledao încep să figureze pe har
ta imperiului chinez, iar cu un 
secol mai tîrziu, în vremea dinas
tiei Iuan, în China a fost înfiin
țat un birou special pentru admi
nistrarea acestor insule.

Taivanul și insulele Penhuledao 
au rămas în stăpînirea Chinei pînă 
la sfîrșitul veacului al XVI-lea, 
cînd acestea au fost invadate de 
cuceritorii portughezi și trecute 
sub numele de Ilha Formoza 
(Insula Minunată) și arhipelagul 
Pescadores în rîndul posesiunilor 
coroanei portugheze. Portughezii 
însă n-au putut să se mențină prea 
mult timp pe insulele chineze pen
tru că ele atrăgeau și alte state 
europene pornite pe cuceriri. In 
special îi atrăgea pe cotropitorii 
europeni, pe cei japonezi și apoi 
pe cei americani, insula Taivan.

Locul portughezilor l-au luat o- 
landezii, care au fost la rîndul 
lor izgoniți de populația chineză 
a insulei în timpul răscoalei din 
anul 1662. In tot timpul cît a 
durat ocupația străină, populația 
insulei, trup din trupul poporului 
chinez, nu și-a plecat grumazul 
sub biciul cotropitorilor. Din 1662 
și pînă la sfîrșitul secolului tre
cut, cînd au fost ocupate de ja
ponezi, insulele Taivan și Penhu
ledao au rămas tot timpul teri
torii chineze, deși în această pe
rioadă nu au lipsit încercările de 
a le smulge Chinei. Printre aces
tea se numără și încercările ne
izbutite întreprinse în 1854 și 1857 
de escadrele americane conduse de 
Perry și Armstrong. O jumătate de 
secol insulele au rămas sub ocu
pația japoneză. După cel de al 
doilea război mondial, potrivit ho- 
tărîrii adoptate la Conferința de la 
Cairo din anul 1943, la care au 
participat China, Anglia și S.U.A. 
și în conformitate cu Declarația

de la Potsdam din 1945 și cu Ac
tul de capitulare a Japoniei, insu
lele Taivan și Penliuledao urmau 
să fie înapoiate Chinei. Dar Sta
tele Unite nu s-au conformat a- 
cordurilor pe care ele înșile le-au 
semnat și continuă și astăzi să o-

mulțumit numai cu atîț. Intențio- 
nînd să folosească China ca una 
din principalele baze ale dominației 
americane în Asia Și în Oceanul 
Pacific și ca una din verigile în- 
încercuirii Uniunii Sovietice, Sta
tele Unite au îndemnat slugile lor 
ciankaișiste la dezlănțuirea unui 
război fratricid, prin care intenți
onau să nimicească forțele demo
cratice din China în frunte cu 
Partidul Comunist Chinez. In a- 
cest scop, Statele Unite au chel
tuit nu mai puțin de șase mi
liarde de dolari. După cum se 
știe însă, planurile ciankaișiste s-au 
întors împotriva lor. Puternicul 
front popular și democratic, care 
a luat ființă în jurul Partidului

Comunist Chinez a măturat 
anul 1949 clica de trădători 
mindaniști de la cîrma 
Cian Kai-și și cei care l-au urmat 
s-au refugiat de pe continent pe 
cîteva insule chineze la adăpostul 
tunurilor flotei a 7-a americane, 
uzurpînd astfel dreptul poporului 
chinez asupra acestor insule. In- 
cepînd din anul 1949, Statele U- 
nite se folosesc de prezența clicii 

aceste insule, pen
tru a camufla 
ocuparea lor de 
către trupele a- 
mericane. S.U.A. 
încearcă să jus
tifice ocuparea 
acestor insule și 
sprijinul acordat 
rămășițelor pă- 
mîntești ale ar
matei ciankaișis
te prin obligați
ile pe care și 
le-ar fi asumat, 
semnînd la 2 
decembrie 1954 
așa numitul tra
tat de securitate 
mutuali

In realitate în
să Statele Unite 
vor să continue 
ocuparea insule
lor T aivan și 
Penhuledao, care 
de față o popu- 
9,5 milioane lo- 
din chinezi, în

în
go- 

Chinei.

numără în clipa 
lație de aproape 
cuitori, alcătuită 
proporție de 98 la sută, ca bază de 
atac împotriva R. P. Chineze. 
In Taivan se extrage cărbune, 
petrol, aur și cupru, aici se fa
brică ciment și alte produse. Ime
diat după terminarea celui de al 
doilea război mondial, în Taivan 
au fost înființate 22 de firme cu 
capital american, care controlau 
încă de pe atunci 382 de între
prinderi industriale și comerciale.

Mizerie și teroare în Taivan
Ocupația americană a Taivanu- 

lui și prezența militarilor ciankai
șiști a creat în insulă o foarte grea

situația economică. Cheltuielile 
militare reprezintă 85 la sută din 
bugetul autorităților ciankaișiste. 
Pentru a le acoperi, populația in
sulei este pur și simplu jefuită. In 
numai șase ani, din 1949 și pînă 
în 1955, impozitele au crescut de 
53 de ori. Țăranilor li se ia sub 
formă de taxe și dări, două treimi 
din recoltă. In anul 1957, prețu
rile crescuseră de 9,5 ori în com
parație cu anul 1949. Se înțelege 
că puterea de cumpărare a popu
lației a scăzut considerabil.

Din cauza scăderii puterii de 
cumpărare a populației, numeroa
se întreprinderi dau faliment. Din 
octombrie 1957, pînă în ianuarie 
1958 adică în numai trei-patru 
luni, în Taivan au fost închise pes
te 100 de unități industriale și în
treprinderi comerciale. Greu
tățile economice au alimentat mai 
mult sentimentul urii pe care 
populația insulei îl nutrea față de 
ocupantul american și față de slu
gile lor ciankaișiste. Dorința fier
binte a populației din Taivan de 
a se alătura patriei mamă devine 
din ce în ce mai puternică și răb
darea maselor este pusă la grea în
cercare. In ciuda terorii polițiste 
dezlănțuite de ciankaișiști, revolta 
maselor devine fățișă. Una din 
cele mai puternice manifestări a 
sentimentelor populației a avut 
loc anul trecut la 24 mai, cînd 
masele au atacat ambasada ameri
cană de la Taipe, capitala Taiva
nului. Măsurile teroriste ale auto
rităților, nu fac decît să sporească 
încordarea dintre populație și cli
ca trădătoare. Potrivit datelor ci
tate de Cian Tziu-ju, membru 
marcant al clicii ciankaișiste, în 
ultimii cinci ani, autoritățile de la 
Taipe au intentat 311.300 procese 
de „activitate subversivă" care a 
dus la arestarea a 1.300.000 de 
persoane. Toate acestea demon
strează că clica ciankaișistă se 
menține la putere numai cu aju
torul baionetelor americane.

Hotări.-ea poporului chinez

de a elibera întreg teritoriul său

este de nezdruncinat

Ocupînd Taivanul și amestecîn- 
du-se în treburile interne ale Chi
nei, Statele Unite, încalcă nor
mele dreptului internațional și 
Carta O.N.U., violează dreptul le
gitim al poporului chinez asupra

acestui teritoriu. Poporul chinez 
și toate popoarele iubitoare de 
pace nu pot tolera această situa
ție.

„Hotărîrea poporului chinez de a 
elibera teritoriul său — Taivanul 
și insulele Penhuledao — a arătat 
premierul Ciu En-lai în Declara
ția făcută la 6 septembrie în nu
mele guvernului R.P. Chineze, 
este de nezdruncinat. Poporul chi
nez nu poate cu atît mai mult să 
tolereze amenințarea directă ce 
pornește din insulele Tzînmîndao 
și Matsushan și alte insule de 
coastă care se află în apele părții 
continentale a Chinei".

Ultimele acțiuni întreprinse 
regiunea insulelor de coastă 
ciankaișiști cu asentimentul 
complicitatea activă a S.U.A., 
făcut ca necesitatea eliberării „ 
cestor insule de către poporul chi
nez să devină și mai actuală. Și 
poporuil chinez are tot dreptul să 
facă aceasta.

Cercurile militariste din Statele 
Unite, orbite de ura lor împotriva 
marelui popor chinez care s-a e- 
liberat de jugul colonial, persistă 
însă în continuarea politicii agre
sive de provocări împotriva R.P. 
Chineze. Această politică nu gă
sește sprijin nici la aliații S.U.A. 
și nici chiar în Statele Unite, 
unde politica guvernului american 
față de R.P. Chineză este privită 
ca o aventură riscantă care poate 
duce S.U.A. și întreaga lume în 
prăpastia unui al treilea război 
mondial.

In ce privește atitudinile provo
catoare ale S.U.A, în regiunea 
insulelor de coastă Tzînmîndao și 
Matsushan, ele sînt condamnate cu 
vehemență chiar de senatorul 
Theodor Francisc Green, președin
tele Comisiei pentru relațiile ex
terne a Senatului american, care 
a declarat că insula Tzînmîndao 
(Quemoy) nu este un factor vital 
pentru apărarea Taivanului sau a 
S.U.A. Senatorul Green recunoaș
te că pentru a justifica acțiunea 
lor, S.LLA. nu se pot referi nici 
măcar la rezoluția Congresului 
prin care Statele Unite se anga
jează să sprijine clica ciankaișistă. 
„Nu există nimic în rezoluția 
Congresului, declară Green, care 
să autorizeze apărarea de către

să 
sale 

că 
este

mile indicată de guvernul de Ia 
Reykjavik pentru lărgimea apelor 
teritoriale ale țării.

„Urmăririle 
vasele engleze 
landeze devin 
oase în apele
landei — relatează coresponden
tul agenției Associated Press. An-i 
glia folosește acum fregate care 
urmăresc să asigure protecția 
traulerelor sale. Vasele de pes
cuit britanice încearcă să lovea
scă canonierele islandeze pentru 
a le scoate din uz...“. In cursul 
ultimelor două zile — după cum 
se anunță într-un comunicat al 
marinei islandeze — In dou£- 
rînduri vase britanice au ciocni, 
canoniere islandeze de un tonaj 
inferior, încercînd în mod delibe
rat să le provoace avarii.
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S.U.A. a insulei Quemoy sau care 
să lege securitatea insulei Quemoy 
de securitatea Statelor Unite". Zia
rul „Journal de Geneve" scria la 
6—7 septembrie că atitudinea gu
vernului britanic față de proble
ma insulelor de coastă nu s-a 
schimbat din momentul cînd An
tony Eden a declarat că aceste 
insule aparțin din punct de vede
re „juridic și geografic" Chinei 
continentale.

Guvernul american trebuie 
cumpănească bine acțiunile 
fată de R.P. Chineză, pentru 
China de 600 de milioane nu
micul Liban și riposta va fi nimi
citoare. „Dacă guvernul american, 
nesocotind în mod grosolan repe
tatele avertismente care i-at> fosi 
adresate de către poporul chinez 
si dorința de pace a popoarelor 
lumii, se srnine în declarația gu
vernului R.P. Chineze, va conti
nua agresiunea si intervenția sa 
împotriva Chinei, va imnune po
porului chinez un război, atunci 
întreaga răspundere pentru toate 
consecințele serioase ce decurg din 
aceasta va reveni guvernului ame
rican".

Cercurile guvernante de Ia 
Washington trebuie sa mai aibe 
în vedere că R.P. Chineză nu este 
singură. In mesajul adresat de 
către N. S. Hrușciov președintelui 
Eisenhower la 7 septembrie se 
arată limpede că un atac împotri
va R.P. Chineze, înseamnă un a- 
tac împotriva Uniunii Sovietice. 
Poporul chinez se bucură de soli
daritatea tuturor popoarelor care 
au pășit pe drumul socialismului, 
a popoarelor din Asia și Africa, a 
tuturor forțelor păcii.

Insulele Taivan, Penhuledao, 
Tzînmîndao și Matsushan sînt 
teritorii chineze și populația lor 
face parte integrantă din poporul 
chinez. Ele trebuie să fie eliberate 
de sub ocupația străină și de sub 
trădătorii ciankaișiști. Nici un stat, 
fie el mare sau mic nu are dreptul 
să se amestece în treburile interne 
ale poporului chinez. Și oricine va 
atenta la securitatea sa va fi zdro
bit.

■Ai

BONN. — Guvernul R.F. Germa, 
ne a adresat o notă celor patru 
mari puteri în legătură cu problem 
nia reunificării germane. In ei 
ceastă notă guvernul vestgerman 
se pronunță din - nou împotriva 
participării reprezentanților po, 
porului german la rezolvarea pro- 
blemei reunificării, afirmtnd că an 
ceastă problemă este de compel 
tența exclusivă a marilor puteri, i

L
BERLIN. — După cum se știe; 

între 11 și 27 septembrie vor avea 
loc cele mal mari manevre ale 
forțelor armate vestgermane. La 
manevre vor participa două, treimi 
din numărul total al militarilor 
din Germania occidentală împreu- 
nă cu trupe de parașutiști ameri
cani și italieni. Manevrele se vor 
desfășura în prezența și sub su
pravegherea a 29 de înalți ofițeri 
occidentali.
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★
— Sobsi — cea mai 
sindicală din Indo

nezia — a dat publicității o decla- 
nație prin care subliniază că clasa 
muncitoare indoneziană este 
deplin 
chinez 
China 
insule 
grantă

pe 
solidară cu lupta poporului 
pentru retrocedarea către 
a Taivanului șl celorlalte 
de coastă — parte Inte- 
a teritoriului chinez.


