
Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia mărețului 
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XV, Seria Il-a, Nr. 3087 4 PAGINI — 20 BANI Joi 16 aprilie 1959

Cum răspundeți chemării 
tinerilor reșițeni ?

In cinstea zilei 
- de ,,1 Mai“ -

Raid prin citeva întreprinderi din raionul „23 August”
Plenara 6.G. al P.M.R. din noiembrie 1958 a subliniat în mod 

deosebit că pentru asigurarea unui ritm susținut al industriali
zării socialiste a țării, trebuie mobilizate toate eforturile, rezer
vele materiale și financiare pentru sporirea rapidă a acumulărilor. 
Pe linia îndeplinirii acestor sarcini, tinerii Combinatului Metalur
gic Reșița au lansat chemarea către întregul tineret de a realiza 
„GIT MÂI MULTE ECONOMII PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI 
NOASTRE SOCIALISTE".

Pentru a constata felul cum au răspuns și alți tineri muncitori 
acestei chemări, am întreprins un raid prin citeva întreprinderi 
din raionul „23 August" din Sapitală.

Aproape un milion lei prin economisirea 
metalului

Tinerii uzinelor „23 August" 
și-au luat angajamentul — printre 
altele — să economisească în 
cursul acestui an 600 tone de me
tal în valoare de aproape un mi
lion lei. Numai în lunile ianuarie 
și februarie ei au și economisit 
187,8 tone de metal. Aceasta este 
desigur o realizare însemnată car» 
lasă să se întrevadă încă de pe 
acum că angajamentul va fi în
deplinit și chiar depășit. Comite
tul U.T.M. a luat de la început

Covoarele lucrate de cooperativa 
„Covorul" din comuna Hărman, 
raionul Godlea, sînt renumite pen. 
tru frumusețea lor. In fotografie: 
utemista Constanța Ghișoiu lu- 
crînd unul din aceste covoare.
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Acțiuni 
la colțul 

Festivalului
La Ivănești, raionul Vaslui, 

din inițiativa comitetului co
munal U.T.M. s-a creat recent 
un colț al Festivalului. Seară 
de seară fetele și băieții care 
vin aici au la dispoziție spre 
consultare un bogat material 
documentar scris și ilustrat 
despre toate festivalurile in
ternaționale ale tineretului 
care s-au ținut pînă acum. 
De asemenea aici se organizează 
audiții colective la radio, pre
cum și interesante expuneri ur
mate de discuții, despre felul 
cum întîmpină Festivalul de la 
Viena tineretul din țara noastră. 
Tot aici se află un frumos foto
montaj alcătuit cu vederi ilus 
trînd prietenia și lupta unită 
pentru pace a tineretului din 
lumea întreagă. In mijlocul a- 
cestui fotomontaj se află o ga
zetă de mărimea unui caiet 
unde zilnic se depun sugestiile 
adresate comitetului U.T.M. 
privitoare la noi acțiuni în în- 
tîmpinarea Festivalului de la 
Viena.

Astfei a venit sugestia de a 
se prezenta expuneri despre fe
lul cum se pregătesc pentru fes
tival tinerii din celelalte țări de 
democrație populară. Lucrul a- 
cesta comitetul comunal U.T.M 
a și început să-l facă. De ase
menea a venit și sugestia de a 
se crea o formație corală „Festi. 
val“ care să învețe cîntece ale 
compozitorilor din țara noastră 
și alte țări, dedicate festivalu
rilor internaționale ale tineretu
lui. în prezent comitetul co
munal U.T.M. a trecut la tradu
cerea în fapt și a acestei su
gestii

M1HA1 C1ANTIN 
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Vaslui 

măsuri care să asigure îndeplini
rea angajamentului. El a reparti
zat astfel economisirea celor 600 
tone de metal pe organizații 
U.T.M. pe ateliere și locuri de 
muncă în funcție de posibilitățile 
fiecăruia.

La atelierul de forjă de pildă 
unde lucrează multi tineri sînt 
mari posibilități de economisire a 
metalului. Numai „Forja tineretu
lui" va realiza în acest an, prin 
gospodărirea cu grijă a metalului.

(Continuare în pag. 3 a)

Insămînțarea la timp,
condiție pentru obținerea 

de recolte bogate
tn prezent, în regiunea Constanța 

se desfășoară din plin însămîn- 
țarea porumbului. Organizațiile 
U.T.M. din raionul Negru Vodă au 
în aceste zile in centrul atenției lor 
mobilizarea tuturor tinerilor la ter
minarea grabnică a insămințărilor. 
La începutul săptăminii trecute, 
încă înainte de începerea insămin
țărilor porumbului, in majoritatea 
organizațiilor de bază U.TM. din 
raionul Negru Vodă, in scurte adu
nări deschise de organizație a fost 
discutată această problemă, utemiș- 
tii și tinerii primind sarcini con
crete in legătură cu activitatea lor 
în campanie. Pînă în prezent, la 
G.A.C. din Cumpăna au fost în- 
sămînțate aproape 1000 de hectare 
cu porumb boabe din planul de 
1.250 hectare.

Tinerii mecanizatori de la S.M-T. 
23 August, analizind posibilitățile 
pe care le au in sporirea vitezei de 
lucru la insămînțarea porumbului, 
și-au luat noi angajamente. Astfel 
ei s-au angajat să termine insămin- 
țarea porumbului în numai 8 zile 
Viteza zilnică de lucru la insămin- 
țarea porumbului, conform anga 
jamentului lor, trebuie să fie de 
650—700 de hectare in loc de 570 
cit a fost planificat.

Ei au realizat pînă in seara zi
lei de duminică 12 aprilie 1.500 de 
hectare. Fruntașă in insămînțarea 
porumbului s-a situat pînă acum 
brigada de tineret condusă de Ion 
Nijloveanu, care lucrează la G.A.C. 
din Tuzla și care a realizat pină 
acum 88 la sută din planul de 
producție al campaniei de primă
vară- Brigada a însămințal pină 
duminică seara 125 hectare cu po 
rumb.

Am vizitat și gospodăria agricoli 
de stat a tineretului din Pecinea- 
ga, care a obținut in ultima vreme 
succese frumoase pe linia consoli
dării sale economice și organizata 
rice.

Insămînțarea porumbului a în 
ceput insă aici cu o oarecare în- 

. tîrziere, deși condițiile pedocli- 
materice permiteau ca aceasta să se 
facă mai devreme. Intirzierea a- 
ceasta se datorește faptului că te- 

economii peste plan de 80.000 lei. 
Leonte Vasile este unul din șefii 
de echipă tineri de la atelierul de 
forjă. Cînd echipa sa primește în 
lucru un nou produs, tinerii își 
pun întrebarea : Cum vom putea 
să realizăm economii de metal ? 
Intr-un timp echipa a primit un 
reper nou: bride-arcuri. A lu
crat un număr de bucăți. Au con
statat că bucata de metal era de
bitată la dimensiuni mari și ca 
atare, pe lîngă faptul că munca 
era îngreunată, se pierdea și o 
mare cantitate de metal. Tinerii au 
propus atunci șefului de atelier să 
se ia măsuri. La lotul al doilea fie
care bucată de material ce intra 
în cuptor pentru a fi ulterior for
jată era cu 2 kg. mai ușoară 
ceea ce a dus la realizarea unor 
economii importante de metal. 
Acesta este numai unul din sute 
și mii de asemenea exemple.

Determinarea unei mișcări ge
nerale a tineretului spre realizarea 
de economii în producție are la 
bază o intensă muncă politică în 
rîndul tinerilor muncitori. Comite
tul U.T.M., toate organizațiile 
U.T.M. din uzină educă sistematic 
pe tineri în spiritul unei atitudini 
noi, socialiste față de muncă. Ga
zetele de perete, adunările gene
rale, conferințele, gazetele postu
rilor utemiste de control, discuțiile 
individuale cu tinerii contribuie la 
cultivarea în conștiința tinerilor a 
grijii față de bunurile uzinei ca 
față de cele proprii, a spiritului 
gospodăresc. In acest fel în rîndul 
majorității tinerilor muncitori ai 
uzinei s-a dezvoltat dorința de a 
realiza economii, conștiința că 
aceste economii sînt necesare con
strucției socialismului, înfloririi 
continue a patriei noastre.

Iată de ce, răspunzînd chemării 
tinerilor reșițeni, tinerii metalur- 
giști de la uzinele „23 August" 
s-au angajat să facă importante 
economii în valoare totală de două 
milioane și jumătate lei.

Și țesătoarele 
pot răspunde chemării

De la început secretara comite
tului U.T.M. de la „Industria Bum
bacului B“, tovarășa Valeria Moise, 
ne-a arătat că în întreprindere

V. CONSTANTINESCU 
I. BODEA

ducă la terminarea grabnică a 
sămînțărilor. De această stare 
lucruri, vinovat se face și comitetul 
raional U.T.M, cît și comitetul re
gional U.T.M.

Trebuie spus că ajutorul primit 
din partea lor de către această 
gospodărie este insuficient. Se im
pune de urgență ca atît comitetul 
raional U.T.M. cît și comitetul re- 

- . ~ ~ . gional U.T.M. să ajute mai con-
podărie și, mai ales, tn campania cr&ț gospodăria tineretului din Pe- 

.. - < x_ _ cineaga la întărirea muncii politice
a organizației U.T.M. de aici 
pentru ca aceasta să devină cu a- 
devărat un sprijin de nădejde, un 
factor important în rezolvarea sar
cinilor mari pe care le are gospo
dăria.

renurile nu au fost pregătite din 
vreme pentru ca odată cu începerea 
campaniei toate mașinile să poată 
lucra din plin. Trebuie spus că la 
G.A.S. a tineretului din Pecineaga, 
al cărei colectiv de conducere este 
tînăr, mai sînt multe greutăți ce 
trebuie învinse. Organizația U.T.M 
de aici trebuie să sprijine mai mult 
conducerea pentru întărirea mun
cii politico-organizatorică în gos- 

aceasta deosebit de importantă. De 
multă vreme organizația U.T.M 
de aici nu a ținut nici un fel de 
ședință. Utemițtii, mecanizatorii 
nu au primit în această perioadă 
sarcini precise în legătură cu mun
ca pe care trebuie s-o desfășoare, 
cu aportul pe care trebuie să-l a-

Tinerii din raionul V. I. Lenin din Capitală 
ți-au îndeplinit angajamentele 

pe întregul an
Ieri în sala de festivități a Casei de cultură a sindicatelor 

din Capitală tinerii din raionul Lenin au sărbătorit un eve
niment deosebit: îndeplinirea și depășirea în mai puțin de 
patru luni a planului anual privind colectarea fierului vechi 
din afara întreprinderilor.

Cu ajutorul comuniștilor, tinerii din raion au pornit lupta 
pentru a realiza lozinca lansată de biroul comitetului raional 
U.TJW. : fiecare tînăr să colecteze și să predea I.C.M. 50 kg. 
fier vechi, iar fiecare pionier 30 kg.

Pînă la 11 aprilie, în cinstea zilei de 1 Mai, tinerii au pre
dat I.C.M. 810 tone- In afară de aceasta ei au mai colectat 
pentru nevoile proprii ale întreprinderilor încă 300 tone fier 
vechi.

Pentru merite deosebite în obținerea acestor succese comi
tetului raional U.T M. V. I. Lenin i-a fost acordată diploma 
de onoare a C.C, al U.T.M. și cea a Comitetului orășenesc 
U.T.M. București. Au mai primit diplome de onoare organi
zațiile U.T.M. de la întreprinderea „Spirt Fulger", Școala ele
mentară nr. 124, școala profesională a uzinelor „Mao-Țze- 
dun" „Tehno-Mefalica", „U.C.R.", precum și o serie de secre
tari ai organizațiilor U.T M. și tineri din raion. De asemenea 
Comitetul orășenesc U.T.M. București a mai acordat și pre
mii în obiecte.

In telegrama trimisă comitetului orășenesc de partid, tinerii 
din raionul V. I. Lenin s-au angajat ca în cinstea celei de a 
15-a aniversări a eliberării patriei noastre și a celui de al 
Vll-lea Festival de la Viena să colecteze încă 300 tone de 
fier vechi.

D. DUȚA

Economii în valoare de 1.153.000 lei
In consfătuirile care au avut loc în numeroase întreprin

deri din Regiunea Autonomă Maghiară cu prilejul cărora 
tinerii au răspuns chemării tinerilor reșițeni, s-au stabilit an
gajamente concrete pentru realizarea planului de stat pe anul 
1959. Tinerii din cele 55 de întreprinderi, cooperative de pro
ducție etc., s-au angajat ca prin gospodărirea cu grijă a me
talului, a materiilor prime și auxiliare prin colectarea fierului 
vechi, prin realizarea de inovații etc., să realizeze in anul 
1959 economii în valoare de peste 5 000.000 lei.

Ca urmare a muticii educative și organizatorice desfășurată 
de organele și organizațiile U.T.M. sub conducerea organiza
țiilor de partid antrenați în cadrul întrecerii socialiste orga
nizate în cinstea zilei de 1 Mai, tinerii muncitori, sporind 
productivitatea muncii, reducînd consumul de materii prime, 
materiale auxiliare, combustibil și energie electrică, au realizat 
pînă acum economii în valoare de peste 1.153.000 lei.

Numai prin aplicarea inițiativei tinerilor de la întreprin
derea „Encsel Mauriciu" din Tg. Mureș, de la începutul anu
lui, în 68 de întreprinderi, s-au înaintat 230 de propuneri de 
inovații, iar economiile antecalculate se ridică la circa 
511.300 lei. Numărul tinerilor inovatori în această perioadă 
s a mărit cu 100.

In întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai, tinerii sînt 
animați de dorința de a obține rezultate cît mai frumoase în 
traducerea în viață a indicațiilor Plenarei C.C. al P M.R. din 
noiembrie anul trecut.

ȘTEFAN VIRGHINAȘ 
activist a| Comitetului regional UT.M. al 

Regiunii Autonome Maghiare

în- 
de

I. ȘERBU
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Din viața 
universitară

Un nou obiectiv 
a fost realizat

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din Mircești și Iugani, 
raionul Pașcani, și-au propus un 
obiectiv comun: să aducă pietriș 
cu remorcile S.M.T.-ului din al
bia Moldovei pe care să-l îm
prăștie pe drumurile care începu
seră să se strice. Mai întîi îm
preună au transportat și au îm
prăștiat 100 m.c. de pietriș în 
Mircești apoi tot împreună au a- 
dus și împrăștiat 200 m.c. de pie
triș la Iugani.

Zi de zi, tinerii brigadieri au 
muncit cu spor. Pe data de 5 
aprilie obiectivul a fost îndeplinit. 
In total, prin muncă voluntară, 
la reamenajarea drumurilor din 
aceste două comune tinerii au eco
nomisit peste 10.000 lei.

9. SLAVIQ

MUNCIND
SI ÎNVATÎr

Virgil Petrovici, controlor tehnic la uzinele „23 August", student în anul III al Facultății de meca
nică din cadrul Institutului Politehnic București, vorbește tinerilor din sectorul vagoane a aceleiași 

uzine, despre condițiile minunate de învățătură acordate de partid și guvern, tinerilor muncitori.

Un tot mai viu interes 
pentru școală

— în 1950 m-am calificat lăcă- 
tuș-mecanic la I.C.A.R. M-am în
scris apoi la cursul mediu, la în- 
vățămîntul seral. N-a fost ușor. în
treprinderea mi-a asigurat însă 
condiții, m-au ajutat și inginerii u- 
temiști. Cînd am absolvit, nivelul 
calificării mele crescuse mult. Or
ganizația U.T.M mi-a arătat ce 
sarcini au tinerii din industrie pe 
măsura dezvoltării și perfecționării 
tehnicii. Am dat examen de admi
tere la facultatea de mecanică a 
Institutului politehnic din Bucu
rești. Am reușit. Cînd m-am mu
tat aici, la Uzinele „23 August", 
am găsit în secții cîțiva colegi de 
la cursurile noastre fără frecvență. 
Astăzi sînt în anul III.

Pentru voi care vă însoriți acum 
la învățămîntul seral mediu și apoi 
la oel superior, se creează condiții 
și mai bune. Ați citit ou toții Ho
tărîrea partidului și guvernului. 
Există condiții excelente pentru 
învățătură. Nu trebuie decît să 
munciți cu rîvnă.

Aceste cuvinte erau rostite de 
utemistul Virgil Petrovici, fost lă
cătuș mecanic, în prezent controlor 
la secția vagoane a Uzinelor „23 
August". Surprinzînd în pauză o 
discuție despre învățătură, a unor 
tineri din secția sa, el s-a oferit să 
explice acestora drumul său în

Prima promoție 
a școlii serale

Strungarii Virgil Călin și Ion 
Făgețeanu, vor deveni peste cîțiva 
ani ingineri. Deocamdată sînt stu- 
denți. Amîndoi s-au dedicat stu
diului mecanicii în cadrul facultății 
de specialitate a Institutului poli
tehnic din București.

Pînă în toamna anului trecut 
erau, alături de alți muncitori ai 
uzinei bucureștene „Timpuri Noi1 
elevi la școala serală. După ter
minarea primului schimb se îm
brac au în hainele de oraș dar nu 
se îndreptau spre casă sau cine
matograf și nici la plimbare sau 
do terenul de sport, ci purtînd sub 
braț caietele și cărțile de chimie 
sau algebră porneau către școala 
medie serală a uzinei. Cei doi ală
turi de alți 30 de tineri muncitori 
au primit diploma de maturitate 
în vara anului 1958. Ei au fost 
prima promoție de absolvenți ai 
școlii medii serale muncitorești de 
pe lîngă uzina „Timpuri Noi.

Purtătorii diplomei de maturitate 
se aflau atunci la capătul primei 
etape a drumului către învățătură, 
către o înaltă cultură.

Ei simțeau puternic în suftet 
chemarea partidului adresată tine
rilor muncitori de a forma din rîn- 
durîle lor intelectuali cu o înaltă 
pregătire, devotați cauzei socialis
mului. Și entuziaștii au pornit. 

școală, să-i ajute să înțeleagă mai 
bine Hotărîrea recentă a partidului 
și guvernului.

Astfel de discuții au loc în a- 
oeste zile în multe secții ale uzi
nei. A început să se creeze un in
teres deosebit în rîndul tinerilor 
muncitori pentru învățătură.

Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri privind 
îmbunătățirea învățămîntului seral 
și fără frecvență de cultură gene
rală și superior a fost citită și 
prelucrată în adunări ale tinerilor 
în secții. Pe panouri — la mecani
că, la vagoane, — s-a afișat textul 
hotărîrii. De două zile s-au consti
tuit comisia de selecționare a tine
rilor care doresc să învețe și sub
comisiile pe secții. A început să 
se ia măsuri noi în vederea orga
nizării și desfășurării învățămîn
tului seral și fără frecvență, pen
tru îndrumarea tinerilor spre în
vățătură.

— La noi sînt zeci de tinerj ca
re vor merge la cursurile serale 
de cultură generală — spune șeful 
sectorului turnătorie de oțel al u- 
zinei, inginerul Beiu, care este tot
odată și membru în subcomisia de 
selecționare a tinerilor. A crescut 
mult interesul tinerilor pentru 
învățătură. La cursurile noastre

Ion Făgețeanu care a absolvit 
școala profesională cu cea mai 
mare medie a respectivei promoții, 
a terminat întîiul și școala medie 
serală. Acum este printre cei mai 
buni studenți ai facultății de me
canică. Și nu sînt singurii absol
venți ai școlii medii serale „Tim
puri Noi“ care învață cu perseve
rența caracteristică muncitorului; o 
bună pregătire a dovedit-o la exa
menul de admitere în facultatea de 
industrie ușoară din Iași Hari- 
tona Sorescu, muncitoare. Un altul, 
strungarul Gavril Revnic este elev 
al unei școli tehnice de maiștri.

Pasiunea cu care învață acești 
tineri răsplătește grija statului nos- 
’ru democrat popular, a partidului 
față de creșterea unei noi generații 
de intelectuali din rîndurile clasei 
muncitoare, specialiști și tehnicieni 
de nădejde în marea operă de con
struire a socialismului în țara noas
tră. Exemplul lor îl urmează în 
aceste zile numeroși tineri munci
tori din uzină care discută cu în
flăcărare recenta hotărîre a parti
dului și guvernului ce a deschis noi 
și largi posibilități tineretului mun
citor de a studia în învățămîntul 
seral și fără frecvență de cultură 
generală și superior.

VAL. PIETREANU

Foto: VAL. PIETREANU 

de minim tehnic, organizate 
în sector, de exemplu, vin să în
vețe circa 140 de tineri. Ne-am 
îndreptat atenția în primul rînd 
asupra lor. Ei vor fi printre primii 
elevi la cursurile serale.

Creînd toate condițiile legale, 
noi vom asigura totodată tinerilor 
muncitori un sprijin efectiv la în
vățătură prin tovarășii noștri ingi
neri. Vom organiza un fel de me
ditații. Ne dăm pe deplin seama 
de importanța atragerii tinerilor 
spre învățătură.

La motoare ne-a vorbit tovarășa 
inginer Crișan :

—■ Subcomisia noastră, formată 
din reprezentanții organizației de 
partid, organizației U.T.M., comi
tetului de înțreprindere și condu
cerea sectorului, a considerat că 
este de datoria ei să se ocupe și 
de popularizarea în rîndul tineri
lor a condițiilor minunate pentru 
învățătură, create prin Hotărîrea 
partidului și guvernului. Organiza
ția U.T.M. arată tinerilor munci
tori că din rîndurile lor trebuie să 
se ridice cadre de nădejde ale 
noii intelectualități din țara noas
tră. Nici nu am început bine dis
cuțiile noastre că unii tineri s-au 
și hotărît să se pregătească pentru 
a merge la cursurile serale. Așa 
sînt Panțuraru E., lăcătușul Barbu 
Soare, Buznea Ilie de la vagoane, 
strungarul Ilie Crețu și alții. Nu
mărul tinerilor muncitori care vor 
merge la cursurile serale sporește 
de la o zi la alta.

— Noi ne vom strădui — spun 
tovarășii din comitetul U.T.M. —• 
să facem totodată pe tineri să în
țeleagă un lucru principal arătat 
de hotărire, și anume : scopul în- 
vățămîntuluj seral și fără frecven
ță este să pregătească pe scară tot 
mai largă din rîndurile oamenilor 
muncii ce lucrează direct în pro
ducție cadre de muncitori, tehni
cieni și ingineri cu o înaltă califi-, 
care și cu un nivel de cultură ge
nerală ridicat corespunzător ne* 
cesităților dezvoltării continue 4 
economiei și culturii.

G. VICTOR

A luat sfîrșit
A doua etapa 

a trecerii iu revistă 
a tinerilor soliști

A luat sfîrșit cea de-a doua 
etapă a trecerii în revistă a ti
nerilor soliști organizată de Mi
nisterul învățământului și Cul
turii și Uniunea Tineretului 
Muncitor în cinstea celui de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie de la Viena 
și în cinstea celei de-a 15-a 
aniversari a eliberării patriei 
noastre.

In această etapă audierea 
candidaților a avut loc în ora
șele București, Iași, Cluj și Ti
mișoara. In urma selecționării, 
au fost promovați pentru etapa 
următoare aproape 150 de ti
neri soliști vocali, instrumentali 
și de balet.

Etapa a treia —- finala — se 
va desfășura la București în zi
lele de 20, 21 și 22 aprilie. Se
lecționarea candidaților, la care 
Va fi permis și accesul publi
cului, va avea loc în sala Dal
les, sala Studio a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu" pre
cum și la Teatrul C.C.S.

(Agerpres)

I.F.I.L.—Reghin e cunoscut în 
toată țara prin produsele sale de 
calitate: ambarcațiuni sportive, 
instrumente muzicale, planoare și 
avioane sportive.

In fotografie (stînga): montato- 
ru! Gyorgy Anton și modelatoarea 
Aurelia Pescăruș, muncitori frun
tași la asamblarea viorilor; (dreap
ta) echipa de montaj formată din 
Mihai Bala, Erwin Roth, Vasile 
Moldovan și Eugen Pîrvulescu la 
verificarea comenzilor înaintea 
zborului de probă al unui avion 
produs la I.F.I.L.



CE FACEM
PENTRU PREGĂTIREA

NOII
Sesiunea se apropie vertiginos. 

Majoritatea studenților Facultății 
de filologie din București o așteap
tă pregătiți să culeagă roadele tu
turor eforturilor depuse în cursul 
anului universitar 1958/59. Aceștia 
sînt studenții care și-au înțeles 
sarcina lor cea mai de seamă, 
aceea de a învăța, de a îmbina ar
monios activitatea profesională cu 
cea politică, pentru a deveni în- 
tr-un viitor apropiat intelectuali — 
constructori ai socialismului. Din 
păcate, însă, nu toți au înțeles lu
crul acesta. Așa se explică de ce 
în facultatea noastră mai sînt unii 
studenți care se înspăimîntă de 
apropierea sesiunii, pentru că 
n-au învățat, nu s-au pregătit te
meinic. Colectivul de utemiști a 
hotărît să-i ajute pe aceștia ca în 
timpul rămas pînă la examene să 
recupereze materia din urmă. îna
inte de aceasta însă biroul U.T.M. 
al anului II, îm- 
Îireună cu consi- 
iul asociației 

studenților de an 
și cu sprijinul 
tovarășilor pro
fesori și asis
tenți, a inițiat
ținerea unor adunări 
Iul grupelor în care 
nalizeze munca depusă pînă în 
prezent pe tărîm profesional.

cîte două sau trei materii. Grupa, 
în recenta adunare, a căutat să 
stabilească clar cauzele care i-au 
determinat pe cei mai sus amintiți 
să ajungă într-o asemenea situa
ție și să persiste. Combătînd cu ho- 
tărîre argumentele ieftine invocate 
de cei trei, colectivul grupei le-a 
pus acestora în față problema ale
gerii între: integrarea în colecti
vul grupei printr-o susținută mun
că profesional-politică, sau pără
sirea facultății.

La adunare s-a arătat că pentru 
existența acestei situații o vină re
vine și grupei care nu s-a intere
sat îndeajuns, în mod continuu, de 
fiecare membru al său, lăsîndu-1 
pe fiecare să se descurce cum 
poate. S-a propus ca cei mai buni 
dintre studenții grupei să se ocupe 
în mod direct de ajutorarea și în
drumarea fiecărui student care a 
rămas în urmă

Adunări in grupele 
studențești pentru 
analiza situației 

la învățătură
la
să

nive- 
se a-

Scopul lor era găsirea de soluții 
noi cît mai practice și eficace pen
tru îndreptarea unor lipsuri exis
tente, pentru o cît mai bună des
fășurare a procesului de învăță- 
mînt. Această perioadă de sfîrșit 
de an universitar ridică probleme 
deosebite : pe lingă însușirea ma
teriei la zi, studenții trebuie să re
zerve o mare parte din timp repe
tării și aprofundării materiei în 
vederea examenelor.

Seria acestor adunări de analiză 
a muncii studenților, a fost deschi
să de grupa A romînă a anului II. 
Aici s-a ținut o adunare model la 
care au participat și responsabili 
profesionali din celelalte grupe.

Analiza muncii profesionale în 
grupa A romînă a scos în eviden
ță multe rezultate frumoase obți
nute de majoritatea membrilor ei 
și de cei patru studenți străini, 
care au promovat în sesiunea din 

în sus.
era și 
asupra 
să mai 
lipsuri

iarnă cu note de la șapte 
Dar această analiză, cum 
firesc a stăruit mai ales 
lipsurilor ce continuă încă 
existe în această grupă, 
care țin pe loc întregul colectiv. 
Astfel, au fost discutate cazurile 
foarte grave ale studenții r 
Matei, Zoie Stavăr și Elena Teo- 
dorescu care nu dovedesc că s-au 
convins încă pe deplin că au venit 
la facultate nu pentru a-și p;erde 
timpul și să consume o bursă în 
zadar, ci pentru a învăța, și nu 
oricum ci foarte bine. Așa se ex
plică de ce în sesiunea din iarnă 
Cei trei au rămas restanțieri la

Ion

la învățătură și are 
anumite restan
țe. S-a hotărît ca 
studenta Roșu 
Elena să o ajute 
pe Zoie Stavăr, 
Alexandrina A- 
vramescu pe Ele
na Teodorescu

iar Toma Pavel, unul dintre cei 
mai pregătiți studenți ai grupei, 
pe Ion Matei. Aceasta este conside
rată sarcină de organizație, precum 
sarcină de organizație este și alcă
tuirea planului individual de mun
că pînă la sfirșitul anului univer
sitar. S-au luat și o serie de alte 
hotărîri menite să îmbunătățească 
pregătirea studenților în timpul 
rămas pînă la sesiune. S-a hotărît 
astfel ca frecvența să fie contro
lată de un colectiv de utemiști în 
frunte cu responsabilul profesional 
pentru a nu se mai da posibilitate 
nici unui student să lipsească ne
motivat, și să se discute cu acei 
studenți care nu iau cuvîntul în 
seminar. In acest sens s-a hotărît 
să se ceară ajutorul tovarășilor 
profesori și asistenți pentru a-i o- 
bliga pe cei pa,sivi să răspundă la 
seminarii. De asemenea, s-a hotă
rît să se ceară ținerea unor semi
narii suplimentare la economie po
litică și la alte materii mai grele, 
să se. profite din plin de consulta
țiile și meditațiile oferite de cate
dre și să se propună catedrei de 
literatură universală să îmbunătă
țească metoda de seminarizare.

Acestea sînt numai cîteva din 
hotărîrile luate de grupa A romî
nă pentru a asigura sficcesul sesi
unii ce se apropie. Pînă la sfirșitul 
anului asemenea adunări ale gru
pei vor avea loc periodic.

A învăța cît mai bine e cea mai 
de seamă datorie ce stă în fața 
studenților. Să ne-o îndeplinim cu 
cinste.

COSTEL DIACONU 
student

Angajamente 
ale studenților 

gălățeni
In planurile de viitor ale or

ganizațiilor U.T.M. și ale aso
ciațiilor studenților din Galați 
se prevede ca cele 25 brigăzi de 
muncă patriotică să lucreze ală
turi de tinerii muncitori și ță
rani muncitori — pe șantierele 
de reconstrucție ale orașului și 
la lucrările de hidroameliorații 
din regiune ; studenții Facultății 
de mecanică vor ajuta Șantierul 
naval Galați la construirea 
cargourilor românești; cei ai 
Facultății de îmbunătățiri 
funciare vor efectua în bazinul 
hidrografic Cătușa o serie de 
lucrări pentru a reda agricul
turii 40 hectare teren arabil. 
(Această suprafață va folosi și 
ca laborator natural pentru cer
cetările studenților). De aseme
nea vor ajuta la introducerea 
culturilor irigate în cele peste 
4.000 hectare colectivizate ale 
comunei Mărtinești. Asociațiile 
studenților vor sprijini de ase
menea numeroși tineri munci
tori din fabricile și uzinele re
giunii, care urmează cursurile 
ultimului an la liceul seral, în 
vederea pregătirii lor pentru 
examenul de admitere la facul
tate.

R amine ca toate aceste pre
vederi să fie traduse în viată 
cu consecvență.

GH. MITROI

Ziua cînteeului
In cadrul unei adunări ge

nerale U.T.M. studenții anului 
II metalurgie de la Institutul 
politehnic din București au 
luat o frumoasă inițiativă : să 
învețe în fiecare săptămînă în 
cadrul „zilei cînteeului" cîte 
două cîntece revoluționare și un 
cîntec popular.

Inițiativa s-a dovedit a fi 
foarte bine venită și folositoare 
dovadă fiind afluența mare de 
studenți care participă cu re
gularitate la repetiții.

In prima ședință studenții au 
învățat cîntecul „Sub steagul 
Partidului" și „Imnul F.M.T.D." 
iar în ședința următoare 
„Imnul U.I.S." și cîntecul bri
gadierilor „Răsună Valea",. Au 
fost învățate de asemenea cîn- 
tecele populare „Trandafir de 
la Moldova", „Aseară vîntul 
batea" etc.

ARISTICA BR1NZAN 
student

(Material primit în cadrul 
concursului corespondenților vo
luntari).

Se apropie examenele. Studiu febril în biblioteci. lată-i în fotografia noastră pe studenții facultății de 
filologie din București studiind în biblioteca de literatură romînă.

Foto : S. VIOREL

Informările politice constituie un 
mijloc deosebit de eficace și ope
rativ de a-i înarma pe studenți cu 
cunoașterea problemelor importan
te ale politicii partidului nostru, și 
a tuturpr evenimentelor politice 
din viața internă și internațională. 
Ete sînt menite să ajute pe . stu
denți să înțeleagă aceste evenimen
te, să le dea o interpretare justă.

Gomitetul U.T.M. din Institutul 
agronomic Timișoara a dovedit că 
înțelege în bună măsură rolul ace
stor informări în munca politică 
pe care organizația U.T.M. o des
fășoară în rîndul studenților. In
formarea politică se ține pe ani de 
studii; în cadrul adunărilor gene
rale U.T.M. — lunar. Tematica a- 
cestor informări se fixează cu o 
lună înainte, studenților li se a; 
nunță din timp tema și uneori 
chiar, materialul bibliografic nece
sar documentării.

Pînă acum în institut informări
le politice s-au ținut cu regulari
tate, în fiecare lună, și în general 
au; tratat probleme importante. 
Astfel, la toți anii de studiu s-au 
ținut informări politice cu privire 
la tezele raportului tovarășului 
N. S. Hrușciov la Congresul XXI 
al P.C.U.S., cu privire la pro
punerile Uniunii Sovietice referi
toare la rezolvarea problemei Ber
linului occidental, referitoare la 
Decretul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, cu privire la 
lichidarea rămășițelor oricăror 
forme de exploatare a omu
lui de către om în agricultură

Studenții anului IV — Facultatea de mecanică din Orașul Stalin, au hotărît ca o zi pe săptămînă 
să lucreze în producție — '

acestui an
Ia uzinele „Steagul Roșu", lată în fotografia noastră doi din studenții 
— Pavel Grîșmaru și Eugen Enache — lucrînd în uzină.

Foto: N. STELORIAN

Studentul nou
L-am cunoscut pe Constantin 

Păun la sfirșitul orelor de curs. 
Nn avea mult răgaz. I-am privit cu 
atenție obrazul matur. A rîs. „Sînt 
un student mai virstnic" îmi spuse, 
explicativ, dar fără stinjenire. în
târzierea nu se datorează lenei, ci, 
dimpotrivă, muncii.

Constantin Păun,, unul din frun
tașii anului IV tehnologie de la 
Institutul Politehnic din Galați, n 
fost muncitor. Drumul său spre 
cultură numără între etapele sale: 
școala profesională, apoi fabrica 
„Arovil" de pe lingă Orqdea, apoi 
Facultatea muncitorească, în sfîr- 
șit — Institutul. Suiș continuu, ca
racteristic formelor organizate ale 
studiului în anii puterii populare. 
Este, printre tovarăși^ săi de ani, 
un vechi ulemist, 
din 1948- Sin
gură vîrsta. (26 
de ani) nu este 
suficientă cuiva

pe care-l 
doielnic,J__ 
zentant al tinerei 
formulă de partid, 
noastre populare» 

s-a reprodus

aveam în 
un demn

față era, ncfa* 
și tipic repre- 
iuleie^iualități 

in anii puterii

_____ ■ v°P^nia
unei ființe lipsite de orice demni
tate care-șî, purtase pînă nu ele 
midț ijoSfCle prin institut. Gavrt- 
luță Camelia, ajunsă da'.orită unor 
indp,lgepțe în â,nul v . avusese să 
se pjingă,. ea, că „depind în grupă 
au venit studenți muncitori ș. a 
stricat vpcq^ulaml". Domnișoara 
cu numele i&nei plante de seră și 
cu origină socială putredă, își sim
țise alterată „distincția" de veci
nătatea celor ce muncesc,...

Studenții au simțit atunci o in
dignare adîncă.

In timpul
Organizarea vieții studențești în 

afara orelor de curs, orientarea 
studenților spre o activitate folo
sitoare este una din principalele 
sarcini ale organizației U.T.M. și 
asociațiilor studenților din insti
tute. O asemenea activitate tre
buie să conținuta în mod firesc 
munca eduoativ-politică începută 
ia orele de curs, să lărgească ori
zontul cultural politic al studentu
lui, să-l obișnuiască cu o viață 
ordonată, cu activitate continuă, 
să-i dezvolte setea de cunoștințe. 
Iată de ce activitatea studențească 
extrauniversitară ridică un com
plex de probleme, de a cărui justă 
rezolvare depinde într-o însemnată 
măsură formarea moral-politicȘj a 
viitorului intelectual.

Pentru organizarea timpului li
ber al studenților de la Institutul 
agronomic din Craiova, există largi 
posibilități materiale : o casă de 
pultură bine amenajată, instructori 
artistici calificați, lectori, mate
riale culturale etc- Viitorii agro
nomi îndrumați de organizația 
U.T.M. și asociațiile studenților, au 
știut să valorifice aceste condiții. 
Participarea studenților la munca 
de construcție ce se desfășoară în 
regiune (cele 18 brigăzi utemiste 
de muncă patriotică au efectuat 
de la începutul anului școlar 20.000 
ore muncă patriotică !), cercetarea 
unor aspecte ale construcției socia
liste, în special a succeselor obți
nute în colectivizarea agriculturii 
din regiunea Craiova (studiul se 
face în colectivele unui cerc de 
științe economice și sociale), o ac
tivitate artistică multilaterală, co
rul, o echipă de dansuri, brigăzi 
artistice organizate pe ani de stu
diu, echipa de teatru care pregă
tește o piesă de actualitate, sînt 
numai cîteva aspecte ale organi
zării utile și plăcute a timpului 
liber al studenților. O inițiativă 
deosebită este valorificarea prin 
plantări adînci de viță de vie, a 
pămînturilor mișcătoare din sudul 
Olteniei și refacerea pășunilor din 
masivul Paring — acțiuni pe oare

studenții mobilizați de organizați
ile de tineret, le desfășoară sub 
îndrumarea profesorilor- La toate 
acestea se adaugă activitatea dusă 
în cadrul Casei de cultură. Aici 
se organizează cicluri de conferințe 
pe diverse teme, întîiniri tovără
șești, discuții, simpozioane. Filar
monica „Oltenia" oferă concerte- 
lecții, se inițiază excursii de stu
dii etc. Apoi lectura (la Institutul 
agronomic. din Craiova sînt 600 
studenți care au participat la con
cursul „Iubiți cartea") și teatrul 
(viitorii agronomi sînt teatrofili pa
sionați) ocupă mare parte din 
timpul liber al studenților.

Cu toate acestea nu se poate 
spune că s-a făcut totul pentru or
ganizarea educativă a timpului li
ber al tuturor studenților.

La Institutul agronomic din 
Craiova există încă studenți care, 
în virtutea unor concepții vechi și 
dăunătoare, preferă studiului, 
muncii entuziaste și asimilării unei 
culturi înaintate, „bătutul" străzii 
(Tăr.ță Sandulache învață prost, nu 
participă la viața obștească a co
lectivului ; Popescu Mihai, repe
tent în mai multe rînduri, lipsește 
de la cursuri și nici în acest an 
nu dă examene, Suhorevschi Bog
dan sau Cucu Vasile vin adesea 
beți din oraș sau, cît ar părea de 
neverosimil studenții din anul I 
Istrătescu M., Georgescu M-, Io- 
nescu M., Vaineșu Petronela speră 
să înlocuiască studiul serios cu o 
vizită la o... ghicitoare care să a- 
sigure, pe căi miraculoase succesul 
la examen).

Organizația U.T.M., trebuie să 
intensifice acea latură a activită
ții sale menită să contribuie la e- 
ducarea științifică a studenților îm
potriva oricăror 
te, retrograde.

De asemenea, 
țită substanțial 
timpul liber —
studențești, astfel ca grupa să țină 
mereu sub ochii ei pe toți studen
ții, iar opinia de masă _ împotriva

concepții idealis-

trebuie îmbunătă- 
activitatea — în 
la nivelul grupei

Informări politice
lipsite

și alte teme. Informările politice 
sînt ținute de cadrele didactice.

Pînă aici totul este bine, orga
nizarea este corespunzătoare. Aici 
se oprește însă și munca comite
tului U.T.M.

Studenții vin, ascultă informa
rea ținută de profesor, așa cum 
ascultă o lecție de curs. Și cu asta 
totul s-a încheiat. Sînt destul dă 
rare cazurile cînd un student îi 
adresează întrebări referentului a- 
supra problemelor mai puțin înțe
lese sau neclare. De discuții aproa
pe nici nu se pomenește (aceasta 
în special la anii III și IV ai fa
cultății de agricultură). Urmăresc 
utemiștii presa, citesc și studiază 
documentele importante apărute ? 
Nimeni nu controlează.

Cît folosește planificarea rigu
roasă, anunțarea cu o lună înainte 
a temei informării, a materialului 
documentar, dacă în perioada din
tre două informări politice nu exis
tă nici un fel de preocupare din 
partea comitetului U.T.M. pe insti
tut și a birourilor U.T.M. de facul
tăți și ani, asupra felului în care 
studenții citesc presa și se docu
mentează asupra evenimentelor

de eficacitate
interne și internaționale cele mai 
importante ?

Mai există și alte deficiențe în 
modul de desfășurare a informă
rilor politice la Institutul agrono
mic din Timișoara. Evenimentele 
politice interne și internaționale se 
precipită rapid, în perioada dintre 
două adunări generale (cînd se 
țin și informările politice) — deci 
într-o lună de zile — pe arena in
ternă și internațională au loc o 
serie întreagă de evenimente asu
pra cărora trebuie imediat să se 
atragă atenția studenților. De a- 
ceea informările politice trebuie 
ținute ori de cîte ori intervine un 
eveniment deosebit și nu numai în 
adunările generale. Or, acest lu
cru nu se întîmplă la Institutul 
agronomic din Timișoara. Eveni
mentul mai important care are loc 
în perioada dintre două informări 
politice este „păstrat1* pînă la pri
ma adunare generală. In felul a- 
cesta informările politice își pierd 
rolul pe care-l au : acela de a in
forma operativ, cu. regularitate, pe 
studenți în legătură cu cele mai 
importante evenimente politice in-

terne și internaționale. Studenții 
sînt îndrumați astfel să urmăreas
că aceste evenimente pe etape și 
nu cu continuitate, așa cum se 
cere de fapt.

Această analiză succintă a mo
dului în care se desfășoară infor
mările politice la Institutul agro
nomic din Timișoara duce la urmă
toarea concluzie : comitetul U.T.M. 
și birourile U.T.M. de ani trebuie, 
fără să neglijeze munca organiza
torică, să-și îndrepte atenția spre 
problemele concrete ale desfășură
rii acestor informări. Este vorba 
mai ales de pregătirea premergă
toare a informărilor politice. Or
ganizațiile U.T.M. de facultăți și 
ani au obligația de a controla cum 
citesc utemiștii presa și alte mate
riale documentare, cum își însu
șesc cele citite, de a organiza dis
cuții la nivelul grupelor legate de 
cele mai actuale evenimente care 
au loc în țară și peste hotare. De 
asemenea, comitetul U.T.M. are 
datoria de a găsi și alte forme 
pentru desfășurarea informărilor 
politice. De pildă, nu trebuie mers 
pe linia ca numai cadrele didactice

să țină aceste informări. Trebuie 
neapărat antrenați să pregătească 
informări politice și utemiștii cei 
mai buni. S-ar putea folosi proce
deul ca doi utemiști să pregă
tească o informare politică, unul 
ocupîndu-se de problemele politice 
externe, celălalt de problemele po- 
litice interne. Pentru îmbogățirea 
conținutului informărilor politice, 
pentru sporirea atractiyitâții lor, 
ar fi bine venită măsura de a in
vita activiști de partid, de U.T.M., 
depuțați ai sfaturilor populare sa 
le vorbească studenților despre a- 
numite aspecte ale construcției so
cialiste din țara noastră și despre 
evenimentele internaționale.

Este bine cunoscut faptul că 
în cadrul învățămîntului politic 
U.T.M. se dezbat probleme impor
tante ale politicii partidului și sta
tului nostru. Pentru aproiundarea 
unora dintre problemele dezbătute 
în cadrul ciclului de conferințe se 
cere ca și informările politice, prin 
tematica lor să fie mai strîns le
gate de problemele ce sc studiază 
în cadrul învățămîntului politic. 
Acestea sînt doar cîteva din măsu
rile pe care le sugerăm comitetu
lui U.T.M. al Institutului agrono
mic din Timișoara în vederea îm
bunătățirii conținutului și modului 
de desfășurare a informărilor poli
tice.

Trebuie depuse toate străduințele 
pentru ca informările politice să-și 
îndeplinească menirea : să contri
buie din plin la ridicarea nivelului 
politic al studenților.

D. FAGADARU

liber
lenei, beției, misticismului, indo
lenței și pasivității, împotriva pier
derii fără rost a timpului, să poată 
acționa eficace.

Principala sarcină care stă în 
fața organizației UT.M. și asocia
țiilor studenților este selecționarea 
judicioasă a acțiunilor din timpul 
liber, în așa fel îneît ele să se axe
ze pe un obiectiv concret și să aibă 
un efect educativ, politic puter
nic, imediat. Nu volumul activită
ții hotărăște eficacitatea sa, ci con
ținutul educativ, adaptarea lui ope
rativă la cerințele educației comu
niste în rîndiil studenților.

Se apropie o perioadă grea pen
tru studenți — examenele. Prin
tr-o activitate judicios organizată, 
ei trebuie ajutați să-și drămuiască 
bine timpul, să învețe, dar să nu 
neglijeze nici celelalte activități 
educative, recreative și distractive. 
Tot odată utemiștii din Institutul 
agronomic Craiova, ta frunte cu 
comitetul U.T.M. trebuie să înlă
ture ușoara mulțumire față de pro
priile lor realizări. Autoliniștirea 
și mulțumirea de sine sînt primii 
dușmani ai înoirii și îmbunătățirii 
muncii și pot duce la rutină și 
superficialitate.

Unele realizări frumoase obținu
te pînă acum, promovarea unor 
inițiative valoroase ne fac să cre
dem că șe vor depune mari stră
duințe pentru îmbunătățirea con
tinuă a conținutului politic edu
cativ al activității extrauniversitare, 
pe linia ridicării eficacității ei în 
educația comunistă a viitorilor me
canizatori și agronomi ai agricul
turii noastre socialiste.

M. CELAC

suficientă 
pentru a se im
pune. Dar 
este nici un 
creț : munca 
stil comunist 
întreaga 
portare explică 
prețuirea de care 
se bucură prin
tre colegi res
ponsabilul cu 
problemele pro
fesionale în co
mitetul U.T.M

Pe cartea de 
vizită — abstrac
tă — care-i poa
te recomanda ca
litățile, se citesc 
notele obținute 
—concret — de pildă în sesiunea 
de iarnă 1958. Examene : un 9 și 
un 10. Colocviu : 10. Proiect : 10. 
Cirul vorbește cu colegii, cînd or
ganizează schimbul de experiență 
(notițe, conspecte, lucru la proiect, 
munca de laborator, pregătirea se
siunii), ceilalți privesc concentrat. 
Meditațiilor organizate de comite
tul U.T.M. prin tovarășul Păun li 
se datoresc un mare număr de în
fățișări onorabile în fața comisiilor 
examinatoare. Este ajutorul pregă
tit temeinic. Pe lingă acesta, un a- 
jutor zilnic, direct, fără formali
tăți. Ion Rotăriță, venit și el de la 
o facultate muncitorească, lucrea
ză la proiect. Linia tehnologică, 
prevederile STAS-ului, ansamblul, 
diferă de la un depozit de tutun 
la un abator. Dar cutare și cutare 
detalii, nu. Deci : „tu cum ai fă
cut ? Hai să vedem împreună“. 
Colegii coreeni datorează de ase
menea lui Constantin Păun multe 
din cunoștințele pe care le vor 
duce cu ei pe meleagurile îndepăr
tatei lor patrii.

Novicii, auzind de inginerii în 
industria alimentară, surîd și îi 
confundă, mental, cu bucătarii. 
Pentru purtătorii acestor prejude
căți, Păun nu poate avea decît 
compătimire. în sesiunea științifi
că — la 20 martie — a prezentat 
o lucrare care a fost premiată : 
„Influența condițiilor de păstrare 
a betacarotenului in morcovii des
hidratați'. Nu e singura pe care a 
făcut-o. Păun mi-a vorbit cu en
tuziasm și pasiune despre folosirea 
radiațiilor ionizante în industria 
alimentară ca despre o grandioasă 
linie de perspectivă a profesiunii 
sale.

„Te-ai aprins", am observat eu. 
„Lucrînd, te îndrăgostești de me

serie" — mi-a răspuns, cu o expre
sie de seriozitate, și stărui să-mi 
explice intr-un limbaj științific pe 
care căuta să mi-l facă accesibil, 
cîmpul larg al aplicațiilor energiei 
nucleare. De altfel pe această temă 
a scris și o conferință, difuzată în 
cadrul emisiunii studențești locale. 
Prin întregul său orizont, studentul

nu 
se
in
I1

com

Au luat atitudi e. 
Domnîșotfra Ca- 
melia a fost triș^^ 
misă să-și puri^f 
fice limbajul no
bili aț în afara 
sălilor de curs 
ale institutului 
politehnic.

Ce-ar fi putut 
avea comun a- 
ceastă Camelie 
cu studenții care 
învață să con
struiască și alter- 
nînd munca in
telectuală cu cea 
fizică simt buc™' 
ria unei trăiri 
intense ? Mi-am 
pus această în
trebare în după 
amiaza convor
birii cu Constan
tin Păun. Preci
zez : mă despăr- 

ora 14, în sediulțisem de el la 
organizației U.T.M. pe institut. La 
ora 15 îl revedeam in nțyloc^Ay 
unei vesele mulțimi de băieți și ft' 
care treceau cu pași ușori, puf^ 
tind sape pe umeri, de-a lungul 
străzilor cu aspecte vechi și cu as
pecte noi în continuă înfruntare. 
Coborau pe caldarimul în pantă 
și rîsetele lor se auzeau pînă de
parte.

S-au oprit pe cheiul Dunării, în 
dreapta gării fluviale. Acolo și-au 
început lucrul. Taluzau. Constantin 
Păun și-a scos haina ; a rămas 
într-o cămașe de culoarea cerului. 
Arunca pămîntid cu gesturi sigure, 
egale, stăpînite de echilibrul lă
untric.

Deprindere. în fiecare săptămînă 
pornește, împreună cu ceilalți pe 
șantierele orașului care l-a adoptat 
în perioada studiilor. în plus, el 
își mobilizează colegii (ceea ce, a 
ținut să-mi spună, nu cere efor
turi prea mari dat fiind entuzias
mul tuturor.) Au taluzat malul 
fluviului pe o porțiune bună. Au 
curățat spațiile dintre blocurile 
muncitorești noi, au săpat gropi 
și au sădit pomi. Au făcut loc unei 
conducte, în cartierul zis al Brăi
lei. Astă iarnă au lucrat la un dig, 
redînd agriculturii raionului ~ 
lăți 150 de hectare.

Mă gîndeam la toate aceste 
țiu ni de muncă patriotică, 
gîndeam la influența radiațiilor 
ionizate în industrie. Mă gîndeam 
la organizarea meditațiilor stu
dențești. Mă gîndeam la ținuta 
deschisă, sinceră, a omului cu 
fața foarte matură. Mă gîndeam la 
discuția pozitivă din adunarea 
U.T.M. a institutului în vederea 
candidaturii de partid a lui Cons
tantin Păun.

Ce iz fad au „cameliile" !
în după amiaza aceea, Dunărea 

trecea solemn pe lingă cheiul ora
șului Galați. Zărea o mulțime de 
bi'ieți și fete care-i taluzau ma
lul sting. Zărea în mijlocul lor 
un țînăr purtând o cămașă de cu
loarea cerului.

ȘTEFAN IUREȘ

Ga-

ae-
Mă

Formații artistice 
studențești în întreprinderi

Sala de tratamente ortodon- 
tice a Clinicii de stomatologie 
terapeutică. Studenții anului V 
al Facultății de stomatologie 
din București fac practica me
dicală. In prim planul foto
grafiei studenta Gheorghe A- 
driana, supravegheată de doc
torul Niculescu luliu tratează 
un pacient.

Nu de mult, la Institutul poli
tehnic Cluj, a sosit următoarea te
legramă : „Vă mulțumim pentru 
frumosul spectacol dat de ansam
blul dv. în uzina noastră. Comi
tetul de întreprindere al Combina
tului chimic Făgăraș",

Această telegramă, care ne-a im
presionat, a sosit după inițiativa 
luată de comisia culturală din in
stitutul nostru de a întări colabo
rarea dintre institut și uzine și pe 
linie culturală.

Astfel, timp de 8 zile formația 
noastră, avînd în program melodii 
de muzică populară și ușoară a 
prezentat 12 spectacole pentru 
muncitorii din Turda, Cîtnpia 
Turzii, Sibiu, Mediaș, Făgăraș, Cu- 
gir, Petroșani. La Cugir, la cere
rea muncitorilor, s-au dat 5 repre
zentații.

Spectacolele noastre au fost în

delung aplaudate. Au plăcut în
deosebi melodiile de muzică ușoară 
interpretate de studentul Eugen 
Banciu, melodiile de muzică popu-, 
Iară interpretate cu multă măiestri^ 
de studentul Conștantin Mitocaru. 
O bună impresie au produs me
lodiile cțntațe la havaiană de asis
tentul inginer Nicolae Pataki pre
cum și melodiile originale ale con
ferențiarului inginer Radu Jarda.

Ne am întors din aceste vizitț 
foarte bucuroși fiind hotărîți să 
continuăm această bună metodă 
de întărire a legăturilor noastre cu 
muncitorii.

IULIAN POPESCU
student

(Material trimis în cadrul (Son- 
cursului corespondenților volun
tari).

Foto s AGERPRES
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Hotărîri
uitate în dosare

1959. Multeanul

Atunci cînd Comitetul raional 
U.T.M. Tg. Mureș, activiștii săi, 
organizațiile de bază U T.M., au 
desfășurat o muncă politică inten
să in rindul tinerelului, au putut 
să mobilizeze sute și nui de tineri 
la diferite acțiuni obștești ca de 
pildă la intre ținerea și Îngrijirea 
pășunilor, la lucrările de hidroa
meliorații de pe Valea Mirajului și 
Vețcăi, la plantări de pomi fructi
feri, amenajarea drumurilor și con
strucția de poduri, ia diferite ma
nifestări culturale și sportive de 
masă etc.

fn activitatea Comitetului raional 
U.T.M. Tg. Mureș și a aparatului 
său și-au făcut loc insă unele ten- 
dmțe și practici birocratice care 
frincază serios munca organizatori
că și educativă vie în rîndul tine
retului.

Prin hotărîrile comitetului și ale 
biroului Comitetului raional U-T M. 
Tg. Mureș sînt stabilite sarcini 
precise cu privire la mobilizarea 
tineretului la lupta pentru realiza
rea planului pe i 
din aceste hotă
rîri au fost a- 
duse la cuno
ștință aparatu
lui comitetului 
raional, secreta
rilor organizații
lor de bază 
U.T.M. și înțr-o 
anumită măsură au fost populari
zate și în rindul utemiștitor și ti
neretului din raion.

Aceasta a făcut ca multe sar
cini să fie îndeplinite. Insă unele 
obiective importante, mai ales cu 
caracter economic, a căror înfăp
tuire cerea o serioasă muncă poli- 
tico-organizatorică, au fost de la 
început scăpate din mină de mem
brii biroului comitetului raional 
U.T.M- Vom aminti in această 
privință doar cîteva exemple.

Pe baza hotăririlor comitetului 
raional U.T.M., pînă la 15 februa
rie a.c- trebuiau organizate în ca
drul brigăzilor statutare din gos
podăriile agricole colective 20 de 
echipe de tineret.

Totul părea clar: instructorii 
comitetului raional, membrii birou
lui vor pleca în gospodăriile colec
tive și vor ajuta birourile organi
zațiilor de bază U.T.M. să organi
zeze echipele, vor explica sarcinile 
care le stau in față și le vor ajuta 
să înceapă munca.

Așa ar fi trebuit să se întîm- 
pte In realitate însă...

La G.A.C. Curteni de pildă, pe 
baza hotărîrii comitetului raional 
U.T.M. trebuiau înființate două 
echipe de tineret.

La aceasta gospodărie colectivă 
în afară de instructorul comitetului 
raional U.T M., tovarășa Stast 
Iren, au mai fost și unii membri 
ai biroului comitetului raional 
U.T.M. printre care și tov. Nagy 
Vilmoș, primul secretar. Cu toții 
au „analizat" și au „discutai" 
problema echipelor de tineret și 
atît. In sfîrșit, un activist al comi
tetului raional U.T.M., tov. Makai, 
depășind stadiul analizelor și dis
cuțiilor a „organizat" echipele de 
tineret. Dar cum a făcut acest lu
cru ? împreună cu biroul organi
zației de bază U.T.M. a întocmit 
niște liste cu tineri ce trebuiau să 
facă parte din echipe. Listele au 
fost trimise comitetului raional 
U.T M. care a considerat realizată 
hotărîrea sa cu privire la înființa
rea celor două echipe de tineret 
la G.A.C. Curteni. In realitate, 
însă, nediscutîndu-se cu tinerii care 
urmau să facă parte din aceste e- 
chipe, cu cei ce trebuiau să fie șefii 
acestor echipe, nediscutîndu-se cu 
conducerea gospodăriei colective 
pentru a li se repartiza suprafețele 
de pătnînt și atelajele necesare,

J urnalul de actualități repre
zintă un gen cinematografic 
care este chemat să cu

prindă în modul cel mai direct și 
in întreaga sa plenitudine, bogata 
realitate a zilelor noastre. De 
aceea aprecierea calității sale tre
buie făcută în primul rînd în func
țiune de felul în care el îndepli
nește sarcinile generale ale presei 
comuniste, de propagandist, agi
tator și organizator colectiv. Ju
decind astfel, putem afirma că, în 
bună măsură, Jurnalul editat de 
studioul „Alexandru Sabia" dove
dește în ultima vreme o mai justă 
orientare a tematicii sale în tra
tarea problemelor principale ale 
industriei, agriculturii, culturii noa
stre socialiste, că, prin varietatea 
subiectelor abordate, el interesea
ză un public tot mai larg de la 
orașe și sate. Trebuie remarcat ca 
un fapt 'îmbucurător apariția unor 
rubrici noi, ce oglindesc felul în 
care sînt traduse în viață sarcini
le importante trasate de Plenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958 
cum ar fi de pildă : dezvoltarea 
industriei chimice, construcția de 
locuințe ieftine și de bună calitate, 
avîntul mișcării de inovații etc. 
Spectatorul a luat pe această cale 
vie, directă, cunoștință de lucră-, 
rile de finisaj ale noii fabrici de 
îngrășăminte chimice de la Făgă
raș ori de o noiiă secție de țevi 
din material plastic de la Bucu
rești (Jurnal nr. 1/1959), de noile 
produse chimice preparate la noi: 
ampora, plastisiol, gutiplast etc, 
ori de inovații ce aduc însemnate 
economii ca de pildă modificarea 
pompei de injecție a tractoarelor, 
(nr. 2/1959) sau construirea unui 
defectoscop magnetic (nr. 5/1959) 
etc. Succesele muncitorilor din si
derurgie, chemarea la întrecere 
pentru realizarea de economii a 
celor 8 intreprinderi industriale din 
Capitală, sau efortul eroic al mun
citorilor de pe șantierul hidrocen
tralei „V.l. Lenin" de la Bicaz 
sînt exemple de subiecte vii, agita
torice, capabile nu numai să-l in
formeze pe spectator, dar să-l și 
înflăcăreze, mobilizîndti-1 mai ac
tiv în lupta pentru construcția so
cialismului în țara noastră.

Dar temperatura înaltă creată 
de aceste subiecte, nu e din păca
te susținută de-a lungul mai mul
tor jurnale., Rubrici interesante 

toată „organizarea" a rămas la 
stadiul formal al tabelelor.

Asemănător stau lucrurile cu e- 
chipele de tineret și la gospodăriile 
din Mădăraș, Ciba-Niculești, Acă- 
țari, unde la fel „s-a analizat", 
„s-a discutat" problema echipelor 
timp de citeva luni..- dar ele n-au 
fost înființate nici pină în momen
tul de fața. Comitetul raional 
U.T.M- s-a angajat să organizeze 
cultivarea de către echipele de ti
neret a sute de hectare de sfeclă 
de zahăr, floarea-soarelui și alte 
culturi. Qfi, este greu de crezut că 
cu echipe existente doar pe hîrtie 
va putea face treaba aceasta. De 
asemenea, degeaba a hotărît comi
tetul raional U.TM. ca utemiștii 
și pionierii din comuna Vând, de 
pildă, să crească 400 de iepuri de 
casă, dacă atît organizația U.T.M. 
din G.A S. cit și cea din sat nu au 
fost ajutate nici pină in momentul 
de față să treacă în mod practic 
la îndeplinirea acestei hotăriri. 
Degeaba s-a hotărit ridicarea nu
mărului participanților la concursul 
„Iubiți cartea" de la 2016 ia 3450 

își îndeplinește ComitetulCum
raional U. T. M. Tg. Mureș 

propriile sale hotăriri

și a purtătorilor insignei de la 604 
ia 970 dacă nici pină acum nu s-a 
întreprins nimic pentru a se li
chida formalismul existent în acti
vitatea multor comisii ale con
cursului cum ar fi de pildă cele 
din Crăciunești, Cristești etc.; dacă 
nu s-a făcut nimic concret pentru 
a se organiza o largă muncă de 
popularizare a cărții in rîndul ti
neretului.

Din cele arătate pînă acum se 
desprinde cu ușurință că hotărîri 
bune pot rămîne doar pe hîrtie a- 
tunci cînd se neglijează munca po
litică și organizatorică concretă 
de mobilizare a tineretului la înde
plinirea lor. Atît în elaborarea cît 
și îndeplinirea unei hotărîri sînt 
cîteva chestiuni elementare de care 
biroul Comitetului raional U.T.M- 
Tg. Mureș nu a ținut cont, sTu 
le-a avut în vedere numai parțial. 
Intr-adevăr, marea majoritate a 
hotăririlor luate de comitetul raio
nal au răspuns necesități ȘT. NEKANIȚKI

Noi blocuri muncitorești din cartierul „Dozsa Gyorgy" din Tg.-Mureș.
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ca cele amintite, sînt de multe 
ori neglijate, pierdute pe drum, 
deși ele au constituit la apariție 
reale succese ale reporterilor noș
tri cinematografici. Realizările in
dustriei noastre chimice, de pildă, 
n-au fost popularizate decît în nr. 
1 și nr. 5/1959 iar dintre nenumă
ratele inovații, rod al entuziasmu
lui și inițiativei oamenilor muncii, 
nu răzbat decît puține și cu totul 
accidental doar în jurnalele nr. 2 și 
5/1959. Problema construcției de 
locuințe a început să fie reprezen
tată prin cîteva subiecte oglindind 
aspecte din finisarea locuințelor la 
Gluj și Pitești (nr. 3/1959), dar 
apoi a fost complect dată uitări'. 
Or, una din sarcinile presei și 
deci și ale jurnalului cinematogra
fic este aceea de a urmări susținut 
o campanie începută, de a reveni 
cu noi date asupra ei. Ritmul con
strucției noastre socialiste este atît 
de impetuos, îneît a considera 
că-ți faci datoria oglindind doar o 
dată și poate îritîmplător unul din 
nenumăratele succese ale oameni
lor muncii, înseamnă a rămîne în 
urma vieții care aduce zilnic noi 
evenimente. Redactorii jurnalului 
de actualitate trebuie să se țină în 
pas energic cu realitatea noastră 
tumultoasă, să nu scape nici unul 
din domeniile importante ale vie
ții noastre economică, politice și 
culturale.

Desigur nu putem cere ca pe 
cîteva sute de metri de peliculă 
pe care-i are săptămînal la dispo
ziție jurnalul, să fie imprimată 
toată uriașa întindere de fapte 
oferite de realitatea noastră. Pu
tem pretinde însă redacției o se
lecție mai viguroasă a subiectelor, 
în funcție de importanța, și sem
nificația lor politică. De ce, de 
pildă, astăzi, cînd asistăm la 
fenomenul trezirii tot mai ac
centuate a conștiinței țărănimii 
muncitoare care pășește cu în
credere pe calea colectivizării 
agriculturii, problema satului

re- 
ie- 
in-

practica

practice ale activității organiza
țiilor U.T M. Dar oricit.de just ar 
fi ele elaborate, aricit de concrete 
ar fi, dacă nu se duce și o muncă 
temeinică de organizare a îndepli
nirii lor, hotărârile rămin doar 
niște simple acte formale.

Să luăm de pildă, hotărirea 
feritoare la creșterea puilor și 
purilor de casă. Ea stabilește 
tr-adevăr cifre de control pe orga
nizații de bază. Unele din ele au 
fost chiar aduse la cunoștința se
cretarilor U-T.M. Dar însăși prac
tica a dovedit că numai atit nu 
este suficient. Comitetul raional 
U.TJVl ar fi trebuit să organizeze 
o susținută muncă de lămurire in 
rindul tineretului asupra impor
tanței politice a acestei acțiuni, 
prin adunări generale, conferințe 
etc., să-l mobilizeze in felul acesta 
la îndeplinirea ei. Un alt lucru pe 
care l-a uitat comitetul raional 
U.T M. este controlul pe care tre
buia să-l efectueze asupra modului 
în care sint îndeplinite propriile 
sale hotăriri. Or, a cam ieșit din 

biroului raional ca în șe
dințele sale să 
analizeze cum 
sînt îndeplinite 
hotărîrile luate. 
Astfel de analize 
l-ar fi ajutat să 
vadă care sint 
metodele cele maj 
eficace în apli

carea hotărîrii . respective, care 
sînt principalele lipsuri mani
festate și ce trebuie făcut pentru 
îndepărtarea lor. In ceea ce pri
vește controlul practic pe care-1 
fac membrii biroului comitetului 
raional, secretarii acestuia, din 
exemplele de mai sus s-a dovedit 
cît de birocratic și formal este el 
înțeles.

Așa stind lucrurile, nu este de 
mirare că o seamă de hotăriri im
portante ale comitetului raional 
U.T.M. cum sînt cele referitoare la 
crearea echipelor de tineret în ca
drul GA.C., la creșterea puilor și 
iepurilor de casă 
doar niște simple

Este de datoria 
nai U.T.M. de a 
gență această stare de lucruri, de 
a trece la o muncă concretă de 
organizare temeinică a îndeplinirii 
propriilor sale hotărîri.

etc. au rămas 
acte, 
comitetului raio- 
schimba de ur-

După modelul 
ziarului de partid

să nu fie destul tratată în 
jurnalele cinematografice ? Se 
consideră oare că popularizarea 
succeselor țărănimii muncitoare, 
pe drumul muncii în colectiv, este 
o sarcină care revine exclusiv jur
nalului special „Agricultura Socia
listă" și că jurnalul de actualități 
este scutit de aceasta ? Dacă în 
primele numere ale acestui an în- 
tilneam aproape periodic subiecte 
care oglindeau succese ale politicii 
partidului nostru la sate (înființa
rea unor noi gospodării agricole 
colective, creșterea nivelului de 
trai al colectiviștilor etc.), în ulti
ma vreme aceste subiecte au deve
nit foarte rare, far acelea care 

Pentru dezvoltarea forței agitatorice 
și mobilizatoare 

a jurnalelor cinematografice
apar, sînt — majoritatea — filma
te sec, fără o strădanie specială 
a regizorului și operatorului de-a 
descoperi spectatorului semnifica
ția adîncă a faptului prezentat.

Ajungem cu aceasta la o pro
blemă însemnată a calității jurna
lelor noastre : la modul publicistic 
de prezentare a realității concrete. 
Nu este deajuns ca reporterul să 
fie prezent cu aparatul de filmat 
la constituirea unei gospodării co
lective, înregistrînd fără inspira
ție faptul. El trebuie să știe cum 
să-l prezinte spectatorului, astfel 
îneît să-l emoționeze, să-l convin
gă, folosind un limbaj plastic, re- 
dînd imagini, amănunte caracteris
tice pentru importanța momentului 
în viața țărănimii din satul res
pectiv. Or, în Jurnalul de actuali
tate un astfel de eveniment e în
fățișat de obicei pe ecran prin 
cîteva planuri apropiate ale vorbi
torilor la ședință. Pe un clișeu ste
reotip este construit și subiectul:

10 ani de apariție 
„Urzlea“ T
și a cîștigat prestigiu în rîndul 
unei mase largi de cititori, prin
tre care se găsesc numeroși ti
neri. Ei apreciază activitatea 
revistei și îi doresc șă-și dez
volte și mai mult combativita
tea, să-și ridice și mai mult 
nivelul publicistic, să îmbună
tățească continuu calitatea sa
tirei șt umorului.

Colectivul redacțional al 
„Scînteii tineretului" transmite 
colectivului redacțional al re
vistei „Urzica" un salut tovă
rășesc și îi urează noi succese 
In activitatea sa pusa in slujba 
cauzei socialismului.

a revistei
Revista „Urzica" împlinește 

10 ani de apariție. Cu arma 
satirei, colectivul redacțional al 
„Urzicii" militează pentru în
deplinirea sarcinilor pe care 
partidul le-a pus în fața între
gului popor în lupta pentru 
construirea socialismului. Ea 
șfichiuește ceeace este înapoiat, 
retrograd, dezvăluie goliciunea 
și micimea acelor care mai 
trăiesc încă sub influența unor 
concepții vechi, străine ideolo
giei și moralei noastre noi, a- 
jută pe oamenii muncii să-ț re
cunoască mai bine și să i dis
prețuiască. Revista „Urzica"

In circumscripția electorală Căiimănești
A fost propus candidatul F. D. P 
pentru locul vacant de deputat 
în Marea Adunare Națională

Lg Căiimănești, în sala Nicolae 
Bălcescu, a avut Ioc o adunare la 
care au luat parte peste 700 de oa
meni ai muncii din circumscripția 
electorală Căiimănești pentru pro
punerea candidatului Frontului 
Democrației Populare în vederea 
alegerii unui deputat în Marea 
Adunare Națională în locul rămas 
vacant din această circumscripție 
electorală.

celei de a 10-aIn întîmpinarea 
aniversări a mișcării mondiale 

pentru pace
manifestări consacrate 

de-a 10-a aniversări a miș- 
mondiale pentru pace. 
CAPITALA, la Casa de cul- 
a raionului Stalin a avut loc

In întreaga țară au loc nu
meroase 
celei 
carii

In 
tură 
o adunare a medicilor și perso
nalului sanitar din raioanele „Sta
lin" și „1 Mai“, la care acad. Eu
gen Macovschi a vorbit despre 
creșterea uriașă a forțelor păcii în 
cei 10 ani de la înființarea mișcă
rii mondiale pentru pace

La clubul Finanțe-Bănți, corni- 

colectivizarea totală a unei comu
ne din regiunea Ploești (Jurnal 
nr. 2/1959), ale cărei imagini sînt 
monotone, . lipsite de acel suflu 
entuziast capabil să mobilizeze și 
nu numai să informeze despre un 
atare eveniment.

Desigur, în primul rînd „Actua
litatea cinematografică" trebuie să 
ne țină la curent cu noutățile săp- 
tămînil respective,, dar este oare 
suficient pentru un ziar de partid 
să se limiteze la o seacă și 
uneori obiectivistă comunicare ? 
Tratate la un nivel tehnic scăzut, 
meșteșugăresc, subiecte de acest 
gen nu sprijină suficient acțiunea 
de popularizare a realizărilor 

noastre din diferitele sectoare ale 
vieții politice și economice. Dimpo
trivă, alegind un fapt plin de 
semnificații și filmîndu-1 într-un 
chip atrăgător, viu, un subiect ca 
cel despre munca voluntară a unei 
brigăzi de utemiști pentru electri
ficarea unui sat din regiunea Ga
lați (Jurnal nr. 6/1959), devine 
un bun exemplu pentru felul mo
bilizator, agitatoric, cum trebuie 
făcută propaganda noastră cti a- 
jutorul filmului. De asemenea, lu
crat astfel, subiectul despre darea 
de seamă a realizărilor G.A.C. 
Cristianul din regiunea Stalin 
(Jurnal nr. 5/1959), dintr-o înși
ruire de cifre și date, s-a transfor
mat într-un reportaj dinamic, cu- 
prinzînd cadre scurte, frumos mon
tate, ce ilustrează activități variate 
interesante care au adus colecti
viștilor venituri importante (creș
terea vitelor, cultivarea legumelor 
în sere, etc.). Iată dar că, alături 
de preocuparea pentru o judicioasă

Florica Bălan, președintaTov. w
Comitetului orășenesc al femeilor, 
a propus drept candidat al Frontu
lui Democrației Populare pe toy. 
Maria Rosețti, președinta Consiliu
lui Național ăl Femeilor din R. P. 
Romînă.

Pârtiei punții 
ținut călduros 

la adunare au sus- 
propunerea făcută.

(Agerpres)

tetul de luptă pentru pac? al ra
ionului „ludor Vladimirescu" a 
organizat o manifestare in cadrul 
căreia a fost evocata figura emi
nentului luptător pentru pace Fre
deric Joliot-Curie.

In regiunea GALAȚI, în majo
ritatea orașelor și comunelor, ziua 
de 12 apriiie a fost declarata „Zi 
a papii". La numeroasele mani
festări, sfaturi ale păcii, la iutii 
nirile de la căminele culturale, sau 
colțuri roșii, mii și mii de oameni 
ai muncii și-au exprimaț adeziunea 
lor totală la politica de pace a 
țării noastre și a întregului îagar 
al țărilor socialiste, în frunte cu 
Uniunea Sovietica. Cu acest prilej 
ei au trimis numeroase moțiuni și 
mesaie de salut Comitetului na
țional pentru apărarea paeii din 
R.P. Romina.

La diferitele conferințe și ex
puneri legale de aniversarea miș
cării mondiale pentru pace, ținute 
pînă acum în regiunea SUCEAVA, 
au participat peste 100.000 de oa
meni ai muncii. In întreprinderi și 
instituții au fost organizate „Col
țuri ale păcii", iar in satele și co
munele din regiune au fost afișate 
fotomontaje oglindind aspecte din 
lupta popoarelor pentru pace.

De asemenea au fost organizate 
întîiniri ale cetățenilor cu partici- 
panți la diferite congrese naționale 
ale mișcării pentru pace.

In regiunea BAGAJ 1, peste 
50.000 de oameni ai muncii au 
luat parte la expunerile organizate 
în întreprinderi, instituții, sate, co
mune și pe șantiere, în care s-a 
vorbit despre dezvoltarea 
nuă a mișcării pentru pace 
10 ani de la înființarea ei. 
ionul Adjud s-au organizat 
timele săptămîni peste 60 
ale păcii. In întreaga regiune nu
mărul sfaturilor păcii ținute pînă 
acum trece de 600.

(Agerpres)

co nt i- 
în cei 
Iu ra
in ul- 
sfaturi

selecție a temelor abordate pe 
ecran, reporterii noștri cinemato
grafici trebuie să se preocupe 
(pentru rțușita, eficiența jurnale
lor lor) și de forma artistică de 
prezentare a realităților.

Exista toate dovezile că pricepe
rea, talentul, nu lipsesc cineaștilor 
noștri. Dacă n-am aminti decît 
admirabilul reportaj de la Bicaz 
(Jurnal nr. 9/1959) unde prin un
ghiuri variate, originale a fost pus 
in valoare patosul muncii briga
dierilor, bogația peisajului indus
trial de pe marele șantier al so
cialismului. Există in acest su
biect și un frumos portret, al ute- 
inistului Găină Ion pe care re
porterul cinematografic l-a sur
prins la locul de muncă, obținînd 
chiar în ziua filmării un înseinnat 
record. De asemenea bine filmat, 
în imagini sugestive ce grâesc 
despre felul în care își petrec oa
menii muncii timpul liber, este 
subiectul despre Casa de cultură 
C.F.R., ori cel care prezintă bi
blioteca centrală de stat (Jurnal 
nr. 8/1959). Rod al eforturilor 
creatoare ale operatorilor noștri 
este și subiectul despre arta apli
cată roraînească (Jurnal nr. 8/1959) 
și cel care satirizează felul în care 
anumiți cetățeni își întrețin locuin
țele (Jurnal nr. 12/1959), ultimul, 
prin marele succes public pe care 
l-a avut, dovedind și utilitatea ge
nului satiric în cadrnl jurnalului 
cinematografic. Păcat că aceste 
reușite sînt rare și că uneori pre
domină în jurnale imaginile plate, 
cenușii, în care clișeele plicticoase 
nu sînt în stare să reflecte bogația 
materialului de viață.

Conținutul interesant al realită
ții concrete reclamă neapărat o 
exprimare cinematografică atriigă- 
toare, sugestivă. Monotonia tema
tică a unor jurnale, faptul că nu 
sînt alese întotdeauna cele mai 
interesante aspecte din viață, duce 
la o sărăcie și monotonie și In

Sectorul ovin al G.A.C. „Maxim Gorki, din comuna Gheorghe Lazăr, raionul Slobozia, regiunea 
București, numără in prezent 16,15 pi. Prin vînzarea linei, laptelui și a mieilor, veniturile gospodăriei 
cresv continuu.

Iți fotografie: colectivistul șef de fermă Stan Rugină și președintele G-A-C., Andrei Nicolae, discutînd 
despre îngrijirea și hrănirea miei lor.

Foto: AGERPRES

Cum răspundeți chemării 
tinerilor reșițeni ?

("Urmare din pag. l-a) 
chemarea tinerilor reșițeni nu 
prea poate avea ecou.

— Avem doar un mic atelier 
mecanic, care nu folosește prea 
mult metal.

Un răspuns foarte ciudat. Tinerii 
țesători nu pot răspunde reșițeni- 
lor fiindcă nu folosesc metal ? 
Oare comitetul U.T.M. n-a înțeles 
că_ în chemarea reșițenilor nu este 
vorba numai de metal, ți de 
REA UZA REA EUO^OMH LQK 
care poate fi de orice natură și 
pe căi diferite ?

La „Industria Bumbacului B“ 
sînt multe căi pentru realizarea 
de economii. Una dintre cele mai 
importante este și reducerea pro
centului admis de deșeuri. Fără a 
fi ținută o evidență precisă și 
generală de către comitetul U.Ț.M. 
se poate spune că în această di
recție tinerii fac unele lucruri 
bune. Economiile acestea se fac 
însă la voia intimplării și nu re
flectă toate posibilitățile. în unele 
sectoare procentul admis de de
șeuri a fost însă depășit. De pildă 
la sala 14 acest procent a fost de
pășit cu 4 la sută. în sala 15 pro
centul deșeurilor a fost depășit cu 
11 la sută. Și exemplele mai pot 
continua cu sala 15—3 B. și altele. 
Dacă în toate aceste săli, tinerele 
țesătoare ar lucra cu mai multă 
atenție, întrebuințînd metod? 
de muncă mai bune — spr? 
pildă curățirea permanentă a ma
șinilor — procentul de deșeuri nu 
ar mai fi depășit, ci chiar redus. 
Reducerea procentului de deșeuri 
înseamnă economii. Punînd în cen
trul muncii sale politice proble
mele de producție, organizația 
U.T.M. din întreprindere trebuie 
să facă cunoscută tuturor chema
rea tinerilor reșițeni ?i să inițieze 
astfel de acțiuni (să creeze mai 
multe brigăzi, să analizeze proble
me de producție în cadrul adună
rilor U.T.M.) care să ducă la o 
puternică mișcare de masă îndrep
tată spre realizarea de economii

Inovațiile pot aduce 
mari economii

Una din căile car? duc la rea
lizarea de mari economii în pro
ducție, este și mișcarea de ino- 

limbajul cinematografic. Lipsesc 
de nenumărate ori în jurnale ace
le genuri publicistice vii, variate, 
care să mărească eficiența, com
bativitatea jurnalului cinematogra
fic, ca: foiletonul, portretul, infor- 
mațîa comentată. Qît de interesant 
ar fi ca spectatorul sa afle — pe 
scurt, în limitele metrajului de pe
liculă și ale genului publicistic, cum 
a luat, de pilda, naștere cutare ino
vație în muncă, sa i se ilustreze 
pe viu ce foloase aduce aplicarea 
ei în producțiș, și nu șă i se facă 
doar o relatare telegrafică a cifre
lor de economii obținute. Ar tre
bui să se resimtă mai mult în 
jurnale prezența regizorului, care 
să gîndească materialul cinemato
grafic editat, nu numai sa se în
grijească de asamblarea, montarea 
lui corectă. Uneori, se uită că 
„Actualitatea cinematografica" este 
o gazeta, și, ca toate gazetele, tre
buie astfel paginată, subiectele 
astfel repartizate, titlurile astfel 
alese, îneît să invite cititorul să 
urmărească evenimentele cele mai 
însemnate ale săptămînii, să aibe 
un caracter educativ și mobiliza
tor. Nu_ totdeauna există în jurna
le o ierarhizare a subiectelor în 
funcție de însemnătatea lor, ci 
toate sînt tratate aproape în mod 
egal, fără- preocupări de ordin 
publicistic. Un exemplu: jurnalul 
hr. 3/1959 începe cu trei subiecte 
consecutive, despre construcții de 
locuințe și șfirșește cu alte trei 
subiecte ce se ocupă cu probleme 
„diverse" : nu dintre cele mai 
importante : tragerea la Lotto cen
tral, amenajarea unei crame și o 
excursie pe mare. O repartizare 
mai variată în care șă alterne^ 
subiectele de genuri diferite, nece
sitatea accentuării, prin titlu ori 
plasare — a unui anume subiect 
însemnat, un dozaj mai judicios 
între știrile din diferite domenii 
de activitate, iată numai cîteva 
din nenumăratele probleme de 
jurnalistică, ce n-au fost încă re
zolvate de gazeta noastră cinema
tografică. Dar, în primul rînd se 
impune orientarea susținută, per
manentă, către cele mai arzătoare 
probleme ale activității noastre 
zilnice, singura capabilă să asi
gure forța agitatorică și artistică 
a jurnalului cinematografic.

AL18E MANO1U 

vații și raționalizări. Chemarea 
tinerilor țeșițenî pune de aceea un 
mare accent pe obținerea de eco
nomii provenite din aplicarea ino
vațiilor în procesul de producție 
Comitetul U.T.M. al întreprinderii 
„Eleetroaparataj" n-a dat însă 
mișcării de inovații atenția cuve
nita. Comitetul U.T.M. (secretar 
tov. Gheorghe Singtireanu), se o- 
cupa foarte puțin de dezvoltarea 
și stimularea mișcării de inovații 
și raționalizări în rîndul tineretu
lui. Așa se face că, în afară, de 
înființarea a doua brigăzi de ti
neri inovatori (una la laborator 
formată din 7 tineri ingineri și 
tehnicieni și mia la secția niatri- 
țerie formată din 5 tineri qmnei- 
tori), Comitetul U.T.M: n-a între
prins mai nimic pentru dezvolta
rea acestei mișcări. Deși în între
prinderea „Eleetroaparataj" sînt 
asigurate condiții tehnico-mate- 
riale pentru dezvoltarea mișcării 
de inovații în rindul tinerilor, to
tuși sînt puțini țineri inovatori, 
raționalizpiori. Comitetul U.T.M. 
nu-i cunoaște nici pe aceștia, nu 
știe numărul lor, stadiul în care 
se află propunerile făcute de ei, 
eleatul economie al acestor propu
neri și în consecința n-a mobilizat 
tinerii să răspundă activ la che
marea tinerilor reșițeni.

Comițetul U.T.M. trebuie să 
pună capăt deîndată acestei ati
tudini fața de mișcarea de ino
vații și raționalizări. Este necesar 
ca, pe baza unui studiu temeinic, 
în colaborare cu cercul A.S.l.T. 
și cabinetul tehnic din întrenrin- 
dere, organizațiile U.T.M. să trea
că de urgența la atragerea unui 
număr cît mai mșre de tineri în 
mișcarea de inovații și raționali
zări, să facă consfătuiri cu ti
nerii inovatori ețc

Condiția principală pentru lăr
girea mișcării de inovații și rațio
nalizări în rîndul tinerilor de la 
„Eleetroaparataj" este însă desfă
șurarea ne viitor de către toate 
organizațiile U.T.M. a linei susți
nute munci politice de educație 
Ele trebuie să explice tinerilor că 
economiile realizate de pe urma 
aplicării inovațiilor și raționaliză
rilor în producție se adaugă fon
dului general al economiilor reali
zate de către toți muncitorii, că 
acșsțe ețononui sînt necesare în
floririi patriei noastre socialiste, 
creșterii niveluluj de trai ,al oame
nilor muncii

CONCLUZII
In unele întreprinderi ale raionu

lui „23 August" tineretul a răspuns 
cu însuflețire la chemarea tineri
lor reșițeni. Comitetele U.T.M. 
din aceste întreprinderi 

lat tinerilor importanta acestei 
chemări luînd totodată masuri con
crete pentru realizarea acestor an
gajamente. Nu se poate trece însă 
cu vederea faptul că, așa cijm do- 
vedesc cele relatate mai sus, în 
unele locuri organizațiile U.T.M. 
nu mobilizează tineretul pentru a 
răspunde chemării tinerilor reși
țeni.

Ce deficiențe se observă în le
gătură cu aceasta ?

In primul rînd, atit la comitetul 
raional U.T.M. (respectiv tov, Savu 
Vasile, ș?l'nl comisiei muncito
rești) cît și la comitețple U.TM. 
din unele întreprinderi („Industria 
udipupcului lf“, „Eleetroaparataj", 
„21 Decembrie") nu este cunoscuț 
lucrul cel mai important al che
mării tjnerilor reșițeni. Adică fap
tul că această chemare, înmănun
chează numeroase căi pentru rea
lizarea de mari economii în pro
ducție cum sînt : gospodărirea cu 
grijă a rțietalului, reducerea con
sumurilor specifice la alte materii 
prime și auxiliare, colectarea fie
rului vechi, realizarea de inovații 
și raționalizări, activitatea brigă
zilor utemiste de muncă patriotică 
— într-un singur tot, sub o sin
gură lozincă: „CIT MAI MULTE 
ECONOMII PENTRU INFLOÎI- 
REA PATRIEI NOASTRE SOCIA
LISTE". Or, mobilizind pe tineri 
în aplicarea numai a uneia sau 
ațteia dintre aceste căi, neglijind 
pe celelalte, nu se poate spune că 
răspunzi la chemarea tinerilor de 
la Reșița.

Se observă, în al doilea rînd. că 
multe organizații U.T.M. care au 
răspuns la această chemare nu 
și-au luat angajamente concrete, 
în lei economisiți prin fiecare din 
căite enumerate mai sus. Iar în 
multe locuri unde s-au luat ase
menea angajamente, acestea nu 
sint făcute pe baza unui studiu 
temeinic, nu reflectă toate posibi
litățile privind realizarea de eco
nomii și drept urmare nu au un 
caracter mobilizator.

Lipsa principală privind exis
tența unei asemenea stări a lucru
rilor, revine Comitetului raional 
U.T.M. „23 August". El va tre
bui de aceea să explice comitete
lor U.T.M. din întreprinderi țn ce 
constă chemarea tinerilor reșițeni 
și să (e îndrume în mod concret 
și amănunțit să-și ia angajapiețile 
concrete, inobiliz'md tinerii la rea
lizarea de economii, pe tqate cjile.

Este de asemenea necesar ca 
activiștii Comitetului raional U.T.M. 
„23 August" să arate comitetelor 
U.T.M. din întreprinderi, tuturor 
organizațiilor U.T.M. necesitatea 
desfășurării în rîndurile tineretului 
a unei temeinice munci politice de 
masă ca o condiție esențială în 
realizarea de economii pe toate 
acele căi menționate în chemare^

au ară- tinerilor reșițeni.

oricit.de


De peste hotare J
1958 anul unui mare salt
în industria și agricultura

R. P. Chineze

Succesul pianistului 
Valentin Gheorghiu 

la Paris
PARIS 15 — Corespondentul

Agerpres transmite : Sub auspiciile 
Asociației franceze pentru mani
festări artistice, Societatea Filar
monică din Paris a organizat In 
seara zilei de 14 aprilie în sala 
Gaveou un recital al pianistului 
romîn Valentin Gheorghiu, artist 
emerit al Republicii Populare 
mine.

In fața unei săli arhipline, 
nistul 'otnîn a interpretat un
gram alcătuit din Sonata opus 53 
In do major „Waldstein". de Beet
hoven. Fantezia tn do major și 
suita „Fluturii* de Schumann, 
două piese pentru pian de Paul 
Constanttnescu și Sonata nr. 3 In 
la minor de Prokofiev.

Înalta virtuozitate, 
măiestria interpretării 
romîn au entuziasmat
care l-a aplaudat îndelung.

Ro-

pia- 
pro-

Luna solidarității mondiale
cu studenții din țările coloniale

Tineretul muncitor din Japonia 
se află în primele rînduri ale luptei 
maselor populare japoneze pentru 
condiții mai bune de viață, pentru 
drepturi și libertăți democratice.

In fotografie : o manifestație a 
tinerilor metalurgiști din Tokio.

PEKIN 15 (Agerpres). - După 
cum transmite agenția China 
Nouă, la Pekin a fost dat publi
cității comunicatul Direcției de stat 
de statistică a R. P. Chineze cu 
privire la dezvoltarea economiei 
naționale a Republicii Populare 
Chineze în anul 1958.

Anul 1958, se subliniază în co
municat, a fost anul unui mare 
salt înainte în industria și agri
cultura republicii. Producția globa
lă a industriei și agriculturii a 
crescut cu 65 la sută. în compara
ție cu anul 1957. In 1958, produc
ția de oțel și fontă a fost de 
24.770.000 tone față de 11.290.000 
tone în anul 1957. In legătură cu 
avîntul considerabil al metalurgiei

s-au dezvoltat în ritm rapid și ce
lelalte ramuri ale industriei.

In cursul anului 1958 au fost 
puse total sau parțial în funcțiune 
aproximativ 1000 de obiective in
dustriale și exploatări miniere.

In 1958, în China s-a obținut o 
recoltă record la culturile agricole 
și s-a realizat cea mai mare re
coltă pe unitatea de suprafață. Ast
fel, recolta de cereale a fost de 
375 milioane de tone, adică de 
două ori mai mult decît în anul 
1957.

In 1958 volumul total al impor
tului și exportului Chinei a crescut 
în comparație cu anul precedent cu 
23 la sută. Pentru a sprijini con
strucția Chinei, Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste frățești

deau executat comenzile făcute 
China și au livrat suplimentar 
înainte de termen o mare canti
tate de utilaj industrial de mare 
importanță pentru China.

In comunicat se subliniază de 
asemenea succesele mari obținute 
în ridicarea nivelului material și 
cultural al oamenilor muncii, în 
dezvoltarea învățămîntului public 
și ocrotirea sănătății, în dezvoltarea 
științei și artei.

Aceste succese, se spune în co
municat, se datoresc înfăptuirii 
cu perseverență de către poporul 
din întreaga țară a liniei generale 
a partidului în construirea socialis
mului și sînt indisolubil legate de 
ajutorul acordat de țările socialiste 
în frunte cu Uniunea Sovietică.

căldura și 
pianistului 

publicul,

din 
trei 
ex-

Sesiunea lărgită a Conferinței Supreme de Stat
Reuniunea de la 

Erevan consacrata 
prieteniei tineretului 

armean și romîn
EREVAN 15 (Agerpres). 

TASS transmite: La 14 aprilie 
a avut loc la Erevan o reuniu
ne închinată prieteniei tineretu
lui armean și romîn, la care a 
participat delegația tineretului 
romîn care se află în vizită in 
Uniunea Sovietică, la invitația 
Comitetului Central al Comso- 
molului.

Cei peste 1000 de tineri 
muncitori, funcționari, lucrători 
din domeniul științei și culturii, 
studenți și elevi din Erevan, 
care au participat la reuniune, 
au întîmpinat cu căldură cu- 
vîntarea rostită de Ion Cîrcei, 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor 
din R. P. R.

In timpul vizitei în Armenia, 
a spus Ion Cîrcei, noi am văzut 
cum tineretul armean traduce 
in viată hotărîrile Congresului 
al XXI-lea șl P-C.U.S. Succese
le poporului sovietic, a spus în 
continuare vorbitorul, însufle
țesc tineretul romîn la realizări 
în muncă în economia națională 
a patriei sale.

Spartak Bagdasarian, prim 
secretar al Comitetului Central 
al Comsomolului din Armenia, 
studenta Svetlana Asatrian și 
alt*5 au urat mari succese în 
opera nobilă de construire a so
cialismului poporului romîn și 
gloriosului său tineret.

In încheierea reuniunii a avut 
loc un mare concert cu partici
parea celor mai buni artiști din 
capitala Armeniei.

★
EREVAN 15 (Agerpres). — 

TASS transmite : Delegația Co
mitetului Central al U.T.M. 
condusă de Ion Cîrcei, secretar 
al C.C. al U.T.M., a vizitat timp 
de 5 zile Armenia.

La 14 aprilie, delegația a fost 
primită de Suren Tovmasian, 
prim-secretar al C.C. al P-C. 
din Armenia.

In timpul vizitei lor în Arme
nia, oaspeții romîni s-au intere
sat de activitatea organizațiilor 
comsomoliste din Erevan și din 
alte orașe ale Armeniei, au vi
zitat întreprinderi și instituții 
de învățămînt.

Miercuri, membrii delegației 
au plecat la Stalingrad.

//z sprijinul luptei 
tineretului 
antifascist 
din Spania

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 14 aprilie 
la Casa de cultură a universi
tății din Moscova a avut loc un 
miting al tineretului din capi
tala sovietică, consacrat solida
rității cu tineretul antifascist 
din Spania, in sprijinul luptei 
pentru amnistierea deținuților 
politici și emigranților politici.

Mitingul a fost deschis de L 
Vercenko, secretar al Comitetu
lui orășenesc Moscova al 
U.T.C-L. din U.R.S.S., care a 
salutat pe patrioții spanioli 
prezenți la miting.

Participanții la miting au a- 
doptat în unanimitate textul unei 
scrisori adresate U.N.E.S.C.O. 
și ministrului Justiției al Spa
niei în care, în numele întregu
lui tineret sovietic, protestează 
cu indignare împotriva perse
cutării adevăraților patrioți ai 
Spaniei și își alătură glasul lor 
cererii opiniei publice mondiale 
cu privire la amnistierea deți
nuților politici din Spania și a 
emigranților politici spanioli.

împotriva 
înarmării atomice

BERLIN 15 (Agerpres). Ti
neri din Hamburg, aparținînd 
mai multor organizații, au ini
țiat o săptămînă de luptă îm
potriva înarmării atomice a 
Bundeswehrului. Tinerii au 
răspîndit în oraș numeroase 
manifeste de protest împotriva 
înarmării atomice a R.F.G. In 
manifeste se subliniază că este 
timpul să se pună capăt politi
cii „de pe poziții de forță“.

PEKIN 15 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: La 15 aprilie, 
președintele Mao Țze-dun a convo
cat cea de-a 16-a sesiune lărgită 
a Conferinței Supreme de Stat. Au 
participat 106 persoane, printre 
care conducători de stat, conducă
tori ai Comitetului pe întreaga 
Chină aii Consiliului Consultativ 
Politic Popular, ai Partidului Co
munist Chinez, ai diferitelor parti
de democrate și organizații popu
lare și fruntași ai vietții obștești.

a R. P. Chineze
La conferință s-a procedat la 

un schimb de păreri ou privire la 
ordinea de zi și la componența 
prezidiului primei sesiuni a Adu
nării Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină a celei de-a doua 
sesiuni a Comitetului pe întreaga 
Chină al Consiliului Consultativ 
Politic Popular al celei de-a treia 
legislaturi.

Conferința a discutat de aseme
nea lista candidaților pentru func
țiile de conducători ai organelor 
de stat, care urmează să fie pro-

pusă la prima sesiune a cellei de-a 
doua Adunări a Reprezentanților 
Populari pe întreaga Chină, și 
lista candidaților pentru cei de-al 
3-lea Comitet pe întreaga Chină al 
Consiliului Consultativ Politic 
Popular care urmează să fie pro
puși la prima sesiune a comitetului.

Președintele Mao Țze-dun a 
rostit o cuvîntare în oare a vorbit 
despre situația internațională și si
tuația internă și s-a referit de 
semenea la problema Tibetului.

a

Poporul tibetan va păși pe calea luminoasă
a prosperității și fericirii

PEKIN 15 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă relatează că, luind 
cuvîntul la 14 aprilie la recepția în 
cinstea lui Pancen Ertni, președin
te ad-interim al Comitetului de 
pregătire pentru Constituirea Re* 
giunii Autonome Tibetane, Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, a declarat: Sîn
tem convinși că, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, a Gu
vernului Central-Popular și a pre
ședintelui Mao Țze-dun, cu ajuto
rul comitetelor controlului militar 
din diferite regiuni ale Tibetului, 
Comitetul de pregătire pentru con
stituirea Regiunii Autonome Tibe
tane va reuși în cît mai scurt timp 
să aplice în Tibet regimul de auto
nomie națională regională. In mo
mentul de față, a arătat Ciu En- 
lai, cînd noi ne bucurăm că sîntem 
împreună, Dalai Lama, răpit de 
rebeli și dus de ei peste hotare, 
este cuprins de o profundă neli
niște. Acest lucru reiese din cele 
trei scrisori adresate de el lui Tam 
Guan-san, reprezentantul ad-inte- 
rim al Guvernului Central din Ti
bet. Atît noi. cît și întregul popor 
tibetan, îi exprimăm profunda 
noastră simpatie.

O mînă de elemente reacționare 
din Tibet, trădîndu-și patria și in- 
trînd în cîrdășie cu imperialismul,

a încercat zadarnic să provoace 
dezbinare în țară. Dar activitatea 
lor a avut drept urmare întărirea 
unității patriei și a solidarității po
poarelor han și tibetan- In prezent, 
cu ajutorul activ al clericilor pa
trioți și al populației laice din Ti
bet, unitățile Armatei Populare Chi
neze de Eliberare au lichidat în 
linii mari rebeliunea.

Majoritatea covîrșitoare a popu
lației din Tibet, a arătat premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, cere să fie eliberată de sub 
crunta și întunecata orînduire feu
dală.

Elementele reacționare din Ti
bet, a spus în continuare Ciu En- 
lai, s-au condamnat singure la 
pieire alegînd calea trădării po
porului tibetan și a patriei. Sîntem 
convinși, a subliniat în încheiere 
Ciu En-lai, că acum poporul tibe
tan va scăpa treptat de sărăcie, 
înapoiere și întuneric și va păși pe 
calea luminoasă a prosperității și 
fericirii.

In cuvîntarea rostită la recepție, 
Pancen Ertni a mulțumit în nu
mele poporului tibetan pentru grija 
manifestată de președintele Mao 
Țze-dun și de Guvernul Central 
Popular.

In istoria Tibetului, a declarat 
Pancen Ertni, s-a deschis o pagină

nouă- Sîntem convinși că sub con
ducerea înțeleaptă a Partidului Co
munist Chinez și cu sprijinul și 
ajutorul uriaș al poporului de 
650.000.000 al țării, poporul tibe
tan împreună cu întregul popor al 
țării va merge înainte spre socie
tatea socialistă prosperă și feri
cită.

Poporul tibetan sprijină în una
nimitate ordinul Consiliului de Stat 
cu privire la dizolvarea guvernului 
local al Tibetului și la lichidarea 
complotului.

Relevînd succesele obținute de 
poporul tibetan de la eliberarea sa 
pașnică, Pancen Ertni a subliniat 
că toate acestea dovedesc că ma
rele Partid Comunist Chinez se 
bucură de sprijinul uriaș și de 
respectul poporului tibetan.

Pancen Ertni a condamnat pe 
demnitarii din fostul guvern local 
al Tibetului care, intrind în cîrdă- 
șie cu imperialiștii, au trădat fățiș 
patria și l-au răpit pe Dalai Lama. 
Trădarea lor, crimele lor au fost 
condamnate cu asprime de popor. 
Comploturile imperialiștilor au fost 
demascate și zădărnicite-

—•—

Sub semnul divergențelor 
întrevederile 

de la
PARIS 15 (Agerpres). — Co

mentariile consacrate de presa 
franceză întrevederilor de la Lon
dra dintre primul ministru francez 
Debre și ministrul său de externe 
Couve de Murville, pe de o parte 
și premierul Macmillan și ministrul 
britanic de externe pe de altă par
te, subliniază fără excepție £ă nici 
de data aceasta nu au fost înlătu
rate diferențele de vederi dintre 
cele două guverne In ce privește 
poziția pe care puterile occidentale 
urmează să o adopte la viitoarele 
tratative Est-Vest. „Problemele ră- 
mîn în suspensie, scrie ziarul de 
dreapta „Aurore". înainte de con
ferința de la Geneva se va

KIEV. — La 15 aprilie a început 
la Kiev prima sesiune a Sovietu
lui Suprem al R.S.S. Ucrainene al 
celei de-a V-a legislaturi. Sesiunea 
t-a ales în unanimitate ca preșe
dinte al Sovietului Suprem pe 
acad Aleksandr Korneiciuk.

NEW YORK. - La 14 aprilie a 
avut loc prima ședință a Comite
tului creat de Adunarea Generală 
a O.N.U. pentru a examina pro
blema definirii agresiunii. Delega
ția sovietică a prezentat comitetu
lui un proiect de rezoluție care 
propune includerea problemei defi
nirii agresiunii pe ordinea de zi a 
celei de-a XlV-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

VARȘOVIA. - Ca 
vizita Ansamblului 
dansuri al Forțelor 
R. P. Romtne, întreprinsă în Po
lonia în toamna anului trecut, An
samblul central artistic de cîntece 
și dansuri al armatei poloneze, 
decorat cu ordinul Drapelul Mun
cii, va întreprinde în curînd un 
turneu de 12 zile în R. P. Romînă. 
Primul spectacol va avea loc la 1 
Mai la București, după care an
samblul va da spectacole în ora
șele Constanta. Ploești, Orașul 
Stalin, Sibiu. Cluj. Timișoara,

anglo-franceze 
Londra
face o încercare de a apropia 
zițiile".

In timp ce ziarul „Combat" 
latează că „între concepțiile fran
ceze și cele britanice există dife
rențe în ce privește tactica care 
va trebui adoptată la negocierile 
care vor începe la 11 mai la Ge
neva", „Paris Journal" precizea
ză : „Este evident că între Franța 
și Marea Britanie subsistă diver
gențe serioase în problema „dezan
gajării". Explicînd poziția primului 
ministru și a ministrului de Exter
ne francez la întrevederile de la 
Londra „LiHumanite" arată că a- 
ceștia și-au menținut vechea pozi
ție negativă față de negocierile 
Est-Vest

po

re-

WASHINGTON 15 (Agerpres). 
După cum anunță agenția Associa
ted Press, președintele Eisenhower 
a declarat în cadrul unei conferințe 
de presă că a acceptat demisia lui 
John Foster Dulles din funcția de 
secretar de stat al S.U.A. Eisenho
wer 
este

a arătat 
bolnav

că lui Dulles, 
de cancer, îi

care 
este

GENEVA 15 (Agerpres). 
TASS transmite: La ședința
15 aprilie a conferinței celor 
puteri cu privire la încetarea 
periențelor cu arma nucleară, care
s-a ținut sub președinția reprezen
tantului S.U.A., au fost discutate 
documentele prezentate conferinței. 
Următoarea ședință va avea loc la
16 aprilie.

Primul Congres 
al Uniunii Generale 

a Asociațiilor 
Țăranilor din Irak
BAGDAD 15 (Agerpres). — 

După cum anunță postul de radio 
Bagdad, la 15 aprilie a avut loc la 
Bagdad primul congres al Uniunii 
Generale a Asociațiilor Țăranilor
din Irak. A luat cuvîntul premierul 
Kassem care, aplaudat călduros de 
delegați, a salutat primul congres 
al țăranilor din istoria Irakului.

Congresiștii au hotărît în unani
mitate să sprijine guvernul Kas
sem, să apere regimul democratic 
al. Republicii Irak, să zdrobească 
orice complot organizat de impe
rialiști și agenții, lor din interior 
sau din exterior și să sprijine apli
carea legii reformei agrare. Con
gresul a chemat pe țărani să 
strîngă rindurile în jurul guver
nului Kassem și a îndemnat aso
ciațiile țăranilor să lupte alături 
de clasa muncitoare pentru apăra
rea republicii, pentru creșterea 
producției și dezvoltarea economiei 
naționale.

Activitatea consecventă a 
Uniunii Internaționale a Stu
denților pentru aplicarea 

principiilor înscrise în constituția 
sa privitoare la sprijinirea luptei 
studenților din țările robite de 
imperialiști împotriva colonialis
mului și pentru independență na
țională, se bucură de o puternică 
adeziune din partea studențimii 
iubitoare de pace de pretutindeni.

In urmă cu mai bine de două 
luni a avut loc la Lodz, în R. P. 
Polonă, sesiunea Comitetului Exe
cutiv al U.I.S. Acolo s-a adoptat 
un apel privind sărbătorirea Lunii 
solidarității mondiale cu studenții 
din țările coloniale. In apel se 
spune printre altele : „Niciodată 
în istoria omenirii mișcarea anti
colonialista nu a mai atins un ase
menea grad de dezvoltare. Pretu
tindeni popoarele asuprite ale ța
rilor coloniale se unesc și se ridica 
împotriva intrușilor străini. în 
Algeria și Cipru, în Oman și Togo, 
în Madagascar, Congo și Angola, 
în Kenya și Africa de Est — în 
toate părțile lumii coloniale po
poarele au pornit o bătălie deci
siva împotriva colonialismului și 
imperialismului. In aceasta mișcare 
imensă a popoarelor coloniale pen
tru independență națională, stu
denții joacă un rol activ și im
portant.

Forțele întunecate ale imperia
lismului și colonialismului, cu fap
tele lor de o violență și cruzime 
fara margini, provoacă necontenit 
prejudicii și suferințe grave cole
gilor noștri studenți ; ele opun o 
ultimă rezistență disperată față 
de forțele naționale de eliberare.

Astăzi, solidaritatea internațio
nala este mai necesară ca oricînd 
pentru obținerea infrîngerii defi
nitive a colonialismului și pentru 
a se pune capăt acestui sistem 
brutal de opresiune și umilire.

in acest spirit și pe baza hotă- 
rîrii celui de al V-lea Congres al 
U.I.S., Comitetul Executiv cheama 
pe toți studenții să considere luna 
aprilie 1959. ca Lună de solidari
tate mondială cu studenții din ță
rile coloniale.

Sa facem din această lună apri
lie 1959 — se spune în încheierea 
apelului — o reală demonstrație 
de solidaritate și unitate a mișcă
rii internaționale studențești și o 
expresie a condamnării de către 
noi a brutalului sistem al colonia
lismului și imperialismului".

Acest înflăcărat apel a pătruns 
în toate universitățile și facultă
țile din lume, mobilizînd forțele 
înaintate ale studențimii demo
crate la acțiuni hotărîte de luptă 
și solidaritate cu studenții din 
țările coloniale și dependente.

încercă-toate 
de a camufla 

masca diferite*

Descoperirea 
unui complot 

antiguvernamental 
în Cuba

HAVANA 15 (Agerpres). — 
Autoritățile cubane au anunțat des
coperirea unui complot îndreptat 
împotriva guvernului Fidel Castro. 
Au fost arestate nouă persoane la 
domiciliul cărora au fost găsite 
documente compromițătoare. Prin
tre cei arestați se află Francisco 
Cuestra Garcia, fost membru al 
consiliului municipal din Havana 
sub regimul Batista.

J. F. Dulles
neputință să-și maiabsolut cu 

îndeplinească atribuțiile. Președin
tele a anunțat că va numi în curînd 
un nou secretar de stat. El a refu
zat să precizeze dacă va fi numit 
în această funcție secretarul de 
stat adjunct Christian Herter, care 
îndeplinește funcția de secretar de 
stat ad-interim.

C. Herter va reprezenta 
Departamentul de Stat

NEW YORK 15 (Agerpres). — lor Afacerilor Externe ai puterilor 
După cum relatează agențiile tele- occidentale care va avea loc la 29 
grafice americane, la 1* , " 
președintele Eisenhower a anunțat 
că C. Herter, secretar de stat ad- 
interim al S.U.A, va conduc^ dele- Pa^u mari puter care se va des- 
gația S.U.A. la conferința miniștri- chide la 11 mai la Geneva.

aPr*I’e la Paris și la conferința mi
niștrilor Afacerilor Externe ai celor

chide la 11 mai la Geneva.

Lupta studenților lumii împo
triva colonialismului și pen
tru independența națională 

este una din trăsăturile caracte
ristice ale mișcării studențești din 
ultimii ani.

Studenții din colonii constituie 
un factor activ, mobilizator în rîn
dul maselor de milioane de oa
meni aflați încă în cătușele colo
nialismului. Aceștia sîut conștienți 
de faptul că pentru a deschide ca
lea progresului, învățămîntului și 
culturii naționale, trebuie să se 
încadreze în lupta pentru liber
tate a popoarelor lor, să contri
buie activ la zdrobirea lanțurilor 
colonialismului. O pildă minunată 
de atașament fierbinte față de 
cauza libertății pentru care luptă 
întregul popor, ne-o oferă stu
denții algerieni. Conduși de orga 
nizația lor, „Uniunea Generală a 
Studenților Musulmani Algerieni" 
(U.G.E.M.A.), studenții din Al
geria au dobîndit o mare popu
laritate pe plan internațional prin 
perseverența, curajul și abnegația 
cu care luptă alături de popor, 
pentru independența națională a 
țării lor. Încercînd să înăbușe lupta 
studenților algerieni, 
coloniale au recurs 
samavolnice acțiuni.
interzis U G.E.M.A., au arestat în 
mod arbitrar pe Mohamed Khe 
miști, secretar general al acestei 
organizații, au efectuat noi are
stări și persecuții, ajungînd pînă 
la execuții. Acestor măsuri repre
sive, studenții algerieni le au răs
puns prin unirea și mai strînsă a 
rîndurilor lor în lupta poporului 
pentru libertate.

Lupta studenților din Africa 
neagră pentru eliberarea de sub 
stăpinirea franceză dusă sub stea
gul F.E.A.N.F. (Federația Studen
ților din Africa Neagră Franceză) 
constituie un alt exemplu lumi
nos al mișcării studențești de pe 
continentul negru. La cel de al 
VlII-lea Congres, F.E.A.N.F. a

autoritățile 
la cele mai 
Acestea au

răspuns la 
de cîntece și 

Armate ale

Craiova, precum șl tn ctteva uni
tăți militare

PEKIN. — După cum transmite 
agenția China Nouă, la incitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez a sosit la Pekin 
o delegație a Partidului Muncii din 
Albania tn frunte cu Hysni Kapo, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania.

ANKARA. — După cum relatează 
ziarul „Son Posta", Tribunalul din 
Ankara, special înființat pentru 
„delicte de presă", a condamnat 
pe redactorul șef al ziarului ,U- 
lus". Beyhan Cenkci, la 14 luni 
închisoare pentru critici la adresa 
actualului guvern turc

NEW YORK. — La 14 aprilie pe 
poligonul experimental de la Cap 
Canaveral a fost încercată lansa
rea unei rachete intercontinentale 
de tip „Atlas* După cum se arată 
In comunicatul dat publicității de 
comandamentul aviației americane, 
tn momentul lansării s-a produs 
un defect de funcționare și racheta 
a trebuit să fie distrusă prin tele
comandă Acesta este al treilea 
eșec succesiv cu racheta „Atlas* 
după experiențele nereușite de la 
2ă februarie și IS martie.

ț

Mii de studenți din capitala Argentinei, Buenos-Aires, demonstrînd pentru un invățămînt laic, libertate 
și democrație, pentru apărarea independenței naționale și pace.

(lemascat cu curaj 
rile imperialiștilor 
colonialismul sub 
lor noi instituții cum sînt „Legea- 
cadru" sau „Euro-Africa“ și a su
bliniat ca singura cale spre liber
tatea, progresul și unitatea Africii 
și colaborarea ei cu alte popoare, 
este calea luptei pentru indepen
dență națională. Cel de al VlII-lea 
Congres al F.E.A.N.F. a arătat că 
în această luptă studenții trebuie 
să se uneasca cu reprezentanții ti
neretului, muncitorilor și țărani
lor, cu toate forțele care activează 
pentru trezirea Africii.

întregul continent negru e în 
fierbere. Nu de mult telegtamele 
de presă anunțau despre avintul 
mișcării de eliberare în Federația 
Rodezia-Nyassaland. Cruntele mă
suri represive luate de colonialiști 
împotriva luptătorilor pentru li
bertate din aceste regiuni ale Afri
cii au stîrnit mînie și indignare 
în multe țări ale lumii. în semn 
de protest împotriva arestărilor în 
masa operate în rindurile membri
lor Congresului Național African 
și a uciderii de africani în Fede
rația Rodezia Nyassaland, studenții 
universităților din Oxford, Lon
dra și Cambridge care au organi
zat între 1-3 aprilie pichetarea 
clădirilor guvernamentale engleze 
din Londra, au prezentat la reșe
dința oficială a primului ministru 
o scrisoare în care se înfiera văr
sarea de singe în Africa Centrală.

în Cipru mulți studenți patrioți 
au fost arestați și torturați, unii 
dintre ei trebuind să-și jertfească 
viața în lupta îndelungată și grea 
pentru autodeterminarea poporu
lui cipriot. Această luptă este 
sprijinită activ de studenții din 
Grecia și din multe alte țări ale 
lumii.

Congresul organizației studen
țești din Indonezia, P.P.M.I., de 
anul trecut, a adresat un apel ex- 
primînd dorința studenților și po
porului indonezian, de a integra 
îrianul de Vest la teritoriile sta
tului indonezian căruia îi apar
ține.

ce și-au dobîndit recent indepen
denta pentru apărarea suverani
tății naționale, pentru lichidarea 
vestigiilor colonialismului, pentru 
dezvoltarea culturii naționale. Or
ganizațiile studențești din țări ca 
Sudan, Indonezia, Tunisia, Maroc, 
Ghana, Birmania India și altele 
contribuie la înfăptuirea reformei 
învățămîntului în conformitate cu 
noile necesități ale țărilor lor, la 
lichidarea analfabetismului, Ia 
apărarea suveranității țării prin 
îndepărtarea bazelor militare 
străine, își exprimă refuzul împo
triva oricăror momeli venite din 
partea colonialiștilor care lezează 
suveranitatea, interesele țării.

ste știut că analfabetismul 
constituie una dintre cele 
mai nefaste consecințe ale 

colonialismului. Potrivit statistici
lor publicate de U.N.E.S.C.O., mai 
bine de jumătate din populația 
globului, îndeosebi din țările de 
sub dominația colonială, este încă 
analfabetă. De pildă, 88 la sută 
din populația Nigeriei, 93,5 la sută 
din cea a Nyassalandului, 99,2 la 
sută din cea a Angolei, peste 90 
la sută din populația Africii negre 
de sub dominația franceză este 
neștiutoare de carte. Această si
tuație se conturează mai bine pe 
fundalul discriminării rasiale prac
ticate în majoritatea țărilor colo
niale. De pilda, în Algeria procen
tajul analfabetismului este de 
93,8 la sută printre algerieni și de 
8 la sută printre europeni. In 
Africa de sud, analfabetismul în 
rîndul africanilor se ridică la 72 la 
sută, în timp ce în rîndul europe
nilor aproape că nu există. Con
damnarea de către 
eliminării rasiale 
în materie de 
special, care este 
șinoasa în calea 
învățămîntului și 
cietății, 
cântă 
apărarea 
tice. La 
studenții 
obștești din Uniunea sud-africana 
au început o vastă mișcare de pro
test împotriva noilor acțiuni cu 
caracter rasist care se duc în țara 
lor.

Mișcarea studențească din țările 
Americii Latine atrage de aseme 
nea atenția în tot mai mare mă
sură. Studenții din aceste țări joa
ca un rol crescînd în lupta pe care 
o duc popoarele respective împo 
triva jafului monopoliștilor din 
S.U.A. pentru apărarea resurselor 
naționale, pentru progresul eco
nomic și cultural. Cel de al doilea 
Congres al studenților din Ame
rica Latină a constituit o puter 
nică afirmare a voinței acestora 
de a lupta împotriva aservirii țări 
lor lor de către imperialismul 
nord-american, pentru apărarea 
suveranității naționale, pentru 
pace.

Lupta studenților împotriva co 
lonialismului se oglindește și în 
eforturile studenților din țările

E

studenți a dis- 
în general și 

învâțămînt în 
o barieră ru- 
democratizarii 

progresului so' 
o latură mar- 

studenților în 
democra- 

luni 
organizații

constituie
a luptei 

drepturilor 
începutul acestei 

și diferite

Lupta studenților din țările 
coloniale pentru indepen
dență se bucură de solidari

tatea puternică a organizațiilor 
studențești din alte țări. Astfel 
lupta studenților împotriva colo
nialismului a devenit una din cele 
mai largi baze pentru unitatea de 
acțiune și colaborarea organizații
lor studențești din diferite colțuri 
ale lumii. U.I.S. constituie organi
zația internațională în jurul căreia 
sînt grupate zeci și zeci de orga
nizații din întreaga lume, care 
lupta pentru pace, împotriva colo
nialismului. U.I.S. a aplicat ca 
consecvență principiile înscrise în 
Constituție precum și hotărîrile 
adoptate Ia ultimul său Congres 
de la Pekin referitoare la lupta 
studenților împotriva colonialismu
lui. U.I.S. nu numai că a adoptat 
multe rezoluții asupra solidarității 
cu studenții din diverse țări colo
niale dar a și întreprins diferite 
campanii de solidaritate avînd 
drept scop acordarea de ajutor 
moral și material studenților din 
colonii. Pe lingă burse, asistență 
materială, U.I.S. a dat posibilitatea 
multor reprezentanți ai organiza
țiilor studențești din țările colo
niale să viziteze alte țări pentru 
a informa cele mai largi mase stu
dențești asupra luptei lor. Pe 
lingă numeroase articole și știri 
aparute în „Studenții lumii" și 
Buletinul de informații, s-au edi
tat broșuri despre: învățămintul în 
Madagascar, problemele studenți
lor din Africa neagră care se află 
sub dominația franceză, lupta 
populației din Martinica, lupta stu
denților ciprioți, algerieni și a al
tora.

Datorită sprijinului acordat 
luptei și aspirațiilor studenților din 
Asia și Africa, U.I.S. și-a cîștigat 
încrederea unui număr mare de 
organizații studențești din țările 
care și-au cucerit recent indepen
dența. Astfel se și explică faptul 
că multe organizații studențești 
din aceste țări sau afiliat la 
U.I.S. și promovează politica U.LS. 
de întărire a păcii și cooperării in
ternaționale studențești.

Lupta pentru libertate pe care 
o desfășoară studenții din 
colonii a găsit întotdeauna 

sprijinul și simpatia studenților 
din R. P. Romină. Asociațiile stu
denților, îndrumate de Uniunea 
Tineretului Muncitor și sub con
ducerea partidului nostru, și au 
exprimat întotdeauna solidaritatea 
cu lupta studenților din colonii, 
au contribuit in permanență la ac
tivitatea U.I.S- îndreptată și în di
recția sprijinirii cauzei pentru care 
lupta studențimea din țările opri
mate de imperialiști Pe baza bur
selor acordate de țara noastră, stu
denți din colonii și din țari recent 
eliberate studiază iu institutele 
noastre de învațamînt superior 
bucurîndu-se de sprijinul și aten
ția colegilor lor romîni.

Noi am invitat și am primit cu 
dragoste în țara noastra studenți 
oaspeți din colonii și țările depen
dente, care au luat cunoștința de 
viața studențimii noastre, a tine
retului nostru, și care au făcut cu
noscute tineretului nostru studios 
viața și lupta studenților din co
lonii.

A doua Conferința Națională a 
U.A.S.R. care a avut loc în luna 
februarie a.c. a exprimat solidari
tatea unanimă a studeniimii din 
R. P. Romînă cu lupta eroica a 
popoarelor, a tineretului și stu
denților din colonii pentru liber
tate și independență națională.

Aceleași sentimente de solidari
tate le exprima studențimea noa
stră acum, cu prilejul Lunii soli
darității mondiale cu studenții din 
țările coloniale.

ooo

Simpozion 
cu prilejul „Zilei libertății Africii"

Sub auspiciile Ligii romîne de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, miercuri după-amiazâ, cu 
prilejul „Zilei libertății Africii", în 
aula Bibliotecii centrale universi
tare a avut loc un simpozion con
sacrat acestui eveniment.

Cuvîntul introductiv a fost ros
tit de prof. univ. Stanciu Stoian, 
secretar general al Ligii romîne de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa.

In cadrul simpozionului au vor
bit : prof. univ. Tudor Popescu, de

la Facultatea de științe juridice a 
Universității „C. I. ParhorT, des
pre lupta pentru independența po
litică a popoarelor Africii ; Mihnea 
Stroe, consilier la Banca Agricolă, 
despre lupta pentru independența 
economică a Africii și Tudor Vor- 
nicu, ziarist, despre lupta popoare
lor Africii pentru ridicarea nivelu
lui lor cultural.

Expunerile au 
viu interes.

fost audiate cu

(Agerpres)

INFOR
La invitația Comitetului național 

pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă a sosit în Capitală Shigeo 
Sato, membru al Biroului Consi
liului Mondial al Păcii, secretar 
al Consiliului Mondial al Păcii.

★
O delegație a Societății pentru 

răspindirea științei și culturii din 
R. P. Romînă, din care fac parte 
prof. univ. Nicolae Sălăgeanu, mem. 
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, membru în Consi
liul de conducere al S.R.S.C.. și 
D. Mihalache, secretar general al 
Biroului Consiliului de conducere 
al S.R.S.C., a plecat la Praga

MÂȚII
pentru a asista 
de-al Il-lea Congres al Societății 
cehoslovace pentru răspindirea cu
noștințelor politice

★
Miercuri seara, 

de Stat din Cluj 
spectacol extraordinar 
„Faust“ de Gounod, cu concursul 
basului Aleksandr Ognivțev, solist 
al Teatrului Mare Academic de 
Stat din Moscova care a inter
pretat rolul Mefisto.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

la lucrările celui

și științifice.

Opera Romînă 
a prezentat un 

cu opera

(Agerpres)
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