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REGULAMENT 
cu privire 

la organizarea 
și funcționarea 

învățămîntului seral 
și fără frecvență 

de cultură generală 
și superior 

(Partea a ll-a)

de pregătire a celui de al Vll-lea 
Festival Mondial 

al Tineretului și Studenților

Concursuri 

agricola
Peste cîteva zile încep în întrea-

ga țară concursurile agricole or
ganizate de Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii pentru cultivatorii 
de porumb și sfeclă de zahăr, pen-
tru titlul de cel mai bun tractorist 
și cel mai bun mulgător, pentru 
unitatea cu cel mai mare număr 
de vaci la suta de hectare de teren 
agricol. La aceste concursuri, care 
au ca scop stimularea oamenilor 
muncii de pe ogoare în acțiunea 
de sporire a producției și a pro
ductivității muncii, dezvoltarea ini
țiativei lor creatoare, s-au înscris 
pînă acum peste 7.000 de unități 
agricole de stat și cooperatiste, 
precum și peste 3.500 de tractoriști 
și 1.050 mulgători.

Un număr mare de participanți 
s-au înscris în regiunile Constanța, 
Timișoara, Oradea, Hunedoara și 
Galați.

Cîștigătorilor acestor concursuri 
li se vor acorda premii în bani, 
medalii, diplome și insigne.

(Agerpres)

Rezervele interne 
izvor nesecat
de economii

La comitetul U.T.M. al Uzinelor 
metalurgice-Tîrgoviște am adresat 
întrebarea : „Cum luptă tinerii 
pentru descoperirea și folosirea 
rezervelor interne ?“ Am fost in
formați că la turnătorie se pot 
găsi multe lucruri interesante în 
această direcție. Șl într-adevăr 
tinerii de la turnătorie, sub condu
cerea organizației de partid au 
obținut însemnate realizări prin

economisirea metalului
In secție, după cum spunea 

unul dintre conducătorii ei, pon
derea cea mai mare în îndeplini
rea sarcinilor de producție o are 
tineretul. Există aci numeroase 
brigăzi de tineret printre care cele 
conduse de Ion Boțea și Traian 
Oproiu care fac cinste nu numai 
secției ci întregii uzine. Munca a- 
cestor două brigăzi este un exem
plu strălucit pentru toți tinerii din 
secție. Ion Boțea — de pildă — 
manifestă o adevărată pasiune 
pentru căutarea și folosirea tutu

ror rezervelor interne. In brigada 
sa se dă totdeiauna o luptă strînsă 
pentru așezarea judicioasă a mode
lelor în forme. „Cu cît se așează 
mai multe modele într-o formă cu 
atît se reduce timpul de turnare", 
spune responsabilul brigăzii.

O mare atenție dau turnătorii 
pregătirii oalelor. S-a întîmplat 
adesea ca dopurile oalelor de 
turnare să se defecteze și din 
această cauză să rezulte anumite 
pierderi de oțel. Acum însă, pre- 
gătindu-se minuțios dopurile și 
bucșele oalelor, nu se mai pierde 
nici o picătură de oțel.

După experiența siderurgiștilor 
hunedoreni, oțelarii de la cup
toare reduc timpul de elaborare a 
șarjelor și procentul de ardere a 
metalului în cuptor. Rezultă și de 
aici economii dei metal. împotriva 
rebuturilor se dă de asemenea o 
mare bătălie. Brigada lui Boțea 
— de pildă — în primele două 
luni ale anului a reușit să reducă 
procentul admis de rebuturi de la 
7,5 la sută la 4,77 la sută.

Tn secție, tinerii, alături de 
vîrstnici desfășoară o adevărată 
campanie pentru reducerea mase- 
lotelor, a adausurilor de prelu
crare. In adunările generale 
U.T.M., în gazeta postului ute
mist da control se discută aspec
tele acestor probleme, se propun 
adesea măsuri concrete. Experien
ța bună a utemiștilor este tran
smisă mai departe.

Descoperirea și folosirea re
zervelor interne au du-s la reali
zarea unor însemnate economii 
de metal și alte materiale. In pa
tru luni, economiile obținute se 
cifrează la circa 200-000 lei.

După exemplul turnătoriei și în 
alte secții se fac importante eco
nomii de metal. Proiectanții și con
structorii reduc greutatea diferi
telor piese prin modificări con
structive de reproiectare. La ro
lele cu diametru de 650 și 750 
milimetri, prin astfel de modifi
cări s-a făcut o economie de 9,6 
tone de oțel. La montaj și sculerie 
prin debitări raționale de tablă și 
recondiționări de scule, tineretul 
realizează lunar o economie de 
4.500 lei.

Se știe de asemenea că proble
ma inovațiilor și raționalizărilor 
este strîns legată de descoperirea 
și folosirea rezervelor interne. Dar 
— spun tovarășii din comitetul 
U.T.M. -

problema inovațiilor 
este încă nerezoîvafă...

Printre inovatorii uzinei se află 
mai mulți tineri. Recent, ^țnărul 
frezor Cornel Iliescu a realizat urî 
dispozitiv cu ajutorul căruia eli
mină două dintre cele trei prinderi 
și centrări de la executare-a carca
sei unei cutii de viteză. Timpul 
executării tuturor operațiilor l-a 
redus cu ajutorul acestui dispozi
tiv cu circa ICO de minute — adi
că cu aproape o treime. Alt itiova-

V. CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. 3-a)

Responsabilul brigăzii de tineret loan Stafie de la secția croit, a Fabricii de pielărie și în
călțăminte „Partizanul", din Bacău discută cu tinerii despre felul cum trebuie aranjate tiparele 
pentru a folosi întreaga suprafață de piele.

Dragos te
Nici unui tînăr înaintat din pa

tria noastră nu-i poate fi indife-> 
rent modul în care se comportă 
in muncă și in viața de toate zilele 
tovarășul lingă care muncește.

In articolul „O insulă in ocea
nul vieții noi" publicat la această 
rubrică, se subliniază cit de dăună
toare poate fi pasivitatea unui co
lectiv, atunci cînd tolerează aba
teri de la conduita morală în com
portarea unor membri ai săi. in 
cazul nostru e vorba de o latură a 
acestei probleme.

Cînd s-a înființat gospodăria 
agricolă colectivă „Mihail Emines
cu" din satul Scobinți, regiunea 
Iași, Teodora Bercu avea 11 ani. 
Ea a crescut odată cu gospodăria 
colectivă. Mai tîrztu, după absol
virea claș.elor elementare, Teodora 
a devenit utemistă. Teodora do
vedea prin întreaga ei comportare 
hărnicie, inf ăcărare tmerească, 
inițiativă în viața de organizație, 
căpătind încrederea tinerilor colec
tiviști. In adunarea de alegeri, ute
miștii au ales-o in conducerea or
ganizației de bază. Mai tîrziu ea 
a fost aleasă secret rra corn tetului 
comunal U.T.M., apoi membră in 
Comitetul raional U.T.M. Hirlău. 
Era fericită, simțea că trăiește cu 
adevărat.

In această vreme, Teodora l a 
cunoscut pe Ștefan Săuleac, un 
tlnăr d.n gospodărie, de care s-a 
îndrăgostit. In conștiința iui predo
minau încă concepții a'.e moralei 
burgheze despre viață, concreti
zate prin individu listn, egoism. 
Pentru Ștefan S. interese e perso
na e sini mai presus de interesele 
colectivității, de interesele gospo
dăriei colective din sat. Ce anume 
a afras-o pe Teodora spre acest 
tînăr 7 Firește s-ar fi putut foarte 
bine ca ea să fi întrezărit dincolo 
de aceste atitudini ale prietenului 
ei și un fond moral pe care să se 
poată cultiva trăsături înaintate.

Ștefan nu e utemist, dar ajutat de 
prietena lui și de ceilalți tineri din 
gospodărie, el s-ar fi putut scutura 
de mentalitățile învechite care mai 
trăiau în conștiința lui. In acest 
fel dragostea dintre cei doi tineri 
ar fi avut un rol pozitiv. Dar lu
crurile nu s-au petrecut așa. Atra
să numai de fizicul lui, Teodora 
n-a luat în seamă caracterul și 
concepțiile tînărului pe care-1 iu
bea și n-a luptat ca acesta să se 
îndrepte.

— Nu pot să-l contrazic, spunea 
ea, pentru că-1 iubesc și n-aș vrea 
să-l supăr.

Teodora a despărțit în mod arti
ficial sentimentele ei de principiile

Atelierul școlii 
construit 

în întregime 
de elevi

Mobilizați de organizația de 
bază U.T.M. sub conducerea și în
drumarea organizației de partid, 
elevii Școlii profesionale de con
strucții din Oradea, în frunte cu 
utemiștii, și-au luat angajamentul 
să efectueze toate lucrările de con
strucție a noului atelier.

Sub îndrumarea tehnică a mai
ștrilor elevii au muncit cu entu
ziasm și abnegație la construirea 
atelierului școlar, format din mai 
multe secții: tîmplărie, dulgherie, 
zidărie, sală de mașini-unelte, for
jă și toate dependințele necesare. 
Printre cei care s-au evidențiat în 
mod deosebit în munca de con
struire a noului atelier sînt ute
miștii și elevii claselor a H-a A. 
și a II-a B zidărie.

Ca rezultat al muncii entuziaste 
a elevilor, nu de mult atelierul 
a fost dat în folosință. Bilanțul 
muncii arată că prestînd mii de 
ore de muncă voluntară, elevii au 
economisit suma de peste 100.000 
lei.

V. LIȚIU 
D. IONEL 

elevi

La Casa copilului din Craiova

Deschiderea
Festivalului tineretului

din raionul „Tudor Vladimireseu“
Marți după amiază, pe stadionul 

P.T.T. din Capitală a avut loc 
deschiderea Festivalului tineretu
lui din raionul „Tudor Vladimi- 
rescu". Cu acest prilej, tov. Du
mitru Calomfirescu, prim-secreitar 
al comitetului U.T.M. al acestui 
raion, a 
obținute

oarbă,,.
acest caz tinerii din colectivul în 
care trăia și muncea Teodora? 
Doar sub ochii lor tînăra entuzias
tă și activă de odinioară devenea 
de nerecunoscut, transformindu-se 
treptat într-o cuconiță care des
consideră munca — această co
moară de neprețuit a omului. 
Doar sub ochii acestor tineri to
varășa lor de muncă se îndepărta 
tot mai mult de viața clocotitoare, 
frumoasă, pe care o trăiește colec
tivul din gospodărie. Și nu se 
poate spune că utemiștii și ute- 
mistele din gospodărie nu cunoș
teau cauza acestei transformări. 
Cei mai mulți dintre acești tineri 
au considerat însă că organizația

noastre de viață, închizînd ochii U.T.M. nu poate interveni într-o 
la mentalitățile învechite ale prie
tenului ei. Dar dacă Teodora, or
bită de dragoste, n a exercitat nici 
o influență pozitivă asupra lui Ște
fan, acesta in schimb i-a imprimat 
tot mai perseverent în conștiință 
concepțiile sale înapoiate. In con
secință, Teodora a început să pă
șească din ce in ce mai evident 
alături de drumul frumos, drum pe 
care apucase in viață.

Nu după multă vreme cei doi 
tineri s-ru căsătorit și primul pas 
pe care Teodora l-a făcut in viața 
de fami ie, a fost și ultimul ei pas 
in viața obștească. La lucru in 
gospodărie nu mai vine decît foar
te rar. Anul acesta, pînă la jumă
tatea lunii mai, în plină campanie, 
cînd era solicitată contribuția fie
cărui colectivist, ea a efectuat 
abia 10 zile-muncă. Toate sarci
nile obștești le-a ignorat complect, 
închizîndu-și viața între pereții ca
sei.

Dar ce atitudine au avut față de

„chestiune atit de delicată" cum 
este dragostea ! Utemistele Maria 
Stanciu, Elena Marin, Profira 
Turcu, Elena Pichiu declară cu 
multă seninătate că „în familie îl 
privește pe fiecare ce face'. Des
pre consecințele unei astfel de ati
tudini împăciuitoriste față de înde
părtarea de la principiile noastre 
de viață, s-a mai vorbit in ziarul 
nostru, ele fiind deosebit de peri
culoase nu numai pentru viața per
sonală a celor în cauză ci și pen
tru unitatea și forța de luptă a co
lectivului însuși. Rădăcinile aces
tor atitudini împăciuitoriste nu se 
pot afla decît intr-o concepție 
înapoiată despre viață și societate. 
Așa de pildă, Gh. Druc, secretarul 
organizației de bază U.T.M. din 
gospodărie n-a găsit curajul să-i 
arate deschis Teodorei cit de greșit 
e drumul pe care a apucat renun- 
țînd la activitatea obștească și a- 
doptind o atitudine de dispreț față 
de muncă, fiindcă, vedeți... mama

vorbit despre succesele 
de tinerii din raionul

și cu mama lui sînt cu-Teodorei 
metre I

Ce se
Cum pot fi ajutați, ea și soțul ei, 
pentru a deveni oameni demni, co
lectiviști de nădejde ai gospodă
riei ? Aceste întrebări trebuiau de 
mult să și le pună tinerii din 
G.A.C. „Mihail Eminescu". Ute
miștii din această organizație, fără 
să analizeze însă cauzele pentru 
care Teodora a abandonat munca, 
au acceptat să fie înlocuită în în
deplinirea tuturor sarcinilor pe 
care le avea. Și astfel, sub in
fluența concepțiilor individualiste 
ale soțului, tovarășa lor și-a închis 
viața între cei patru pereți ai ca
sei. Iar ei, utemiștii se feresc s-o 
trezească, călcînd în vîrful picioa
relor pe lingă ea. Pot oare utemiș
tii, să accepte ca un tovarăș al 
lor să ignoreze sarcinile de orga
nizație, manifestînd în mod nestin
gherit o atitudine de dispreț față 
de muncă î Pot să treacă cu ochii 
închiși pe lingă manifestări, în ul
timă instanță, străine moralei noa
stre comuniste ?

Nu e tirziu nici acum ca tinerii 
din G.A.C. „Mihail Eminescu" să 
analizeze profund cazul Teodorei 
și s-o ajute să vină din nou în 
rîndurile lor. Dar cazul Teodorei 
mai ridică în fața lor încă o pro
blemă pe care vor trebui să o Ana
lizeze cu toată exigența și răs
punderea : atitudinea împăciuito- 
ristă de care au dat dovadă unii 
dintre ei. Oare rudenia, mai mult 
sau mai puțin apropiată, poate să 
justifice atitudinea împăciuitoristă 
a tovarășului Gh. Druc ? Oare re
lațiile de rudenie pot pune o ba
rieră în fața exigenței și combati
vității noastre revoluționare ? lată 
întrebări cărora colectivul de ute- 
miști din satul Scobinți va trebui 
să le dea răspunsul cuvenit.

C. SLAVIC ’

întîmplă cu Teodora ?

„Tudor Vladimirescu" în întîmpi
narea celui de al Vll-îea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților pentru Pace și 
nie de la Viena.

In cinstea acestui eveniment, ti
nerii au colectat peste 640 tone de 
fier vechi și au efectuat mii de 
ore de muncă voluntară la înfru
musețarea și întreținerea parcuri
lor.

In continuare, numeroși tineri 
din acest raion au prezentat fru
moase programe artistice și au 
luat parte la diferite competiții 
sportive.

Festivalul continuă pînă la 31 
mai. In această perioadă, tinerii 
și tinerele vor participa la nu
meroase manifestări care vor a- 
vea loc în cadrul zilelor consa' 
erate muncii patriotica, științei 
tehnicii, activității culturale 
sportive etc.

In perioada dintre 26 mai și 
20 iunie se vor organiza festivaluri 
ale tineretului în toate raioanele 
Capitalei.

Priete-

(Agerpres)

Și
Și

Foto : AGERPRES

Marți după amiază, la Faculta
tea de Științe Juridice a Univer
sității ,-C. 1. Parhon" a avut loc 
ședința Comitetului național de 
pregătire a celui de al Vll-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Prie
tenie de la Viena.

Ședința a fost deschisă de acad. 
Cezar Petrescu, președintele Co
mitetului.

Tov. Virgil Trofin, prim secretar 
al C.C. al U.T.M., a făcut o ex
punere asupra pregătirilor ce se 
fac în țara noastră in vederea Fe
stivalului de la Viena și asupra 
realizărilor obținute de tineri în 
întîmpinarea acestui festival.

După ce a înfățișat condițiile 
politice internaț.onale în care va 
avea loc cel de al Vll-lea Festival 
Mondial, vorbitorul a arătat că 
ideea organizării Festivalului a 
stîrnit un interes deosebit în rîn- 
durile tineretului din lumea în
treagă. O expresie a acestui inte
res este faptul că la Viena și-au 
anunțat participarea peste 17.000 
de tineri din 90 de țări.

Tov. V. Trofin a subliniat că ti
nerii part.cipanți la Festival, indi
ferent de convingerile politicei sau 
religioase, indiferent de faptul că 
aparțin unor țări cu orînduiri de 
stat deosebite, vor putea contribui 
la stringerea legăturilor de priete
nie, la stabilirea unui climat pr.el- 
nic unei rodnice colaborări, la în
tărirea păcii în lume.

La apelul lansat de Comitetul 
internațional de Pregătire care 
clienta tinerii din lumea întreagă 
să participe la Festivalul da la 
Viena au răspuns numeroase or
ganizații de tineret. Și-au dat ade
ziunea marile organizații interna
ționale de tineret F.M.T.D. și 
U.I.S-, au răspuns chemării, orga
nizațiile de tineret din Uniunea 
Sovietică și țările de democrație 
populară, organizații ce grupează 
milioane de tineri, au răspuns or
ganizați; largi ale tineretului din 
țările capitaliste și coloniale și 
din țările care și-au cucerit dei cu- 
rînd independența, organizații cu 
caracter politic diferit, organizații 
comuniste, socialiste, catolice, tu
ristice, profesionale. Pot fi men
ționați printre participanți Consi
liul Tineretului din Africa, cea mai 
mare organizație de tineret din 
istoria continentului negru cuprin- 
zînd peste 400 Uniuni și grupări 
de tineret, Consiliul Uniunilor de 
Tineret din Japonia, care grupează 
4 milioane de membri de orientări 
diferite, 8 uniuni naționale stu
dențești din America Latină, orga
nizații din Franța ca cea a Tine
retului Radical, a Tineretului So
cialist de Stînga, a Tineretului 
Socialist Autonom, a Tineretului 
Comunist, a Cercetașilor, Liga 
pentru Educarea Tineretului și al
tele. Trebuie remarcată în mod 
deosebit participarea tinerilor din 
cele două state germane. Este 
semnificativ faptul că, în urma 
adeziunii la apelul Comitetului In
ternațional de Pregătire — nume
roase organizații de tineret din 
peste 60 de țări au constituit co-

Brigada utemistă de muncă patriotică de la Fabrica de ciment 
Bicaz în drum spre locul de muncă

Foto : D. F. DUMITRU

Un aspect din timpul ședinței
i

mitete naționale de pregătire ă 
Festivalului.

Datorită faptului că apelul lan
sat de Comitetul Internațional că
tre tineretul lumii pentru partici
parea la Festivalul de la Viena a 
stîrnit un puternic ecou în rîndul 
a milioane de tineri, dat fiind in
teresul cu care tinerii aderă la 
ideile ce stau la baza aceistei săr
bători a tinereții, dușmanii păcii 
și prieteniei s-au năpustit cu furie 
asupra organizațiilor de tineret și 
a tinerilor ce și-au manifestat do
rința să vină la Festivalul de la 
Viena.

In continuare, vorbitorul a ară
tat că guvernul austriac și-a dat 
consimțămîntul la organizarea ce
lui de-al Vll-lea Festival. Nume
roase organe și organizații ofi
cial? și-au oferit sprijinul pentru 
desfășurarea în bune condițiuni a 
Festivalului. Organizații de tineret 
de diverse orientări din Austria și 
o serie de personalități colaborea-

ză cu Comitetul Internațional de 
Pregătire; numeroase familii și-au 
manifestat dorința de a găzdui 
participant la Festival. Cu toate 
acestea și în Austria, s-au auzit 
voci potrivnice Festivalului și 
s-au încercat acțiuni, eșuate de
altfel, pentru a influența tineretul 
austriac și a împiedica diferite 
organizații de tineret să colabore
ze cu Comitetul de Pregătire al 
Festivalului.

Dar în ciuda acțiunilor potriv
nice Festivalului, întreprinse de 
dușmanii păcii, din toate părțile 
lumii vin vești despre pregătirile 
intense ale tinerilor în vederea 
participării lor la Festival-

Tineretul Republicii Populare 
Romîne, a arătat în continuare tov. 
V. Trofin în expunerea sa, întîm- 
pină cel de-al Vll-lea Festival 
Mondial al Tineretului de la Viena 
în condițiile cînd întregul popor

( Continuare în paf. 3 a)

uminica
la Tg Jiu...

In Tg. Jiu trăiesc mii de tineri, 
muncind fie la Fabrica de con
fecții „Tudor Fladimirescu“, la 
cea de țigarete sau la Baza tubu
lară, o întreprindere metalurgică, 
fie la alte întreprinderi și instituții 
care fac ca orașul să se numere 
printre centrele industriale 
regiunii. în afara fabricilor și 
întreprinderilor, Tg. Jiu are 
numeroase edificii culturale, 
cepînd cu casa de cultură, o clădi
re impunătoare care domină piața 
„Ecaterina Teodoroiu", atrăgînd a- 
tenția mai ales prin frumosul ei 
plan arhitectural.

Rînd pe rînd s-au construit aici, 
datorită grijii 
partidului, o sală 
de teatru, stadio
nul, ștrandul, un 
teatru de vară, 
iar acum se află 
aproape gata con
strucția unui ci
nematograf prevăzut

ale

în-

Cum se organizează 
petrecerea timpului 

liber al tinerilor 
din orașul Tg* Jiu

nematograf prevăzut cu ecran lat 
Așa îneît te aștepți ca timpul liber 
al miilor de tineri din acest oraș să 
fie petrecut intr-un mod cît mai 
plăcut și educativ. Și totuși, în 
unele duminici viața tinerilor din 
orașul de la poalele Parîngului de
curge lent, lipsită de acțiuni bo
gate, educative, cea mai mare par
te din zi petreeîndu-și-o în obiș
nuitele plimbări de la un capăt la 
altul al străzii principale. Această 
imagine îți apare cu atît mai nefi
rească, cu cît cei mai mulți tineri 
din oraș au participat ei înșiși, 
printr-o însuflețită muncă volun
tară, la îmbogățirea orașului lor 
cu cele mai multe dintre edificiile 
culturale amintite. Cu toate aces
tea ele sînt nefolosite, în timp 
ce șirurile de tineri curg în- 
tr-un necontenit șuvoi de dute- 
vino pe trotuare. Oare cu acești ti
neri și pentru acești tineri nu s-ar 
putea organiza acțiuni culturale, 
artistice, sportive, dîndu-le posibi
litatea ca fiecare duminică să fie 
petrecută cu adevărat tinerește ?

Pînă nu de mult, aproape fie
care întreprindere din oraș își avea 
echipele ei artistice. Echipa de 
teatru a tinerilor artiști amatori 
de la Fabrica de confecții „Tudor 
Vladimirescu" își atrăsese prin 
spectacolele prezentate pe scenele 
orașului o largă apreciere din 
partea publicului. Acum, această 
echipă s-a destrămat. Aceeași si
tuație s-a petrecut și cu alte for
mații artistice de amatori, cum 
sînt cele de la Fabrica de țigarete 
și Baza tubulară. Cauza adevărată 
a acestui fenomen, se află însă în 
slaba preocupare a organizațiilor 
de bază U.T.M. din întreprinderile 
orașului pentru atragerea perma
nentă 
ci tori 
tori.

La
Talabă) s-au creat cele mai diver
se cercuri: de teatru (studio) de 
dansuri, un cerc muzical, un cerc 
de balet, altul literar, încă unul da 
teatru (brigăzi artistice de agita
ție) etc., etc.... Dar cele mai multe

și susfinută a tinerilor mun- 
în formațiile de artiști-ama-

casa de cultură (director I.

cercuri duc o „activitate1* pur for
mală, lipsită de un conținut edu
cativ profund. In ce privește cercu
rile de teatru se pune, firesc, o în
trebare : care sînt echipele artisti
ce pe care le îndrumă casa de cul
tură ?

— Avem echipele noastre pro
prii, declară tovarășul director. Li- 
sind la o parte faptul că și echi
pele proprii de care vorbește to
varășul director sînt un fel de fan
tome.

O mare parte din vină pentru 
crearea unei asemenea situații o 
poartă și comitetul raional U.TM, 
care lasă ca timpul liber al tine

rilor din oraș să 
se desfășoare de 
la sine. Cauza e 

/aceeași : boala 
formalismului 4-o 
cuibărit și în 
munca unor ac
tiviști ai corni- 

U.T.M.Tg. Jiu.tetului raional
Sînt zile în care viața de dumb 

nică a orașului pulsează din plin, 
înviorată de unele turnee oficiale 
ale teatrelor de stat din Petroșani, 
Craiova, Pitești și de unele me
ciuri de fotbal care adună pe sta
dion toți locuitorii orașului. Vor
bind despre modul în care tinere
tul din Tg. Jiu își petrece timpul 
liber, atît tovarășii de la casa de 
cultură cît și cei de la comitetul 
raional U.T.M. (prim secretar 1. 
Dăescu) înșiră unele după altele 
aceste duminici de plăcută amin-, 
tire vrînd parcă să spună :

— Vedeți, tovarăși, cît de fru
mos se petrece la noi timpul liber 
de duminică ?

Dar teatrele de stat nu se pot 
deplasa în fiecare duminică la Tg. 
Jiu, ba uneori pauza dintre turnee 
se întinde pe parcursul ciiorva 
luni. Cu atît mai necesară apare 
astfel reorganizarea echipelor ar
tistice de amatori din întreprinderi 
și a echipelor sportive. (Cîndva 
tinerii de la Fabrica de Confecții 
aveau o echipă de fotbal renumită) 

acestor e- 
precum 

susținută 
educative 
pe dife-

Prin reprezentațiile 
chipe cultural-sportive, 
și prin organizarea 
și a altor acțiuni 
cum ar fi concursuri 
rite teme, seri culturale, reuniuni 
tovărășești, fiecare zi de duminică 
din viața orașului ar deveni o zi 
plină de acțiuni tinerești, frumoa
se și instructive. Se pot organiza, 
de asemenea, întilniri ale tinerilor 
cu membri de partid în care să li 
se vorbească despre trecutul de 
luptă al clasei muncitoare sub con
ducerea partidului pentru o viață 
lipsită de exploatare, excursii la 
locuri istorice, conferințe cu carac
ter educativ, vizite la gospodării a- 
gricole de stat și colective din îm
prejurimile orașului, schimburi 
culturale și sportive între sat și 
oraș... E o cerință a miilor de 
tineri din oraș și Comitetul oră
șenesc U.T.M. Tg. Jiu va trebui 
să ia măsuri în consecință.

V. BARAN 
G. PRIESCq



REGULAMENT
co privire Ia organizarea și funcționarea 

învățămîntnlni seral și fără frecvență 
de cultură generală și superior

aprobat prin Ordinul ministrului Invdțdmîntului și Culturii nr. 125|1959 —

PARTEA II
Invdfâmîntul superior seral și fârâ frecvența
învățămîntul superior seral și fără frecvență 

se organizează cu scopul de a pregăti din ria
dul oamenilor muncii care lucrează direct 
în producție, cadre de specialiști, care să 
corespundă necesităților dezvoltării continue 
a economiei și culturii.

învățămîntul superior seral și fără frec
vență trebuie să asigure studenților o te
meinică pregătire din punct de vedere știin
țific, ideologic și politic, pe baza învăță
turii marxisi-leniniste și să valorifice expe
riența lor din producție.

CAPITOLUL I
Organizarea și conducerea învățămîntului 

superior seral și fără frecvență.

ART. 58. — Planul de școlarizare și re
țeaua pentru învățămintul superior seral și 
fără frecvență se stabilesc prin planul anual 
de școlarizare aprobat de Consiliul de Mi- 
n iști i.

ART. 59. învățămîntul superior seral 
se organizează în centrele universitare pen
tru studenții din localitatea respectivă.

învățămîntul superior fără frecvență se 
organizează în centrele universitare pentru 
studenții din alte localități. Se pot aproba 
excepții de către rectorul instituției de în
vățămînt superior, în cazuri bine motivate.

Aceste forme de învățămînt funcționează 
îp cadrul instituțiilor de învățămînt supe
rior.

ART. 60. — Durata de școlarizare în în- 
vățămîntui superior seral și fără frecvență 
se stabilește prin planurile de învățămint 
în funcție de specificul facultăților.

ART, 61. — Învățămîntul seral se bazează 
atit pe studiul individual cît și pe cel co
lectiv și se desfășoară după normele sta
bilite pentru învățămîntul de zi. Planurile 
de învățămînt pentru învățămîntul seral vor 
stabili cursurile, seminariile, lucrările prac
tice, proiectele la maximum 20 ore săptămî- 
nal. Frecvența studenților de la această for
mă de învățămînt este obligatorie. Absențele 
nemotivate nu pot depăși 20% din numărul 
total de ore.

învățămîntul fără frecvență se bazează în 
principal pe studiul individual al studenților 
și este organizat, îndrumat și controlat, în 
general, prin : planuri de învățămînt, pro
grame de curs, manuale și cursuri, lucrări 
de control, proiecte și lucrări practice, con
sultații, lecții de sinteză, colocvii și exa
mene.

ART. 62. — Anul școlar pentru învăță
mintul superior seral și fără frecvență începe 
Ja 20 octombrie și se termină la 19 octombrie 
în anul următor. Pentru învățămîntul agricol 
anul școlar se poate fixa prin ordinul Mi
nisterului învățămîntului și Culturii, intre 
20 decembrie și 19 decembrie în anul urmă
tor.

ART. 63. — învățămîntul superior seral și 
fără frecvență este condus de rectorul in
stituției de învățămint superior.

Rectorul conduce și răspunde de întreaga 
activitate a învățămîntului superior seral și 
fără frecvență din instituția respectivă.

Pentru studenții de la învățămîntul fără 
frecvență, ia măsurile necesare în vederea 
organizării și funcționării cercurilor de studii 
din instituția de învățămînt superior pe care 
o conduce și a cercurilor pe care instituția 
respectivă le tutelează.

in activitatea sa la învățămîntul superior 
seral și fără frecvență rectorul poate fi aju
tat de un prorector sau de un decan, care 
răspunde față de rector de îndeplinirea tutu
ror activităților repartizate.

ART. 64. — In cadrul facultăților, învăță- 
mintul superior seral și fără frecvență este 
condus de decanul facultății, care va fi aju
tat in aceasta muncă de un prodecan.

Decanii și prodecanii facultăților în ca
drul cărora funcționează secții de învățămînt 
superior seral și fără frecvență au următoa
rele atribuțiuni;

a) organizează, îndrumează și controlea
ză desfășurarea procesului de învățămint 
superior seral și fără frecvență pe baza le
gilor și regulamentelor in vigoare.

b) țin o permanentă legătură cu între
prinderile și instituțiile în care lucrează stu
denții.

CAPITOLUL II
Admiterea în învățămîntul superior 

seral și fără frecvență.

ART. 65. — Admiterea in anul I în învă- 
țămtntul superior seral și fără frecvență se 
face pe bază de concurs, la care se pot 
prezenta persoanele care îndeplinesc urmă
toarele condiții :

a) lucrează direct in producția industrială 
și agricolă ca muncitori calificați, maiștri 
sau tehnicieni și au o vechime de cel puțin 
3 ani in specialitate ;

b) au absolvit școala medie de cultură 
generală cu examen de maturitate, sau o 
școală echivalentă cu diplomă;

c) sînt fii de oameni ai muncii.
ART. 66. — Selecționarea candidaților re

comandați pentru concursul de admitere în 
învățămintul superior seral și fără frecvență 
se face in întreprinderi, de către o comisie 
formată din : directorul întreprinderii, dele
gatul organizației de partid, președintele co
mitetului de intreprindere și secretarul or
ganizației U.T.M.

Vor fi recomandați tinerii muncitori din 
producție care și-au complectat studiile medii 
de cultură generală, au dat bune rezultate 
în producție, participă activ la viața obșteas
că, manifestă dorința să-și ridice nivelul 
profesional.

ART. 67. — La concursul de admitere în 
învățămintul superior seral și fără frecvență 
se pot prezenta și muncitori, maiștri sau 
tehnicieni în vîrstă de cel mult 35 de ani, 
care au școala medie terminată și o vechime 
de cel puțin 3 ani în producție și cărora Ii 
s-au încredințat funcții în aparatul de par
tid. de stat și în organizațiile obștești. In 
acest caz, recomandarea va fi făcută de mi
nisterul sau conducerea organizației centrale 
de care depind

Acești candidați se pot înscrie la con
cursul de admitere fie in specialitatea în 
care au lucrat în producție, fie în speciali

(Se aplica cu caracter experimental începînd cu anul școlar 1959—-I960)

tatea unde lucrează în prezent sau la o spe
cialitate apropiată de aceasta.

ART. 68. — Cadrele didactice care predau 
la clasele V—VII in mediu sătesc și nu au 
pregătire corespunzătoare, în vîrstă de cel 
mult 35 de ani, vor putea urma învățămintul 
superior fără frecvență în specialitatea pe 
care o profesează.

Aceste cadre didactice se pot înscrie la 
concursul de admitere dacă îndeplinesc ur
mătoarele condițiuni :

a) funcționează în învățămînt de cel puțin 
3 ani în specialitatea facultății la care se 
înscriu. In cazul cînd predau ore la mai 
multe specialități, se pot înscrie la oricare 
dintre facultățile corespunzătoare, cu condi
ția să fi predat în specialitatea respectivă 
cel puțin 3 ani;

b) au absolvit școala medie de cultură 
generală cu examenul de maturitate sau o 
școală medie echivalentă cu diplomă;

c) sînt recomandați de către o comisie 
formată din șeful secției de învățămînt și 
cultură a sfatului popular raional, un delegat 
al comitetului raional de partid și un dele
gat al consiliului sindical raional.

Comisia va selecționa în primul rînd cadre 
didactice cu bune rezultate în munca didac
tică, care au merite deosebite în munca de 
culturalizare a maselor și de transformare 
socialistă a agriculturii, fii ai clasei munci
toare, ai țărănimii muncitoare și fii de în
vățători și profesori.

ÂRT. 69. — Candidații la concursul de 
admitere în anul I în învățămîntul superior 
seral și fără frecvență vor depune cererile 
de înscriere însoțite de actele stabilite pen
tru admiterea în învățămîntul superior.

ART. 70. — Rectorii vor constitui o comi
sie de verificare a actelor depuse de candi
dații la concursul de admitere, care își va 
încheia lucrările cu cel puțin 5 zile înainte 
de data începerii concursului de admitere.

ART. 71. — Concursul de admitere Ia în
vățămîntul superior seral și fără frecvență 
se va desfășura în același fel ca și pentru 
cursurile de zi.

ART. 72. — Candidații reușiți Ia concursul 
de admitere la învățămîntul superior seral 
și fără frecvență se vor înscrie la facultățile 
respective în termen de cel mult 15 zile de 
la data afișării rezultatului concursului de 
admitere; în caz contrar pierd dreptul la 
înscriere.

CAPITOLUL III

Conținutul și desfășurarea procesului 
de învățămînt.

ART. 73 — Conținutul învățămîntului su
perior seral și fără frecvență este același ca 
și al învățămîntului de zi. El este precizat 
prin planurile de învățămînt și programele 
de curs.

ART. 74. — Planurile de învățămînt pen
tru învățămîntul superior seral și fără frec
vență cuprind, eșalonate pe ani, obiectivele 
de studiu, lucrările practice, proiectele, 
examenele, colocviile, practica în produc
ție și practica pedagogică. La învă- 
țămîntul superior fără frecvență planurile de 
învățămînt cuprind și lucrările de control 
precum și lecțiile de sinteză, seminariile și 
lucrările practice ce se vor executa în pe
rioada de pregătire a sesiunilor de examene.

ART. 75. — Programele de curs pentru 
învățămîntul superior seral și fără frec
vență au același conținut ca și programele 
pentru învățămîntul de zi. Acolo unde va fi 
cazul, ele vor fi adaptate specificului aces
tor forme de învățămint.

Defalcarea programelor pe ani de studii 
se va face de către catedre, pe baza planu
rilor de învățămînt și va fi aprobată de de
canul facultății.

ART. 76. — Planurile de învățămînt și 
programele de curs pentru învățămîntul fără 
frecvență vor fi multiplicate și difuzate stu
denților la începutul anului școlar. Pentru 
învățămîntul seral, planurile de învățămînt 
vor fi afișate

ART. 77. — Temele pentru proiecte și pen
tru lucrările de control se elaborează de că
tre cadrele didactice care au sarcini în în
vățămîntul superior seral și fără frecvență, 
se discută în cadrul catedrei și se aprobă 
de către șeful catedrei.

Alegerea temelor pentru elaborarea unor 
proiecte și lucrări de control cît mai cores
punzătoare va fi astfel făcută încît să dea 
posibilitate studenților să rezolve cele mai 
importante probleme din cadrul disciplinei 
respective și să fie cît mai strîns legate de 
practică. Femele vor fi cît mai variate, iar 
formularea lor trebuie să fie clară și com
plectă.

Atunci cînd se va socoti necesar se vor 
da indicații și cu privire la rezolvarea pro
blemelor puse, recomandîndu-se bibliografia 
minimă pe care trebuie s-o folosească stu
denții.

ART. 78. — Temele pentru proiecte și lu
crări de control vor fi trimise studenților de 
la învățămîntul superior fără frecvență la 
Începutul anului școlar. Proiectele și lucră
rile de control vor fi executate complect de 
studenți și trimise facultăților cu cel puțin 
30 de zile înaintea începerii sesiunii în care 
studentul dorește să susțină examenele.

Lucrările de control vor fi recenzate de 
cadrele didactice desemnate în acest scop 
în termen de 15 zile de la primire. Lucră
rile apreciate ca necorespunzătoare se vor 
înapoia studenților pentru refacere.

Proiectele de an vor fi verificate de ca
drele didactice desemnate in acest scop și 
susținute de studenți în zilele fixate pentru 
aceasta în programul sesiunii de examene, 
înainte de ziua examenului. Proiectele apre
ciate ca incomplecte sau nesatisfăcătoare vor 
fi înapoiate studenților pentru complectare 
sau refacere.

ART. 79. — Catedrele vor stimula pe stu
denți să ceară în timpul anului consultații 
orale și scrise, popularizînd importanța a- 
-“stei forme de sprijin în masa studenților.

Cercuri de studii.

ART. 80. — In vederea sprijinirii studiu
lui individual al studenților de la învăță
mîntul fără frecvență, conducerile institu

țiilor de învățămînt vor organiza cercuri de 
studii în instituțiile respective. Activitatea 
acestor cercuri se va desfășura de două ori 
pe săptămînă, conform programului stabilit 
de institut. Sprijinul acordat studenților va 
consta din : meditații, lecții de sintoză, se- 
minarii recapitulative, consultații la cere
rea studenților și aprecierea profesorului.

ART. 81. — Instituțiile de învățămînt su
perior, în colaborare cu comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale, cu între
prinderile mari și cu filialele A.S.I.T., vor 
organiza de asemenea cercuri de studii în 
localitățile — centre neuniversitare preci
zate în anexa prezentului regulament, pen
tru studenții care urmează învățămîntul fără 
frecvență. Aceste cercuri se vor organiza în 
acele centre unde se pot forma grupe de cel 
puțin 10 studenți din același an de studiu și 
specialitate. Ele vor putea fi urmate și de 
alți studenți de la facultățile care au în pla
nurile de învățămînt discipline asemănătoare. 
Activitatea acestor cercuri va fi aceeași ca 
la cercurile organizate conform art. 80.

In vederea unei cît mai bune desfășurări 
a muncii, aceste cercuri de studii vor fi tu
telate de instituțiile de învățămînt superior 
care au cursuri fără frecvență. Repartizarea 
pe instituțiile de învățămînt superior a 
cercurilor de studii din centrele neuniversi
tare se va face de către Ministerul învăță
mântului și Culturii.

Cadrele de specialiști care vor da studen
ților îndrumările necesare în aceste cercuri 
se vor recruta dintre cadrele cu calificare 
superioară din întreprinderile mari și școlile 
de cultură generală, precum și dintre ca
drele didactice din instituțiile de învățămînt 
superior. Cadrele didactice din instituțiile de 
învățămînt superior se vor deplasa periodic 
in localitățile în care funcționează cercurile 
de studii.

ART. 82. — In localitățile unde există 
întreprinderi mari și bine utilate, lucrările 
de laborator pentru studenții de la cursu
rile fără frecvență vor putea fi executate în 
acele întreprinderi. Aprobarea pentru efec
tuarea lucrărilor de laborator va fi dată de 
către instituțiile de învățămînt superior unde 
sînt înscriși studenții, avîndu-se în vedere 
respectarea programelor de învățămînt ale 
disciplinelor respective. După efectuarea lu
crărilor întreprinderile vor elibera studenți
lor o dovadă în care se va specifica dacă 
s-au efectuat lucrările prevăzute în progra
mă și modul în care au fost realizate.

ART. 83. — Cercurile de studii din cen
trele neuniversitare își vor desfășura acti
vitatea în una din școlile medii care va fi 
pusă la dispoziție de către comitetul execu
tiv al sfatului popular regional, prin grija 
căruia se vor realiza organizarea și coordo
narea tuturor acțiunilor necesare bunei des
fășurări a activității acestor cercuri.

ART. 84. — Cheltuielile ocazionate de 
funcționarea cercurilor de studii din centrele 
neuniversitare, cu excepția cheltuielilor oca
zionate de deplasarea cadrelor didactice din 
învățămîntul superior, vor fi suportate de, 
întreprinderi și de comitetele executive ale 
sfaturilor populare regionale, proporțional 
cu numărul de studenți care frecventează 
cercurile.

Plata specialiștilor din întreprinderi care 
activează la cercurile de studii se va face 
luîndu-se ca bază salariul de conferențiar 
cu 5 ani vechime; cadrele didactice din în
vățămîntul mediu vor fi plătite cu ora, con
form salariului lor tarifar.

întreprinderile socialiste vor finanța aces
te cercuri din cheltuielile de producție, capi
tolul cheltuieli generale, și anume din chel
tuielile pentru pregătirea cadrelor, îar sfa
turile populare vor suporta aceste cheltuieli 
din bugetul propriu, de la Partea II, Titlul 
50, paragraf 26 — pregătirea cadrelor.

Cheltuielile ocazionate de deplasările ca
drelor didactice la cercurile de studii din 
centrele neuniversitare vor fi suportate de 
instituțiile de învățămînt superior care tri
mit cadre didactice în centrele respective.

Cadrele didactice din instituțiile de învă
țămint superior care activează în cadrul 
cercurilor de studii, atît în centrele univer
sitare cît și în celelalte centre, vor fi plă
tite cu ora de către instituțiile de învăță
mînt superior de care aparțin.

ART. 85. — întreprinderile și instituțiile 
din alte localități decît cele prevăzute în a- 
nexa prezentului regulament vor putea orga
niza cercuri de studii netutelate de institu
țiile de învățămînt superior, pentru studenții 
din localitățile respective înscriși la învăță
mîntul fără frecvență.

Examene, colocvii și perioada de pregătire 
a acestora.

ART. 86. — Volumul cunoștințelor cerut la 
examene și colocvii este determinat de pro
gramele de curs.

ART. 87. — Studenții de la învățămîntul su
perior seral se pot prezenta la examene și co
locvii dacă au frecventat cu regularitate 
cursurile, au participat la seminarii și au 
efectuat lucrările practice și proiectele prevă
zute în planurile de învățămînt. Ei își pot 
susține examenele și colocviile in oricare din 
sesiunile anului școlar.

ART. 88. — Examenele unui an de studiu 
la învățămîntul superior fără frecvență se pot 
da în trei sesiuni programate astfel: a) 
1—20 februarie ; b) 1—20 iulie ; c) 1—19 oc
tombrie. Pentru studenții — cadre didactice 
— prima sesiune de examene se va stabili în 
funcție de vacanța elevilor.

Pentru învățămîntul agricol, printr-un ordin 
al Ministerului Învățămîntului și Culturii, se
siunea b) va putea fi stabilită intre 10 iunie 
și 10 iulie, iar sesiunea c) între 1 și 19 de
cembrie.

ART. 89. — Promovarea studenților dintrun 
an de studiu în altul se va face la sfîrșitul 
fiecărui an școlar. Intr-un an școlar studen
ții de la învățămîntul superior seral și fără 
frecvență pot promova un singur an de 
studiu.

ART. 90. — Sesiunile de examene de la în
vățămintul superior fără frecvență sint orga
nizate conform unui program care se trimite 
studenților cu cel puțin 30 de zile înainte de 
începerea sesiunii.

Examenele și colocviile din sesiunea de 
vară sînt precedate de o perioadă de pregă
tire de două săptămîni (15—30 iunie) în 
care se programează lecțiile de sinteză, semi-' 
nariile, lucrări’e practice de laborator prevă
zute în planurile de învățămînt. Prezența stu

denților la această perioadă de pregătire este 
obligatorie numai pentru efectuarea lucrărilor 
practice și de laborator care nu pot fi pro
gramate și în alte sesiuni.

Pentru învățămîntul agricol, perioada de 
pregătire de 2 săptămîni se va fixa printr-un 
ordin al Ministerului învățămîntului și Cul
turii înainte de sesiunea de examene din de
cembrie (15—30 noiembrie).

La cererea studenților și în limita posibili
tăților, catedrele vor programa lucrările de 
laborator pe grupe de studenți și în timpul 
anului școlar, pentru a se putea da astfel 
studenților posibilitatea de a se prezenta la 
disciplinele cu probe practice și în celelalte 
sesiuni de examene.

ART. 91. — Se pot prezenta la examene și 
colocvii numai acei studenți din învățămîntul 
superior seral și fără frecvență care au obținut 
note de promovare la proiectele și lucrările 
de control prevăzute în planuriie de învăță
mînt ale anului de studiu în care sînt în
scriși, la disciplinele la care dau examene.

ART. 92. — înscrierea la examene a stu
denților de la învățămîntul superior fără frec
vență se va face cu cel puțin 20 de zile 
înainte de data începerii sesiunii.

Atît studenții de la cursurile serale cît și 
cei de la cursurile fără frecvență vor pre
zenta la fiecare sesiune de examene o adeve
rință eliberată de întreprinderea sau institu
ția unde lucrează studentul din care să re
zulte specialitatea în care lucrează.

ART. 93. — Examenele și colocviile la în
vățămintul superior seral și fără frecvență se 
vor ține numai în locul și la ora dinainte 
afișate.

ART. 94. — Examenele și colocviile se des
fășoară în aceleași condiții ca la învățămîn- 
tud de zi.

ARȚ. 95 — Studenții de la învățămîntul 
superior seral și fără frecventă care nu au 
reușit să obțină note de trecere în sesiunile 
stabilite pentru un an școlar la probele pre
văzute în planul de învățămînt (examene, co
locvii, proiecte) pentru anul de studiu în care 
au fost înscriși, sînt declarați repetenți.

Studenții repetenți vor susține toate exame
nele, colocviile, lucrările practice și proiectele 
anului pe care îl repetă.

La aprecierea rectoratului, instituțiile de în
vățămînt superior pot recunoaște studenților 
care repetă anul examenele, colocviile și pro
iectele la care au obținut notele 8, 9, 10, dacă 
acești studenți au o comportare bună în pro
ducție și în facultate.

Studenților bolnavi T.B.C. și celor spitali
zați mai mult de 60 de zile pe an, în caz de 
nepromovare a examenelor, colocviilor, lucră
rilor practice, proiectelor anului de studiu 
respectiv, li se aplică prevederile stabilite 
pentru cursurile de zi.

ART. 96. — Studenții repetenți din învăță
mîntul superior seral și fără frecvență care 
nu promovează în decursul unui an școlar 
anul de studiu pe care îl repetă, se exmatri
culează.

ART. 97. — Studenții de la învățămîntul 
superior fără frecvență care în timp de un an 
școlar nu s-au prezentat la nici un examen, 
precum și studenții de la învățămîntul supe
rior seral care nu au frecvență bună în 
timpul anului pot fi exmatriculați. Se excep
tează cei care vor obține concediu conform 
art. 12 din prezentul regulament.

ART. 98. — La învățămîntul superior seral 
și fără, frecvență examenele nu se pot susține 
în afara sesiunilor stabilite în prezentul re
gulament.

ART. 99. — După fiecare sesiune, rezulta
tele examenelor se supun analizei catedrelor 
și consiliului de facultate sau consiliului in
stituției de învățămînt superior, pentru a se 
lua măsuri de îmbunătățirea muncii.

ART. 100. — Instituțiile de învățămînt su
perior sînt obligate să țină continuu legătura 
cu întreprinderile sau instituțiile unde lucrea
ză studenții. Acestea vor fi încunoștiințate 
asupra rezultatelor obținute de studenți la 
examene la sfîrșitul anului școlar.

Practica în producție și practica pedagogică.
ART. 101. — Studenții de la învățămîntul 

superior seral și fără frecvență sînt scutiți de 
practica premergătoare studiilor.

Practica în producție se va face în anii 
III, IV și V, timp de 3 săptămîni, cîte 4 ore 
pe zi, pe cît posibil în intervalul 15 iulie ■— 
15 septembrie, de preferință în întreprinderea 
unde lucrează studenții, fără a fi scoși din 
producție și în afara programului.

Practica va fi executată conform programei 
de practică întocmită de instituția de învăță
mînt superior și are drept scop complectarea 
cunoștințelor.

In ultima sesiune de examene, studenții vor 
trebui să susțină un colocviu pentru practica 
anului de studiu respectiv. Nota obținută la 
colocviul de practică intră în condiția de pro
movare.

ART. 102. —- Studenții de la învățămîntul 
superior fără frecvență care sînt cadre didac
tice vor efectua o practică pedagogică timp 
de 3 săptămîni, în penultimul an de studii, 
cîte 2—4 lecții săptămînal, la o școală medie 
de cultură generală pe care o va fixa facul
tatea.

Examenul de stat
(susținerea proiectului de diplomă)

ART. 103. — Pentru a primi calificarea de 
diplomat universitar (inginer, profesor etc.) 
absolvenții învățămîntului superior seral și 
fără frecvență vor trece un examen de stat 
sau vor susține un proiect de diplomă.

Examenul de stat (susținerea proiectului de 
diplomă) face parte integrantă din procesul 
de învățămînt.

Studenții de la învățămîntul superior seral 
și fără frecvență se vor prezenta la exame
nul de stat împreună cu studenții de la cursu
rile de zi, în aceleași condiții.

CAPITOLUL IV t 
Drepturile și îndatoririle studenților.

ART. 104. — Studenții din învățămîntul su
perior seral și fără frecvență au următoarele 
drepturi:

a) vor fi programați în schimburi de pro
ducție care să le permită frecventarea zilnică 
a cursurilor și pregătirea pentru lecții ;

b) nu vor fi folosiți în munci suplimentare 
în zilele de școală;

c) li se va acorda un concediu de studii 
plătit cu durata de 30 zile pe an, în afara 
concediului legal de odihnă cu condiția de 

a-și îndeplini îndatoririle de producție și de 
a promova an de an. Concediul va putea fi 
acordat după dorința studenților, eșalonat 
sau integral.

Indemnizația pentru concediu de studii a 
studenților care urmează învățămintul supe
rior seral șj fără frecvență va fi egală cu 
salariul mediu pe timpul respectiv, nedepă- 
șindu-se însă suma de 1.000 lei lunar ;

d) studenților din învățămîntul superior se
ral și fără frecvență care se prezintă la exa
menul de stat li se va putea acorda la ce
rere un concediu fără plată de cel mult 15 
zile;

e) studenții înscriși Ia învățămîntul seral 
și fără frecvență sînt scutiți de plata taxelor 
școlare ;

f) plata transportului studenților din învă
țămîntul superior fără frecvență în vederea 
prezentării la sesiunile de examene, în altă 
localitate decît aceea în care au locul de 
muncă (tren personal cl. II sau I.R.T.A.), va 
fi suportată de către întreprinderi și institu
ții. Pentru studenții — cadre didactice — 
plata transportului la sesiunile de examene 
se va face de către secțiile de învățămînt și 
cultură ale sfaturilor populare regionale, care 
vor cere rambursarea sumelor plătite de la 
Ministerul învățămîntului și Culturii, pe baza 
unui decont;

g) instituțiile de învățămînt superior vor 
asigura cazarea în cămine și masa la canti
nele studențești, contra cost, pe timpul sesiu
nilor de examene, studenților de la învăță
mîntul superior fără frecvență ;

h) să folosească conform programelor 
stabilite de rectorate laboratoarele, cabinetele, 
bibliotecile, sălile de lectură etc. ale institu
țiilor de invățămînt superior pe baza legiti
mației și carnetului de student;

i) beneficiază de amînări de încorporare, 
pentru studii, în aceleași condiții ca și stu
denții cursurilor de zi.

ARȚ. 105. — Studenții din învățămîntul 
superior seral și fără frecvență sînt obli
gați:

a) să se conformeze acelorași obligații de 
disciplină stabilite pentru studenții de la în
vățămîntul de zi în sălile de cursuri și semi
narii, biblioteci, cămine, cantine ' etc., în 
timpul cît se găsesc în instituțiile de învăță
mînt superior pentru pregătire, examene, 
cursuri sau orice alte activități școlare ;

b) să aibă atitudine respectuoasă față de 
cadrele didactice din instituțiile de învățămînt 
superior ; atitudine tovărășească față de co
legii lor, precum și o atitudine și compor
tare demnă în instituția de învățămînt su
perior și în afara ei;

c) să se conformeze prevederilor prezentu
lui regulament pentru îndeplinirea tuturor 
obligațiilor școlare ;

d) să anunțe din timp instituția de învă
țămînt superior unde este înscris, despre 
schimbarea serviciului și a domiciliului;

e) să aibă atitudine plină de grijă față de 
bunurile obștești.

ART. 106. — Studenții care obțin rezul
tate bune la învățătură, vor fi evidențiați.

ART. 107. — Absolvenții învățămîntului su
perior seral și fără frecvență, primesc ace
leași diplome ca și absolvenții învățămîntu
lui de zi și se bucură de aceleași drepturi.

ART. 108. — Studenții de la învățămîntul 
seral și fără frecvență vor putea fi sancțio
nați pentru încălcările regulamentului de or
dine interioară al instituției de învățămînt 
superior, ca și studenții de la cursurile de zi.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale.
ART. 109. — Transferările studenților de 1* 

învățămîntul superior seral și fără frecvență 
de la o facultate la aita se pot face numai în 
anii I și II, în limita locurilor disponibile 
conform planului de școlarizare și numai 
dacă studentul face dovada că lucrează în 
specificul facultății la care a cerut transfe
rarea.

Transferările de la o instituție de învăță
mînt superior la alta se aprobă, cu respec
tarea planului de școlarizare, de către recto
rul instituției unde studentul cere transfera
rea, cu acordul rectorului de unde provine.

Examenele de diferență ce rezultă din pla
nul de învățămînt sau programele de curs 
vor fi stabilite de decanul facultății, în baza 
avizului catedrelor de specialitate. Aceste 
examene vor trebui promovate de studenți în 
cursul anului de studiu în care au fost în
scriși înaintea examenelor acestui an.

ART. 110. — Nu se admite trecerea de la 
cursurile de zi la învățămîntul fără frecvență 
sau seral decît acelor studenți care îndepli
nesc condițiile de admitere prevăzute în pre
zentul regulament și prezintă o cerere moti
vată, dar numai în limita locurilor disponi
bile, conform cifrei de plan.

ART. 111. — Studenții de la învățămîn
tul superior seral sau fără frecvență care au 
promovat toate.. examenele, colocviile și pro
iectele cu notele 8, 9, 10 pînă la sfîrșitul se
siunii de examene din vară vor putea fi 
transferați la cursurile de zi pe baza cererii 
lor, avînd recomandarea 'întreprinderii, în 
limita locurilor disponibile și în ordinea me
diilor obținute.

în caz de transfer, studenții de la învăță
mîntul superior seral și fără frecvență, vor 
avea prioritate la obținerea burselor față de 
studenții de la cursurile de zi.

ART. 112. — învățămîntul superior seral și 
fără frecvență nu se poate întrerupe. In mcxi 
excepțional și pentru cazuri bine motivate pe 
bază de dovezi prezentate de studenți și de 
întreprinderea sau , instituția unde aceștia lu
crează se pot aproba de către rectorul insti
tuției de învățămînt superior întreruperi pînă 
la 2 ani, iar pentru cazuri grave de boală, 
pînă la 3 ani și numai o singură dată în 
cursul școlarizării.

CAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii.

ART. 113. — Studenții — fii ai oamenilor 
muncii — care în prezent urmează cursurile 
învățămîntului superior seral sau fără frec
vență, vor continua studiile îndeplinindu-și 
conștiincios îndatoririle școlare, prezentînd 
facultăților recomandarea întreprinderilor, in
stituțiilor sau sfaturilor populare unde lu
crează.

Vor fi exmatriculați de la aceste forme de 
învățămînt acei care:

a) nu au absolvit școala medie cu examen

c 
de maturitate sau o școală echivalentă cu db 
plomă;

b) au avut comportări nedemne sau mani
festări huliganice, incompatibile cu calitatea 
de student.

ART. 114. — Studenții care au fost excep
tați de la obligația de a avea studiile medii 
terminate prin dispozițiile legale anterioare, 
vor întrerupe cursurile universitare pentru 
a-și complecta studiile medii. La reluarea 
cursurilor universitare li se vor recunoaște 
toate examenele promovate pînă la 19 oc
tombrie 1959.

ART. 115. — Studenții de la învățămîntul 
superior seral și fără frecvență care în cursul 
anului școlar în care au fost înscriși nu mai 
lucrează în producție, vor fi considerați cu 
studiile suspendate de la data ieșirii din pro
ducție.

în cazul cînd ieșirea din producție este mai 
mică de 3 luni, vor putea continua studiile 
în cursul aceluiași an școlar. Dacă ieșirea 
din producție este mai mare de 3 luni, dar 
mai mică de 6 luni, vor putea relua studiile 
anului de studiu pe care l-au întrerupt, în .
anul școlar următor.

In aceste cazuri, la reluarea studiilor, stu— - 
denții trebuie să prezinte instituțiilor de în
vățămînt superior recomandarea întreprinderii 
sau instituției unde s-au reangajat,

La reluarea studiilor se recunosc toate exa
menele promovate.

ART. 116. — Situația studenților aflați ac
tualmente în învățămîntul superior seral și 
fără frecvență se va stabili la începutul anu
lui școlar 1959/1960, după cum urmează:

a) studenții înscriși pentru prima oară în 
anul școlar 1958/1959 în anul de studiu pe 
care îl urmează se pot menține în continuare 
în același an de studiu și în anul școlar 
1959/60, dacă n-au promovat anul de studiu 
respectiv;

b) studenții care în anul școlar 1958/195* 
se găsesc în continuare (în al doilea an șco
lar al aceluiași an de studiu), se declară re
petenți dacă nu promovează anul de studiu 
în care au fost înscriși, pînă la 19 octombrie 
1959 ;

c) studenții care urmează anul școlar 
1958/1959 ca repetenți se exmatriculează dacă 
nu promovează anul de studiu în care sînt 
înscriși, pînă la 19 octombrie 1959.

ART. 117. — Prezentul regulament se apli
că începînd cu anul școlar 1959/1960.

ANEXA NR. 1 
TABELUL

studiilor echivalate cu școala elementară de
7 ani și care dau dreptul absolvenților să se 
înscrie in clasa a Vlll-a serală sau fără 
frecvență, dacă îndeplinesc condițiile prevă

zute in regulament
1. Certificatul de absolvire a 7 clase pri

mare ;
2. Certificatul de absolvire a cursului pri

mar complect (7 clase) ;
3. Certificatul de 7 clase complimentare;
4. Certificatul de 7 clase supraprimare ;
5. Certificatul de absolvire a școlii elemen

tare de meserii (de 3 ani) ;
6. Certificatul de absolvire a școlii inferioa

re de meserii;
7. Certificatul de absolvire a școlii practice 

de comerț;
8. Certificatul de absolvire a școlii inferioa

re de agricultură (horticultură, viticultură 
etc.) cu durata de minimum 3 ani;

9. Certificatul de absolvire a gimnaziului 
de 4 ani;

10. Certificatul de absolvire a gimnaziului 
de 3 ani ;

11. Certificatul de absolvire a gimnaziului 
unic (3 ani între anii 1946—1948);

12. Certificatul de absolvire a cursului in
ferior de liceu (de 4 ani) ;

13. Certificatul de absolvire a școlii profe
sionale cu durata de 3—4 ani.

ANEXA NR. 2 
TABELUL

școlilor de grad mediu ale căror clase pot fi 
echivalate prin examene de diferență cu clase 

ale școlii medii de cultură generală.

1. Școlile medii tehnice înființate prin Le
gea de reformă a învățămîntului din anul 
1948 (anii 1—IV) ;

2. Liceele comerciale și liceele industriali 
(clasele V—VIII) ;

3. ̂ Școlile superioare de comerț (clasele

4. Școlile superioare de arte și meserii (cla
sele V—VIII) ;

5. Școlile pedagogice de învățători și edu
catoare (anii I—IV);

6. Școlile normale de învățători și educa
toare (clasele V—VIII).

ANEXA NR 4 
LISTA

centrelor unde se vor organiza cercuri de 
studii pentru studenții de la cursurile fără 

frecvență
■ 1. București

2. Ploești
3. Cîmpina
4. Tîrgoviște j*
5. Brăila
6. Galați
7. Constanța
8. Negru Vodă
9. Bacău

10. Onești
11. Piatra Neamț
12. Iași
13. Roman
14. Suceava
15. Orașul Stalin
16. Tg. Mureș
17. Cluj
18. Baia Mare
19. Făgăraș
20. Turda
21. Sibiu
22. Hunedoara
23. Cugir
24. Petroșani
25. Timișoara
26. Arad
27. Reșița
28. Lugoj
29. Tr. Severin
30. Craiova

Notă. — Anexa nr. 3 a prezentului regula- 
ment, va fi publicată într-un număr viitor al 
ziarului nostru.



Viața de organizație

îndatoriri uitate...

U.T.M.

culturi- 
recentă 
Buhoci

a primit numeroase mulțumiri din 
partea colectiviștilor și întovărăși- 
ților. Nu odată președinții de 
Îj.A.C. ori întovărășiri au solici
tat conducerii S.M.T. să li se tri
mită în continuare mecanizatori 
tineri ca Toader Jugaru, Petre Gă- 
runtu, Carol F. și mulți alții, atît 
de mulțumiți au fost de felul în 
care au muncit aceștia. Faima me
canizatorilor buni din stațiune — 
tineretul reprezintă peste 90 la 
sută — este recunoscută nu numai 
în raionul Bacău; S.M.T. deserveș
te peste 160 întovărășiri și 20 
G.A.C. răspîndite în 3 raioane din 
regiune.

Organizația U.T.M. îndrumată 
de organizația de partid s-a preo
cupat mai mult — de la ședința de

In cele 5 luni care s-au scurs 
de la ședința de birou, cei însăr
cinați să ajute o-ganizația de la 
S.M.T. Hămeiuș au venit foarte 
rar prin stațiune. Tovarășul Gheor- 
ghe Miron — secretarul organiza
ției de bază — și-a amintit cu 
greu că instructorul a venit de 
vreo două ori să se intereseze de 
cotizații, tovarășul Ignat Stelian 
a trecut și el odată prin stațiune 
iar tovarășul Constantin Ciobanu 
nici măcar n-a trecut. Hotărârea 
pusă într-un dosar, a fost pur și 
simplu dată uitării.

Am arătat mai sus că datorită 
îndrumării organizației de partid, 
organizația U.T.M. din S.M.T. și-a 
îmbunătățit într-o bună 
activitatea.

Despre stilul de muncă 
al biroului Comitetului 
raional U. T. M.- Bacău

în ultimele luni, în una din șe
dințele biroului Comitetului raional 
U.T.M.-Bacău, s-a analizat felul 
în care s-a ocupat comitetul 
U.T.M. de la S-M.T. Hămeiuș de 
educarea comunistă a tinerilor me
canizatori, în alta cum se desfă
șoară învățămîntul politic de orga
nizație și ce măsuri trebuie luate 
pentru închiderea în bune condi- 
țiuni a cursurilor. De asemenea, 
într-o ședință de birou s-a analizat 
felul în care au muncit comitetele 
U.TJW. Leca Ungureni și Dămie- 
nești în campania agricolă de pri
măvară și cum și-au organizat 
munca în vederea măririi aportului 
tineretului la întreținerea 
lor, iar într-o ședință mai 
comitetul comunal 
a raportat în 
fața biroului ra
ional asupra fe
lului în care își 
organizează mun
ca de conducere 
și îndrumare a 
organizațiilor de 
bază din comu
nă. Varietatea
problemelor puse în discuția birou
lui raional, seriozitatea cu care a 
fost pregătită fiecare ședință, au 
dat posibilitatea membrilor biroului 
să analizeze temeinic diversele do
menii ale activității organizațiilor 
U.T.M., să adopte hotărârile cores
punzătoare pentru îndreptarea 
muncii.

Cum a organizat biroul raional 
U.T.M. Bacău controlul îndeplinirii 
propriilor sale hotărâri ? Să luăm 
spre exemplificare hotărârile adop
tate în ședința care a analizat 
munca de educare comunistă a ti
nerilor mecanizatori de la S.M.T. 
Hămeiuș. In ședința biroului raio
nal — evidențiindu-se rezultatele 
bune obținute de utemiști în cam- 
>aniile agricole — s-au scos la 
veală o serie de neajunsuri: învă- 
ămîntul politic funcționa prost, 
(deși se aflau la jumătatea anului 
școlar nu se recrutase încă un pro
pagandist permanent și se ținuse 
doar o singură lecție), nu se or
ganizau conferințe și alte activități 
care să contribuie la îmbogățirea 
cunoștințelor politice și culturale 
ale tinerilor mecanizatori; munca 
cu cartea era subapreciată; unele 
adunări generate erau formale etc. 
Bine înțeles că slaba muncă edu
cativă desfășurată în această or
ganizație s-a făcut simțită și în 
comportarea cîtorva utemiști care 
— neajutați să-și petreacă cu fo
los timpul liber — si-1 iroseau pe 
la cîrciumi. Biroul raional a hotă
rât atunci să se folosească perioa
da de iarnă pentru ridicarea mun
cii de organizație la nivelul cores
punzător sarcinilor care stau în 
fața tractoriștilor. S-a hotărât să 
Se îmbunătățească activitatea cer
cului politic; să se creeze „Col
țul U.T.C.", la care să se orga
nizeze întîlniri cu membri de 
partid, discuții despre activitatea 
U.T.C.; să se popularizeze con
cursul „Iubiți cartea" ; să se îm
bunătățească activitatea sportivă 
etc. Trebuie spus că în dreptul 
fiecărei prevederi a hotărârii era tre
cută data și cine răspunde de în
deplinirea ei. Pentru a ajuta acea
stă organizație — biroul raional — 
a însărcinat’— în afara instructo
rului teritorial — pe tovarășii Gio- 
banu Constantin (prim secretar) 
și Stelian Ignat (secretar cu pro
blemele de propagandă) să răs
pundă de îndeplinirea hotărârilor 
adoptate, să meargă mai des în a- 
ceastă organizație pentru a îndru
ma comitetul U.T.M. să-$i organi
zeze mal bine munca.

S-au scurs de atunci cinci luni. 
Organizația de bază de la S.M.T. 
Hămeiuș a înregistrat progrese vi
zibile pe linia educării comuniste a 
utemiștilor. Trebuie spue că pentru 
priceperea șl devotamentul cu care 
au muncit cei mai mulți mecani
zatori utemiști, conducerea S.M.T,

birou amintită — de ridicarea ni' 
vel ului politic și ideologic al tine, 
riior, de organizarea 
tăți cultural-educative 
jute la dezvoltarea 
morale 
iernii 
cercul politic, 
multe informări politice, s-au vi
zionat în colectiv diferite specta
cole și s-au organizat discuții pe 
marginea lor. In adunările gene
rale U.T.M. s-au discutat cu matu
ritate problemele economice ale 
S.M.T., comportarea pe care tre
buie să o aibă mecanizatorii pe 
teren. Totuși volumul activităților 
desfășurate în această organizație 
este încă mic în raport cu nece
sitățile; se mai remarcă încă să
răcia conținutului lor. In special se 
remarcă sărăcia activităților edu
cative în brigăzi. Acest lucru 
ni se pare cel mai grav, dat fiind 
că mecanizatorii trăiesc cea mai 
mare parte a timpului departe de 
stațiune, în brigăzi, unde există 
toate condițiile desfășurării unei 
atente munci educative, care să 
ajute la dezvoltarea fiecărui tînăr.

Deși hotărârea biroului raional 
prevedea organizarea concursului 
„Iubiți cartea", antrenarea tinere
tului la întrecerile spartachiadei, 
organizarea „Colțului U.T.C.", 
strămutarea centrului de greutate 
al activității educative in brigăzi, 
acest lucru nu s-a făcut. Șl nu s-a 
făcut pentru că biroul raional a 
considerat că odată elaborată ho
tărârea treburile se vor îndrepta de 
la sine.

comuniste, 
a funcționat 

s-au

unor activi- 
care să a- 
trăsăturilor

In perioada 
mai bine 
ținut mai

măsură 
La „urechile" membri

lor biroului raio
nal n-au mai a- 
juns sezisări ne
gative cu privire 
la comportarea 
mecanizatorilor.

Dar acest lucru 
este oare sufi
cient ? Oare bi
roul raional poa

te fi receptiv numai la semnalele de 
alarmă ? Munca educativă nu are 
un caracter pompieresc, ea nu cu
noaște pauze, nu se desfășoară pe 
campanii. Ea trebuie să crească 
permanent, în raport cu cerințele 
mereu crescînde care se pun în 
fața tineretului.

Felul în care s-a organizat con
trolul îndeplinirii acestei hotărâri 
dovedește că în stilul de muncă al 
biroului raional U.T.M. Bacău 
sînt încă neajunsuri. Membrii bi
roului trebuie să înțeleagă că îm
bunătățirea activității politico-e
ducative nu poate să se facă cu 
jumătăți de măsură, nu se poate 
opri la analiză și elaborarea 
hotărâri. Hotărârea 
mată imediat de 
perseverent. Numai 
fel hotărârea este 
dințele de analiză, 
organizate, șl urmate de 
concrete, n-u pot să schimbe sin
gure situația proastă, nu pot să 
generalizeze experiența pozitivă, 
nu sînt suficiente pentru a ajuta 
cadrele de organizație să învețe 
să conducă. Acest lucru se reali
zează numai dacă se organizează 
bine și imediat controlul. Numai 
în măsura în care membrii birou
lui raional U-T.M. Bacău se vor 
pătrunde de acest adevăr, ședin
țele, hotărârile adoptate, vor fi de 
natură să îmbunătățească activi
tatea organizațiilor U.T.M.

de 
ur-trebuie 

un control 
în acest 

eficace. Șe- 
chiar bine 

hotărâri

In aceste zile tinerii veniți la odihnă în Sinaia petrec ore plăcute la Colțul Festivalului de la casa 
de cultură din oraș Foto: AGERPRES

„Berliner Ensemble64 
a prezentat primul spectacol

Im Editura politică

a apărut:

CARTEA ALBĂ 
privitoare la politica 

agresivă a Republicii 
Federale Germane

208 pag. 3,45 lei

Lucrarea, care este traduce
rea în limba romînă a Cărții 
Albe publicată de Ministerul 
Afacerilor Externe al Republi
cii Democrate Germane, tra
tează următoarele probleme: 
transformarea Germaniei oc
cidentale într-un focar de pre
gătire a războiului atomic; 
politica guvernelor occidentale 
de încălcare a acordurilor de 
la Potsdam și, de transformare 
a Germaniei de vest, cu spri
jinul guvernului federal revan
șard, totr-Un focar de război 
îndreptat împotriva țărilor so
cialiste ; primejdia pe care o 
reprezintă Germania occiden
tală rcrnilitarizată pentru 
poarele lumii; sabotarea 
către guvernul federal a 
căror măsuri menite să
la destindere internațională; 
propunerea guvernului R. D. 
Germane pentru crearea unei 
confederații a celor două state 
germane — calea spre reunifi- 
carea pașnică a Germaniei; 
încheierea tratatului de pace 
cu Germania — o importantă 
contribuție la asigurarea păcii.

po- 
de 

ori- 
ducă

M. VIDRAȘCU

Tinerii constructori de pe șantier td Hidrocentralei „V. I. Lenin“ d« la Bicaz se întrec în cadrul 
concursurilor Spartachiadei de vară a tineretului.

care 
țara 

seara

Colectivul Teatrului „Berliner 
Ensemble", valoroasa formație ar
tistică din R. D. Germană 
întreprinde un turneu în 
noastră, a prezentat marți
pe scena Teatrului de Operă și Ba
let al R. P. Romine primul său 
spectacol din acest turneu cu piesa 
„Mama", dramatizare de Berthold 
Brecht, după celebrul roman al 
lui Maxim Gorki.

La spectacol au asistat membri 
ai guvernului, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Învăță- 
mîntului și Culturii, Ministerului 
Afacerilor Externe, Institutului 
romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, oameni de artă și 
cultură, precum și un numeros pu
blic.

Au luat parte Wilhelm Bick, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, șefi ai unor misiuni di
plomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Un public numeros, atras de 
faima Teatrului creat de marele 
scriitor și luptător antifascist ger
man Berthold Brecht, a ținut să fie 
prezent la acest important eveni- tilor germani 
ment artistic. De la prima ridicare 
a cortinei și pînă la ultima scenă, 
piesa și interpreții săi au fost 
repetate rînduri obiectul unor 
aplauze.

Piesa „Mama", a fost scrisă 
anul 1932 de Berthold Brecht și a- 
duce pe scenă clasicele chipuri ale 
Pelaghiei Vlasova, al fiului ei Pa-

vel, purtători ale celor mai nobile 
trăsături morale ale proletariatului 
rus. Redînd in linii mari viața e- 
roică a uneia din milioanele de 
mame ruse, Berthold Brecht a înfă
țișat-o pe Pelaghia Vlasova și din
colo de limitele romanului lui 
Maxim Gorki, în timpul primului 
război mondial și la începutul Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Rolul mamei a fost interpretat 
de marea artistă germană Helene 
Weigel, laureată a Premiului Na
țional, rol pe care îl joacă cu 
mare succes din anul 1932 cînd a 
avut loc premiera piesei. Alături 
de Helene Weigel, publicul a ad
mirat in ralul lui Pavel Vlasov pe 
actorul Hilmer Thate.

Montarea acestui spectacol după 
concepția lui Berthold Brecht, ca și 
interpretarea întregului colectiv au 
contribuit la realizarea unui spec
tacol de o înaltă ținută artistică.

Spectacolul s-a bucurat in rin- 
dul amatorilor de teatru din Ca
pitală de un succes bine meritat.

La sfîrșitul spectacolului, artiș- 
le-au fost oferite

în 
vii

în

flori.
Artistul poporului George Vra- 

ca, în numele publicului și al oa
menilor de artă din Capitală a a- 
dus un cald salut artiștilor germani 
arătind că turneul lor în R. P. 
Romînă contribuie la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două popoare. ( Agerpres).

Ședința Comitetului național 
de pregătire a celui de al Vll-Iea 

Festival Mondial
al Tineretului și Studenților

(Urmare din pag. l-a)

muncitor se pregătește să sărbăto
rească cea de-a 15-a aniversare a 
eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist.

Tinerji din uzine și fabrici, de 
pe ogoare, din școli și facultăți, 
mobilizați de U.T.M.. sub conduce-' 
rea partidului își înzecesc efortu
rile pentru a obține rezultate cît 
mai frumoase în cinstea marii săr
bători naționale a poporului romîn.

Imbrățișînd inițiativa tinerilor 
de la Reșița perttru obținerea de 
„cît mai multe economii pentru în
florirea patriei noastre socialiste" 
tinerii muncitori din 290 între
prinderi industriale au economisit 
în primul trimestru al acestui an 
13.340 tone metal. Succese deose
bite au dobîndit tinerii muncitori 
de la Reșița, Hunedoara, din între
prinderile metalurgice din regiunea 
PJoești etc.

Inițiativa tinerilor muncitori de 
la fabrica „Encsel Mauriciu" din 
Tg. Mureș „să antrenăm un nu
măr cît mai mare de tineri în miș
carea de inovatori" se aplică în 
650 de întreprinderi, de către peste 
5.700 de tineri, realizîndu-se în pri
mele luni ale anului 1959 economii 
în valoare de peste zece milioane 
lei.

Tinerii djn agricultură își aduc 
aportul tor entuziast la înfăptuirea 
politicii partidului de transformare 
socialistă a agriculturii. Numai în 
cursul primului trimestru al aces
tui an au intrat în sectorul socia
list al agriculturii peste 100.000 ti
neri.

Tinerii din orașele și satele pa
triei noastre, alături de vîrstnici 
participă cu entuziasm la acțiunea 
patriotică de redare de noi tere
nuri agriculturii. In primul tri
mestru al acestui an au fost reda
te circuitului agricol 7.325 ha., rea
lizîndu-se economii de sute de mii 
de lei. Paralel cu această acțiune 
tineretul de la sate a împădurit 
în ultima perioadă de timp o su
prafață de 1.424 de hectare, a con
tribuit la întreținerea și curățirea 
unei suprafețe de 66.000 hectare de 
pășune realizînd economii în va
loare de peste 700.000 lei.

Vorbitorul a arătat că o mare 
amploare a luat munca patriotică 
a tineretului de la orașe și sate. 
Pînă în prezent în întreaga țară au 
fost constituite 17.000 brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică în care 
sînt cuprinși aproape 600.000 de 
tineri. Muncind cu elan pe diver
sele șantiere de construcție, la în
frumusețarea orașelor și satelor 
patriei, tinerii brigadjeri au efec
tuat 4.000.000 ore muncă volunta
ră, aducînd statului economii de

Rezervele interne
izvor nesecat de economii

peste 13.000.000 lei. Prin munca 
voluntară a tineretului au fost co
lectate 12.400 tone fier vechi in 
valoare de 2.350.500 lei.

Bogata și var.ata este activita
tea cultural artistică desfășurată 
de tineret. Festivalurile care au 
avut loc pînă acum și cele care 
sînt în curs de desfășurare consti
tuie un bun prilej de educare a ti
nerilor în spiritul patriotismu ui. 
socialist și al internaționalismului 
proletar, un prilej de afirmare a 
talentelor artistice și sportive. In 
cadrul activităților cultural artis
tice s-au ținut numeroase confe
rințe cu diferite teme, concursuri 
„Cine știe, cîștigă", „Joi ale festi
valului”, au fost organizate întil- 
niri ale tinerilor cu participanți la 
festivalurile mondiale de piuă 
acum, concursuri de creație lite
rară, muzicală, artă plastică, fo
tografii, precum și concursul tine
rilor soliști, vocali și instrumen
tiști. Tinerii pregătesc pentru 
Festival numeroase cadouri.

La Festivalul de la Viena dele
gația țării noastre va fi formată 
din 350 de tineri fruntași din fa
brici, de pe ogoare, din școli și 
universități.

Tinerii din țara noastră vor 
participa activ la manifestările din 
cadrul Festivalului. Artiștii care 
vor face parte din delegația R.P. 
Romîne vor prezenta programe na
ționale, spectacole de gală, vor lua 
parte la programele artistice inter
naționale, vor da recitaluri etc. De 
asemenea artiștii și sportivii _ ro- 
mîni vor participa la diferitele 
concursuri internaționale ale Festi
valului. Țara noastră va lua parte 
la expozițiile de artă plastică, artă 
populară, filatelie, la concursul de 
filme etc.

Delegația noastră, a spus tov. 
Virgil Trofin, va reprezenta la 
Viena un tineret harnic, entuziast, 
plin de încredere și optimism în 
viitorul său luminos, un tineret că
ruia partidul îi asigură posibilită i 
nelimitate de dezvoltare, condiții- 
optime de muncă și de viață. De
legația va face cunoscut solilor ti
neretului din lumea întreagă ta
bloul vieții fericite a tineretului 
romîn, tezaurul culturii și artei 
noastre naționale.

In încheierea expunerii sale, tov. 
Virgil Trofin a spus: Intîmpinînd 
cea de-a 15-a aniversare a eliberă
rii patriei noastre și Festivalul 
Mondial de la Viena, tineretul no
stru condus și educat de partid 
își va înzeci eforturile pentru a ob
ține noi și noi succese în produc
ție și învățătură muncind cu entu
ziasm pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii Republica Populara 
Romînă.

Au luat apoi cuvîntul muncitorii 
Nicolae Vulpe de la uzinele „1 
Mai" din Ploești și Mitroi Năsta- 
se de la uzinele „Timpuri Noi" 
din Capitală, scriitorul Asztalos 
Istvan din Cluj, studenta Eugenia 

... ’ " '.i Elena
membri ai Comitetului,

(Urmare din pag. l-a)

tor tînăr, tehnologul Teodortor tînăr, tehnologul Teodor Io- 
nescu a realizat de la începutul 
anului și pînă acum inovații care 
aduc economii întreprinderii de 
peste 29.000 lei.

Pentru dezvoltarea mișcării de 
inovații în rândurile tinerilor, co
mitetul U.T.M., în colaborare cu 
A.S.I.T. și cabinetul tehnic a des
fășurat o muncă de popularizare 
a principalelor teme de inovații. 
Astfel, de pildă, s-au făcut niște 
afișe mari ou temele inovațiilor și 
data pînă cînd trebuie să fie rea
lizate. Dincolo însă de acest înce
put— popularizarea — nu s-a mai 
făcut nimic. Adică nu s-a urmărit 
dacă temele au fost însușite de ti
neri, dacă ei lucrează la elaborarea 
inovațiilor, dacă sînt sprijiniți etc. 
Acest lucru a condus la următoa-

Meritul iui Ghilea constă în 
faptul că «1 «rată pregnant în ro
manul său „Cuscrii" capacitatea 
comuniștilor de a mobiliza ma
sele din sat. Ei acționează 
atît de bine înrft de la în
ceput, forțele potrivnice socia
lizării agriculturii se vădesc nepu
tincioase, paralizate. Grupul de 
inițiatori al gospodăriei, în frunte 
cu Airine, secretarul organizației 
de partid, și cu țăranul muncitor 
Petre Istrate, ajunge pînă la șe
dința de constituire. Iată însă că 
trimisul raionului de partid se ni
merește a fi chiar Costin Marghi
dan, fiul unui chiabur din sat, care 
a reușit să se strecoare în partid. 
Prezența acestuia îi trezește lui 
Petre Istrate o amintire dureroasă 
și anume conflictul pe care el îl 
avusese odinioară cu Atarghidan- 
tatăl. Acesta îl năpăstuise pentru 
că Petre Istrate luase apărarea 
unei văduve oropsite căreia Mar
ghidan voia să-i smulgă pămîntul. 
Omenește, nespus de omenește, 
amintirea aceea dureroasă îl face 
pe Petre să părăsească sala de 
ședințe. Sătenii care-1 respectau 
și-l știau drept om al dreptății, se 
tulbură și ei. Și astfel inițiativa 
înființării gospodăriei cade. Acesta 
e și nodul conflictului din roman. 
Un nod gordian care, mai tîrziu, 
se cere retezat cu hotărâre.

După o discuție tăioasă cu 
Petre, Costin Marghidan acționînd 
împins de interesele sale de clasă 
într-o ședință a organizației de 
partid nestatutară, îl trece pe 
mijlocașul Petre Istrate în rându
rile chiaburilor. Airine și Obadă, 
comuniști luminați și înaintați se 
vor zbate însă pînă la victorie, 
pentru limpezirea situației, pentru 
îndreptarea răului făcut de Costin 
Marghidan.

Profitînd de situația încîlcită, 
chiaburul Bursuc urzește planuri 
ticăloase pentru răsturnarea defi-_ 
nitivă și compromiterea inițiativei 
de formare a colectivei din sat.

„CUSCRI 1“

rea situație: de la 
lui și pînă acum _
masă a tinerilor nu sînt decît~9 
inovatori — adică extrem de puțini 
dacă comparăm chiar numai cu 
inovatorii din perioada respectivă 
a anului trecut. Iar pe de altă 
parte cabinetul tehnic și comisia 
de inovație nu le-a calculat decît 
la cîțiva dintre acești 9 inovatori 
efectul economic al inovațiilor lor. 
Și mai trebuie , spus în legătură 
cu inovatorii tineri că nici unul 
dintre cei 9 nu a rezolvat vreuna 
din temele principale anunțate — 
adică nu a creat nici una din 
inovațiile sau raționalizările strin
gent necesare procesului de pro
ducție care să ducă la sporirea 
productivității muncii, la reduce
rea prețului de cost etc.

Mai departe, în discuțiile noas
tre avute la uzină în legătură cu 
descoperirea rezervelor interne, ani 
atins și problema folosirii utilaje
lor. In general această problemă 
este strâns legată de

începutul anu- 
din întreaga

roman de Al. I. Ghilea
Lupta de clasă ia aspecte compli
cate, subtile, de-o strategie fină. 
Rubedeniile, amenințările, șarlata- 
niile, sentimentele erotice, etica se 
întîlnesc și se întrepătrund într-un 
proces complex. Nimic schematic, 
nimic de prisos. Romanul, accele- 
rîndu-se, devine de-o economie 
deosebită.

Pentru a-și îndeplini complicatul 
plan, Bursuc e gata să-și însoare 
fiul cu fiica infirmă a lui Zvo- 
rișteanu. El ajută și apoi zădărni
cește căsătoria fiului acestuia cu 
Ileana. își pune propria-i fiică, pe 
Aspasia, la dispoziția tuturor, 
toate acestea numai și numai 
pentru a încurca lucrurile și a îm
piedica comasarea pămînturilor. 
Șantajînd naivitatea unor țărani, 
el propune ca soluție înființarea 
unei întovărășiri pe care s-o re
ducă la inexistență. Pe întreg 
acest parcurs el are sprijinul lui 
Marghidan.

Adevărul iese însă la iveală. 
Ion Airine merge la raionul de 
partid și demască mașinațiile 
lui Costin care a ascuns că e fiu 
de chiabur și s-a strecurat astfel 
în aparatul de partid. Intr-un mic 
număr de pagini, primul secretar 
Gavrilă prinde conturări luminoase 
în fața cititorului căruia i se arată 
lupta lui acerbă pentru clarifica
rea situației. Costin Marghidan 
este demascat și „își încearcă no
rocul în comerț". Văzînd că le-a 
făcut partidul dreptate—țăranii în
țeleg care e adevărul: cererile de 
înscriere în colectivă sînt tot mai 
numeroase. Volumul I al romanu
lui se încheie cu toate ferestrele 
deschise spre viitor. Mult mai

mi-am îngăduit săcomplex decît mi-am îngăduit să 
vi-1 înfățișez, romanul lui Ghilea 
oferă cititorului o egală plăcere de 
la prima pînă la ultima filă. Ță
ranul în romanul „Cuscrii", e au
tentic, e țăran, cu preocupările lui 
cotidiene. El iubește caii iar Ghi
lea, subtil în observații constată 
prin intermediul unui erou, că 
ochii calului sînt liliachii. Un co
pil de la țară se amuză cu entu
ziasm de bătaia dintre doi cocoși. 
Dar peste aceste atribute pitorești 
ale satului, dozate cu înțelepciune, 
Ghilea așează ca latură domi
nantă, viața oamenilor. Dincolo de

Cronica literară
portretele plastic redate ale tutu
ror eroilor săi, Ghilea scotocește 
și clarifică biografiile. Aflăm de 
necazul lui Pintilei, tată a cinci 
fete oropsite căruia ginerele îi 
smulge odată cu fata și vaca. 
Aflăm și de biografia cumplit de 
dureroasă a lăutarului Bosoi care 
cîntă din lăută la urechea neves- 
ti-si, după ce-1 părăsise încă de 
la nuntă. Sînt aici pagini demne 
de cea mai pretențioasă antologie 
a prozei romînești. Chinuitoare e 
și biografia lui Âirine care slugă
rise la Bursuc. Toți acești oameni, 
ne dovedește Ghilea — gravitează 
spre gospodăria colectivă prin în
săși biografia lor.

Noua ținută etică apare în roman 
ca un bun al țărănimii munci
toare și nu al rămășițelor exploa
tatoare, de Ia țară. Elementele

chiaburești dușmănoase, de pildă, 
și-au păstrat morala strâmbă ca 
pe o armă ideologică cu care se 
chinuie să corupă spiritele robuste 
și sănătoase ale foștilor ei supuși. 
Romanul „Cuscrii" are marele 
merit de-a arăta confruntarea a- 
cestor două poziții cu precizie. 
Psihologii noștri, în dorința de-a 
teoretiza și sintetiza trăsăturile 
eticii socialiste, fac adeseori apel 
la literatură. In acest sens, roma
nul „Cuscrii" ne este deosebit de 
folositor. Airine de pildă, este un 
comunist întrutotuil. Pe seama lui 
chiaburul Bursuc lansează zvo
nuri ponegritoare. In fața lui, As
pasia, odrasla chiaburului, își ri
dică fustele multicolore dezvăluind 
curbele corpului ei armonios. Dar 
Airine, care o iubise cu ani în 
urmă pe Aspasia, și care nu s-a 
căsătorit din dragoste, rămîne fi
del căminului său conjugal în vir
tutea noilor legi sociale. La fel 
Obadă, este un om al eticii înalte. 
Nu mai puțin Petre Istrate, țăran 

resurse spiri- 
manifestări ale eroi- 
demonstrează că la 
proletară cîștigă te

și că politica parti- 
a dat țăranilor mun-

mijlocaș cu bogate 
tuale. Aceste 
lor pozitivi 
țară, morala 
renuri largi 
dului la țară 
citări o înJtă conștiință.

Cu totul altfel ni se prezintă 
sufletele elementelor negative. 
Fiul de chiabur Costin strecurat 
în rândurile activiștilor de partid, 
e dominat de carierism, apare ca 
un om cu două fețe. Prins în mre
jele Aspasiei, încă de la prima 
întîlnire, nu se înspăimîntă de 
propria lui nelegiuire, ci se as
cunde în sine și ocolește femeia

posedată numai și numai pentru 
a nu-și periclita cariera. El se 
mișcă în mlaștina descompunerii, 
a promiscuității clasei sale. Așij- 
derea, pentru Aspasia desfrâul a 
devenit ceva obișnuit, o îndeletni
cire cotidiană cu care sfruntează și 
uimește. Ea cochetează la masă 
alături de soțul său, imbecil și 
stupefiat, face bravadă din legă
narea coapselor și desmierdarea 
pulpelor pentru a corupe și a în
josi pe cei din tabăra adversă. Ta
tăl său, Bursuc nu numai că nu 
dezaprobă această nerușinare dar 
o și exploatează pînă la refuz.

Iată-ne deci în fața a două fe
luri deosebite de a vedea rostul și 
drumul omului în viață. Pe de o 
parte, morala proletară, pe de altă 
parte, morala burgheză. De aici, 
lupta de clasă se subtilizează, se 
amplifică, arborescent și omenesc, 
dînd romanului o osatură strânsă 
și armonioasă. Oamenii din cele 
două tabere sînt caracterizați de 
Ghilea cu multă maturitate artis
tică și nu numai în conflictul di
rect ci și în acțiuni aparent mai 
puțin semnificative. Oamenii ade- 
vărați se arată bogați sufletește, 
pe cînd ceilalți,, cu toate șiretlicu
rile lor, se arată goi. Am mai 
spune că proza lui Ghilea, în 
samblul ei, are un pronunțat 
racter popular. Actualitatea și 
loarea romanului ne face să
teptăm ca pe o adevărată surpriză 
volumul II. Stilist fin, poet al pro
zei, scriitor tînăr dar cu bogată 
experiență de viață, Ghilea înain
tează în proză firesc, nezgomotos, 
aș zice: cu tact țărănesc, cîști- 
gînd terenuri de lumină cu fiecare 
frază așezată pe hîrtie.

AL. ANDRIȚOIU

calificarea tinerilor

an- 
ca- 
va- 
aș-

La secția mecanică grea și vane 
sînt utilaje moderne de o înaltă 
tehnicitate. Găsind că mașinile din 
aceste secții au un randament 
scăzut, conducerea tehnică a uzi
nei a luat măsuri de organizare a 
procesului de producție și pentru 
o mai bună amplasare a utilajelor. 
Este însă vorba, în ceea ce pri
vește pe unii tineri care lucrează 
la aceste mașini, de slaba lor ca
lificare. Tineri cum ar fi de 
pildă Vasile Zaharia, Miu Spiridon 
și alții, nu și-au însușit califica
rea corespunzătoare pentru a mî- 
nui cu pricepere mașinile pe care 
lucrează și de aceea ele au un 
randament scăzut. La secția vane, 
există brigăzi ai căror membri au 
o slabă calificare și care, lucrînd 
pe mașini de înaltă tehnicitate, nu 
reușesc să le întrebuințeze după 
capacitatea lor, rămînînd și sub 
norma.

Pentru ridicarea calificării tine
rilor în această secție, ce este 
drept, s-au organizat cursuri de 
minim tehnic. Aceste cursuri n-au 
avut însă nici un efect concret în 
munca tinerilor deoarece nu au 
fost frecventate cu regularitate. Și 
împotriva acestei nepăsări mani
festată la unii tineri din secțiile 
amintite, față de ridicarea califi
cării profesionale, organizațiile de 
bază U.T.M. respective n-au luat 
nici o măsură.

nerea în valoare a tuturor rezer
velor interne. Ca pretutindeni, și 
aici rezervele interne reprezintă 
o sursă uriașă, un izvor nesecat de 
economii.

Pentru folosirea tuturor acestor 
rezerve comitetul U.T.M. trebuie 
mai întîi să analizeze cauzele care 
au generat stările proaste de lu
cruri. In mare parte aceste cauze 
sînt legate de slaba orientare a 
muncii politice spre problemele 
curente ale producției. Multe din 
brigăzile de tineret muncesc fără 
plan de lucru concret, multe din
tre posturile utemiste nu urmăresc 
în activitatea lor obiective legate 
de producție.

Vinovat de unele lipsuri amin
tite aici se face și Comitetul oră
șenesc U.T.M. Tîrgovîște care a 
scăpat din mină multă vreme con
trolul activității comitetului U.T.M. 
din uzină.

Comitetul orășenesc U.T.M. tre
buie să controleze comitetul U.T.M. 
pe uzină, să-l ajute să dezvolte 
în rîndurile tuturor tinerilor mun
citori, din toate sectoarele, o preo
cupare permanentă și activă, o a- 
devărată pasiune pentru descope
rirea și 
interne 
muncă.

folosirea tuturor rezervelor 
existente la flecare loc de

In concluzie
Se poate vedea că la Uzinele 

metalurgice-Tîrgoviște, în pro
blema descoperirii și folosirii de 
către tineri a tuturor rezervelor 
interne, sînt unele realizări, dar 
și lipsuri importante. Hotărârea 
plenarei C.G. al P.M.R. din no
iembrie 1958 arată că trebui» 
intensificate eforturile pentru pu-

Diaconu din Iași și artista 
Sereda, i___ i 2—.1
care au vorbit despre numeroasele 
acțiuni organizate de tinerii din 
diferite regiuni ale țării și despre 
realizările obținute de aceștia în 
cinstea celei de a 15-a aniversări 
a eliberării patriei _ noastre 
Festivalului de la Viena.-• și a

I EINFORMAT
i

Marți dimineața a plecat 
Varșovia tovarășul Ion Cozma, mi
nistrul Agriculturii și Silvicultu
rii, împreună cu un grup de spe
cialiști din agricultura țării noas
tre, care la invitația Ministerului 
Agriculturii a R.P. Polone va face 
o vizită în țara prietenă.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa membrii delegației au fost 
conduși de Marin Stancu, Eugen 
Alexe, Bucur Șchiopu și Constan
tin Popescu, adjuncți ai ministru
lui Agriculturii și Silviculturii, 
și de funcționari superiori din Mi
nisterul Agriculturii și Silvicul
turii.

Au fost de față Janusz Zarnbro- 
uicz, ambasadorul R.P. Polone la 
București, și membri ai ambasa
dei.

spre

(Agerpres)
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Conferința de la Geneva 
a miniștrilor 

Afacerilor Externe
GENEVA 26 (Agerpres). — Co

respondență specială : Ședința din 
26 mai a Conferinței miniștrilor 
Afacerilor Externe, prezidată de 
M. Couve de Murville, a durat 
doar o oră și 25 minute, deoarece 
Chr. Herter, S, Lloyd și Al. Couve 
de Murville urmau să plece în 
după masa aceleiași zile cu avio
nul la Washington pentru a asista 
la funerali:le fostului secretar de 
Stat al S.U.A., J. F. Dulles.

A. A. Gromiko a plecat înainte 
de ședință la Washington, unde 
va lua parte la funeralii. De aceea 
la ședința din 26 mai delegația
U. R.S.S. a fost reprezentata de
V. A. Zorin, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Chr. Herter, secretarul de Stat 
al S.U.A., care a luat primul cu- 
vintul, s-a referit la acea parte a 
„planului global" al celor trei pu
teri occidentale care se ocupă de 
problema Berlinului. El a declarat 
ca delegația sovietică nu trebuie 
sa considere aces.e propuneri ca 
definitive și că în propunerile pu
terilor occidentale in problema 
Berlinului există teze care vor 
trebui dezvoltate. Unele din aceste 
teze, a declarat el, pot fi, după toa
te probabilitățile, îmbunătățite, în 
urma examinării lor în comun.

Se știe că propunerile puterilor 
occidentale în problema Berlinului, 
incluse în „planul global", prevăd 
unificarea „sectoarelor de est și 
de vest ale Berlinului" prin ține
rea unor așa numite alegeri libere 
sub controlul celor 
sau < _ .
te, adică sub control străin. Con
form planului puterilor occidentale, 
un consiliu berlinez, constituit in 
urma unor astfel de „alegeri", „va 
avea dreptul să conducă orașul", 
dar tot sub controlul celor patru 
puteri care își vor menține dreptul 
de a avea garnizoane în Berlin.

Analizînd propunerile puterilor 
occidentale în problema Berlinului, 
delegația U.R.S.S. a arătat în ca
drul unor ședințe precedente că e- 
sența acestor propuneri constă nu 
numai în a consolida regimul de 
ocupație în Berlinul occidental, ci 
și în al extinde asupra întregului 
Berlin, în a răpi Republicii Demo
crate Germane capitala ei, și a 
pune întregul oraș sub control 
străin. In cadrul ședinței din 26 
mai, Chr. Herter a prezentat un 
program detailat de măsuri în ve
derea realizării acestui plan.

In fond, Chr. Herter a confir
mat din nou în mod fățiș că scopul 
planului celor trei puteri occiden
tale este de a răpi Republicii De
mocrate Germane capitala ei.

Apoi a luat cuvîntul L. Bolz, mi
nistrul Afacerilor Externe al R. D. 
Germane.

In perioada dintre cele două răz
boaie mondiale, a declarat el, nu
meroși politicieni germani conside
rau că culmea înțelepciunii politi
ce este de a cîștiga de pe urma 
divergențelor dintre Vest și Est, și

controlul celor patru puteri 
al Organizației Națiunilor Uni-

în 
ca 
Sovietice. Această politică a arun
cat poporul german și împreună cu 
el numeroase popoare europene și 
neeuropene în catastrofa celui de-al 
doilea război mondial. Poporul 
german, ca și întreaga lume, este 
interesat să împiedice repetarea a- 
cestei politici. De aceea guvernul 
R.D.G. este pentru un tratat de 
pace care ar împiedica Germania 
să facă parte din alianțe unilate
rale și i-ar permite să participe pe 
bază de egalitate Ja toate măsurile 
pentru întărirea f securității euro
pene.

L. Bolz a declarat în continuare 
că o Germanie iubitoare de pace 
care s-ar abține de la folosirea tor
ței în relațiile sale internaționale 
și care și-ar lua obligația să rezol
ve toate problemele litigioase prin 
mijloace pașnice, nu are nevoie de 
înarmare atomică, de arma de ex
terminare în masă sau de rachete 
pentru ași apăra independența na
țională și inviolabilitatea terito
rială. Iată de ce o astfel de Ger
manie ar putea să renunțe la deți
nerea acestei arme, la producția și 
experimentarea ei. Guvernul R. D. 
Germane a declarat L. Bolz con
sideră că reglementarea tuturor 
problemelor reunificării Germanie: 
depinde de cele două state germa
ne, dar că aceasta nu înseamnă 
cîtuși de puțin că Germania ar re
nunța la ajutorul care i-ar putea fi 
acordat. Dar acest ajutor ar fi cu 
putință numai în cazul cînd ar fi 
vorba de apropierea celor două 
state germane prin tratative, pe 
bază de egalitate între cele două 
state germane.

După ce a arătat că reprezentan
tul Bonnului la conferință a res
pins pînă acum toate propunerile 
R. D. Germane cu privire la ace
ste tratative, L. Bolz a spus : Re
gretăm faptul că delegația R.F.G. 
nu a fost de acord cu propunerea 
noastră cu privire la încheierea 
Tratatului de pace cu Germania și 
la tratative în legătură cu alte pro
bleme.

Delegația R.D.G. va continua să 
propună încheierea Tratatului de 
pace cu Germania, a subliniat 
L. Bolz. La 23 mai, W. Ulbricht, 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., a arătat că 
cele două state germane ar fi tre
buit, în primul rînd, să ia măsuri 
care să permită o anumită destin
dere â încordării. El a insistat asu
pra încheierii unui tratat prin care 
cele două state germane să renunțe 
la folosirea forței. Aceasta înseam
nă că cele două state germane tre
buie să renunțe reciproc la folosi
rea forței si să rezolve toate pro
blemele pc'eare încă nu le-au re
zolvat prin mijloace pașnice, adică, 
să încheie un pact de neagresiune.

După cuvîntarea lui L. Bolz, șe
dința a luat sfîrșit. S-a căzui de 
acord ca data viitoarei ședințe să 
fie stabilită mai tîrziu.

același timp priveau Germania 
un bastion împotriva Uniunii

Vedere din Kabul, capitala Afganistanului

Vizita delegației 
de partid și guvernamentală 
a U. R. S. S. în R. P. Albania

TIRANA 26 (Agerpres). - 
TASS transmite :

La 25 mai 1959 au început tra
tativele între delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste și 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Al
bania.

Din partea sovietică la tratati
ve participă : N. S. Hrușciov, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S. și pre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.; N. A. Muhitdinov, 
membru al Prezidiului C.C. 
P.C.U.S., secretar al C.C. 
P.C.U.S.; R. I. Malinovski, minis
trul Apărării al U.R.S.S. ; N. P. 
Firiubin, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. ; 
V. I. Ivanov, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
în R. P. Albania; A. A. Bulgakov, 
secretar al C.C.S. din U.R.S.S. ; 
F. D. Dumbadze, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist 
zia;

al 
al

din Gru-
S. A. Vezirov, vicepreședinte

al Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Azerbaidjane ; I. T. Vinogradov, 
șef adjunct de secție în C.C. al 
P.C.U.S.; D. Rasulov, secretar al 
C.C. al P.C. din Tadjikistan.

Din partea Albaneza la tratative 
participă : Enver Hodja, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania : Mehmet Shehu, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Albania ; Hysni Kapo, secre
tar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania; Bekir Balluku, prim- 
vicepreședinie al Consiliului de 
Miniștri și ministru al Apărării 
Populare ; Gogo Nuslii, președin
tele Consiliului Central al Sindica
telor din R. P. Albania ; Spiro l<o- 
leka, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri ; Liri Belishova, 
secretar al C.C. al Parlidului Alun- 
cii din Albania; Alanush Alyftiu, 
prim-vlcepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al Invăță- 
mîntului și Culturii; Koco Theo- 
dhosi, vicepreședinte al Consiliului 
de Aliniștri și președintele Comi-

Acordul comercial sovietc-englez 
primit cu vie satisfacție în Anglia

LONDRA 26 
TASS transmite: 
dului comercial 
fost primită în Anglia cu o mare 
satisfacție. întreprinzătorii și 
sindicatele din industria de auto
mobile, anunță corespondentul a- 
genț'ei Press Association, salută 
semnarea noului acord ca un pas 
care va duce nu numai la lăr
girea comerțului, dar și la slăbi
rea încordării internaționale.

Ziarele provinciale engleze sa
lută de asemenea semnarea la

(Agerpres). — 
Semnarea acor- 

sovieto-englez a

Moscova a acordului comercial 
sovieto-englez.

„In aceste zile este foarte plă
cut să auzi despre tratative din
tre Est și Vest, care nu numai 
că au fost încununate de — 
ces, dar mai mult: au 
toate așteptările", scrie 
articol redacțional ziarul 
shire Post". Ziarul arată 
importanță pe care o are 
economia Angliei exportarea in 
Uniunea Sovietică a utilajului 
complex al unor întreprinderi în
tregi.

O măsură ce nu 
internaționale

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — Agenția Associated 
Press anunță că președintele 
Eisenhower a înaintat Congresu- 

care prevăd să selui acordurile care prevăd să se 
pună' la dispoziția Germaniei oc
cidentale, Turciei, Olandei și Cana-

slujește destinderii

suc- 
depășit 
într-un 
„York- 
uriașa 
pentru

dei informații și utilaj atomic 
pentru instruirea trupelor în mî- 
nuirea armei nucleare. Dacă Con
gresul nu va opune veto-ul său, 
aceste acorduri vor intra în vi
goare în mod automat peste 60 de

siei de Stat a Planificării; Abdyl 
Kelezi, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Adyl Ciarciani, mi
nistrul Industriei și Minelor; Maqo 
Como, ministrul Agriculturii; Be- 
har Shtylla, ministru al Afacerilor 
Externe ; Nesti Nasse, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Albania in 
U.R.S.S.

Delegațiile au avut un schimb 
de păreri asupra unei largi sfere 
de probleme care interesează cele 
două părți.

In cursul tratativelor s-a mani
festat o deplină unitate de vederi 
în toate problemele.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și cordia
litate.

Tratativele continuă.
★

TIRANA 26 (Agerpres). ATA 
transmite : La 26 mai, delegația 
de partid și guvernamentală a 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste condusă de N. S. Ilrușciov, 
care se află în R. P. Albania, a 
vizitat Combinatul textil „Stalin' 
din Tirana, unul dintre cele 
mari complexe industriale 
țării.

in cadrul mitingului care a avut 
loc cu acest prilej, muncitorii com
binatului și-au exprimat recunoș
tința profundă pentru întregul aju
tor pe oare Uniunea Sovietică l-a 
acordat poporului albanez și au 
mulțumit tovarășului N. S. Hruș
ciov pentru această vizită de ne
uitat.

Au luat cuvîntul tovarășii Enver 
Hodja și N. S. Hrușciov.

ir
TIRANA 26 (Agerpres). — 

A.T.A. transmite: In după amiaza 
zilei de 26 mai, delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste con: 
dusă de N. S. Hrușciov, care se 
află în prezent în R. P. Albania, a 
vizitat Aîuzeul luptei de eliberare 
a poporului albanez.

In aceeași zi, membrii delegației 
au vizitat gospodăria agricolă de 
stat „Gheorghi Dfrnitrov" din 
apropierea orașului

Seara, la Teatrul 
Balet din Tirana a 
concert de gală în 
gației sovietice.

mai 
ale

Tirana.
de Operă și 
avut loc un 

cinstea dele-

Lucrările adunării 
generale O.M.S.
GENEVA 26. (Agerpres). - In 

cadrul lucrărilor celei de-a 12-a 
adunări generalc a _ 
Mondiale a Sănătății s-a discutat 
programul privind 
științifice medicale. Luînd cuvîntul 
în numele delegației romîne, dr. 
Octavian Belea, deputat în Marea 
Adunare Națională a R.P.R., a 
subliniat că programul este întoc
mit pe baza celor trai importante 
și actuale probleme din domeniul 
medico-sanitar, arătînd că pentru 
realizarea acestui program vast 
este necesar să se intensifice în 
primul rînd, cercetarea științifică 
din fiecare (ară, asigurîn.du-se pen
tru aceasta, pe plan national, con
diții optime. El a sub.iniat că în 
R.P.R., cele 18 institute de cerce
tări, în care lucrează peste 3.000 
de cercetători, își concentrează ac- 
tivitatea asupra unor probleme ca : 
afecțiunile cardio-vasculare, cance
rul. reumatismul, hepatita epidemi
că, expertiza și recuperarea capa
cității de muncă, care coincid cu 
problemele cuprinse în programul 
O.M S. Delegația R. P. Romîne 
consideră că, coordonarea, planifi
carea și orientarea cercetărilor me
dicale către problemele principale 
ale sănătății în lume, constituie 
una din sarcinile cele mai însem
nate și actuale ale O.M.S.

R. P. Romînă, a spus vorbitorul, 
va sprijini programul și cercetarea 
științifică a O.M.S. atît prin întă
rirea continuă a cercetărilor, care 
sînt cuprinse în planul nostru na
țional și cărora statul nostru le 
acordă toată atenția, cît și prin 
bursele de studii și experții pe 
care-i oferim.

Sărbătoarea naționala

Organizației

cercetările

Tov. I. Cozma 
la Varșovia

VARȘOVIA 26 Corespondentul 
Agerpres transmite: La 26 mal a 
sosit la Varșovia într-o vizită de 
prietenie tov. Ion Cozma, minis
trul Agriculturii și Silviculturii al 
R. P. Romîne, care la invitația 
Ministerului Agriculturii al R- P. 
Polone face o vizită în țara prie
tenă împreună cu un grup de spe- 
cial.ști din agricultura 
noastre.

La aeroport tov. 1. Cozma

tării

a Afganistanului
sărbătorește

27 mai, ani- 
hdependenței. 

de cînd 
sprijinul 

progresiste, 
au izbutit în urma unor lupte 
grele și îndelungate să-i alunge 
pe imperialiștii englezi care 
instauraseră în Afganistan un 
regim colonial și să obțină in
dependența țării. După acest 
remarcabil eveniment in isto
ria sa, poporul afgan a luptat 
cu succes împotriva manevre
lor clerului reacționar și a 
marii aristocrații feudale — 
sprijinite de imperialiștii en
glezi — care au încercat să lo
vească în drepturile cucerite de 
el.

Colonialismul a lăsat Afga
nistanului drept moștenire, o 
totală înapoiere economică. Gu
vernul și poporul Afganistanu
lui au depus și depun eforturi 
susținute pentru a lichida a- 
ceasta moștenire, tn prezent, 
în Afganistan se construiesc 
diferite obiective industriale, 
centrale electrice, drumuri etc. 
De un mare ajutor în realiza
rea programului de dezvoltare 
economică a Afganistanului îl 
au creditele și acordurile co
merciale încheiate cu Uniunea

Poporul afgan 
în fiecare an, la 
versarea Zilei L

Au trecut 40 de ani 
triburile afgane, cu 
larg al păturilor

Sovietică și alte țări socialiste, 
in recenta sa vizită făcută în 
U.R.S.S., primul ministru al 
Afganistanului Sardar Muha
mmed Daud a mulțumit gu
vernului U.R.S.S. pentru spri
jinul pe cared acordă Uniunea 
Sovietică Afganistanului în ri
dicarea economiei sale națio
nale și pentru propășirea ță
rii.

Afganistanul, care a aderai 
la înaltele principii ale Ban- 
dungului, promovează cu con
secvență o politică de coexis
tență pașnică, opunîndu-su în
cercărilor imperialiștilor a- 
mericani și englezi de a atrage 
țara pe drumul politicii lor a- 
venturiste.

Tineretul romîn, alături de 
întregul popor, urmărește cu 
simpatie eforturile poporului 
afgan pentru propășirea țării și 
apreciază totodată politica ex
ternă a Afganistanului, care 
reprezintă un factor de seamă 
pentru pacea în regiunea 
trală a Asiei și a păcii 
rale.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale, transmitem poporului af
gan sincere felicitări și urări 
de noi succese în lupta pentru 
pace și progres.

Filarmonica de Stat

cen- 
gene-

GENEVA 26. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. RADUCANU 
transmiie: Observatorii remarcă 
că cea de-a treia săptămînă a 
dezbaterilor care s-a deschis luni 
la Conferința de la Geneva a 
marcat încă o dată diferența de 
metodă pentru soluționarea pro
blemelor în discuție propusă de 
Uniunea Sovietică față de cea 
adoptată de cei trei miniștri occi
dentali. In timp ce Gromîko a fă
cut .,noi eforturi pentru a orienta 
dezbaterea către soluții rapide și 
concrete" („L’lnformation"), cei
lalți vorbitori ai ședinței „s-au 
mărginit în esență să ia apărarea 
politicii guvernului Adenauer" 
(„Le Monde"). In cercurile zia
ristice se acordă o deosebită aten
ție necesității angajării conferin
ței, fără noi tergiversări, pe calea 
apropierii punctelor de vedere. Nu
meroase ziare engleze subliniază 
remarca lui Selwyn Lloyd asupra 
„necesității de a privi spre viitor". 
„Daily Express" consideră astfel 
că „a sunat de acum ceasul ne
gocierilor migăloase asupra punc
telor de contact". Exprimînd ace
eași idee, săptămînalul londonez 
„New Statesman" atrage încă o 
dată atenția delegaților occiden
tali că „negocieri reale nu se pot 
angaja atîta timp cit pachetul ră
mâne intact".

Cu toate repetatele semnale, re- 
flectind dorința opiniei publice de 
a vedea inregistrîndu-se progrese 
mai consistente în vederea unui 
acord, poziția adoptată în ultimele 
zile de unii delegați occidentali nu 
pare a ține seama de aceasta. Co
mentatorii remarcă că mult lău
datul plan occidental de principii 
ale Tratatului de pace întîrzie să 
fie prezentat și pare să fi fost în-

ex- 
din 
din 

surse de obicei bine informate, se 
contestă ideea că „noua propu
nere" occidentală referitoare la 
Berlin va aduce ceva în plus față 
de „încercarea lipsită de echivoc 
de a extinde asupra întregului 
Berlin situația din Berlinul occi
dental" („Tribune des Nations"). 

Numeroase ziare remarcă că 
discursul de luni al lui Gromîko 
merge „în întîmpinarea poziției oc
cidentale în problema responsabi
lității celor patru puteri în reuni- 
ficarea Germaniei" („Neue Zurcher 
Zeitung"), pe baza recunoașterii 
faptului evident al „Necesității a- 
proprierii celor două state ger-

locuit deocamdată cu o nouă 
plicație a capitolului Berlin 
proiectul occidental. De altfel,

proprierii celor două state 
mane".

Recunoscînd că delegații 
dentali se văd tot mai mult 
de caracterul constructiv al 
punerilor sovietice să „încerce con
cretizări fie și împotriva dorinței 
lor", ziarul „Gazette de Lausanne" 
încearcă să vadă în aceste timide 
apropieri de obiectul principal al 
conferinței „intrarea într-o fază 
de activitate mai productivă".

în cercurile ziaristice se re
marcă semnificația continuării în- 
tîlnirilor neoficiale între miniștri, 
ca încercări paralele ședințelor, 
urmărind apropierea punctelor de 
vedere.

occi- 
siliți 
pro-

MOSCOVA.—F. R. Kozlov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., va pleca la 
sfîrșitul lunii iunie în Statele Uni
te pentru a participa la deschide
rea Expoziției sovietice de la New 
York.

MOSCOVA. — La 26 mai, Anas
tas Mikoian, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primii la cererea sa, pe Ian Mi- 
kardo, membru al parlamentului 
englez, vicepreședinte al Comitetu
lui Executiv al Partidului laburist, 
care se află in Uniunea Sovietică 
la invitafia grupului parlamentar 
al U.R.S.S., și a avut cu el o con
vorbire.

MOSCOVA. — Le 26 mal, la 
Moscova a avut loc o adunare con
sacrată celei de-a 40-a aniversări 
a Direcției politice principale a 
Armatei Sovietice și a Flotei Mari
time Militare. Generalul de arma
tă Golikov, șeful acestei direcții, 
a prezentat un raport și a dat ci
tire salutului adresat de C. C. al 
P.C.U.S.

BERLIN. — Agenția A.D.N. e- 
nunță că la 25 mai, tn apropierea 
orașului Untersuhl (districtul Ei
senach) doi sergenți și un caporal 
din armata S.U.A., mergînd cu un 
automobil, au violat frontiera de 
stat a Republicii Democrate Ger. 
mane.

După ce au fost stabilite împre
jurările în oare a fost violată 
frontiera, militarii americani au 
fost predați de către organele poli
ției de frontieră din R.D.G., orga
nelor poliției de frontieră din Ger
mania Occidentală.

GENEVA. — în dimineața zilei 
de 26 mai, A. A. Gromîko, minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a avut o întîlnire cu S. Lloyd, mi-

nistrul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii, cu care a avut o convor
bire la care au participat I.
........ ' 1 U.R.S.S.

membru

A. 
tn 
ai

Malik, ambasadorul 
Anglia, și D. Laskey, 
delegației engleze.

GENEVA. — La 26
irul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromiko, a plecat cu avio
nul la Washington, pentru a lua 
parte la funeraliile fostului secre
tar de stat al S.U.A., 1. F. Dulles.

BAGDAD. — După cum relatea
ză postul de radio Bagdad, înce- 
pînd de la 25 mai a fost ridicată 
pe întreg teritoriul Irakului orice 
restricție asupra circulației. Aceas
tă hotărîre a fost luată avînd în 
vedere că situația a revenit la nor
mal, pretutindeni în Irak. Ordinul 
de ridicarea restricțiilor de circu
lație a fost dat de guvernatorul 
militar general al Irakului, gene
ralul Ahmed Saleh El Abdi.

CAIRO. — A. A. Gromov, consi
lier pentru problemele economice 
al ambasadei U.R.S.S. tn R.A.U., 
a făcut la 25 mal o vizită lui Musa 
Arafa, ministrul Lucrărilor Publice 
al regiunii egiptene a R.A.U.. și 
i-a remis proiectul de organizare 
a lucrărilor pentru construirea pri
mei părți a barajului de la Assuan, 
precum și proiectul unei variante 
a construcției barajului cu canal 
descoperit, elaborate de specialiștii 
sovietici.

LISABONA. — Un tribunal el 
dictatorului Salazar, a condamnat 
pe tînărul muncitor Helder Sarrea, 
în vîrstă de 23 de ani, la 14 luni 
temniță pentru că a participat la 
o „reuniune comunistă" în cursul 
campaniei electorale de anul tre
cut In actul de acuzare se mal 
spune că Sarrea a încercat să or
ganizeze o mișcare grevistă la Ol- 
hao, provincia Algarve, unul din

mal, minis-

ce'e mai importante centre de pes
cuit ale țării. în afară de aceasta, 
acuzatul a fost învinuit de distri
buirea de „publicații subversive".

HELSINKI. — Ziarul finlandez 
,,Kansan Uutiset" relatează că la 
ședința din 24 mai a Plenarei C.C. 
al P.C. din Finlanda au continuat 
discuțiile in legătură cu raportul 
privitor la situația internațională 
și la situația din Finlanda, prezen
tat de V. Pessi, secretarul general 
al C.C. al P.C. din Finlanda. 
M. Malmberg, secretar al C.C. al 
P.C. din Finlanda, a prezentai un 
raport cu privire la activitatea 
partidului și la sarcinile sale de 
întărire a organizațiilor de tineret 
și de copii. Plenara a adoptat o 
declarație și o rezoluție cu privire 
la sarcinile urgente ale partidului 
și la munca in rindurile tinere
tului.

PEKIN. — Numărul din mai al 
revistei „Literatura universală', 
care apare le Pekin, este închinat 
în bună parte Zilei internaționale 
a copilului. Revista publică nuvele, 
povestiri, versuri etc. oare reflectă 
viața copiilor din diferite țări.

Printre articolele și studiile de
dicate literaturii pentru copil se 
numără și articolul „Cu dragoste 
părintească" în care sînt prezen
tate poveștile pentru copii scrise 
de Mihail Sadoveanu.

La aeroport tov. I. Cozma și 
persoanele care îl însoțesc au fost 
intîmpinați de tov. Edward Ochab, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., ministrul Agriculturii 
al R. P. ~......................
likowski 
ad juneți 
ni și de 
minister.
față lonescu Z. Nicolae, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R- P- 
Romîne la Varșovia, precum și 
membrii ambasadei R. P. Romîne.

Poione, Kazimierz Paw- 
și Alieczyslaw Jagielski, 
ai ministrului Agricultu- 
funcționari superiori dm 
A fost de asemenea de

Guvernul sudanez 
interzice participarea 
tineretului din Sudan 

la Festival
KHARTUM 26 (Agerpres). — 

Guvernul sudanez a anunțat că nu 
va permite delegației tineretului 
din Sudan să participe la Festi- 

va
valul Mondial al Tineretului 
Studenților de la Viena, care 
avea loc în luna iulie a.c.

Ministrul Afacerilor Interne, 
generalul Ahmed Bahari, a de
clarat că se vor lua măsuri severe 
împotriva oricărui cetățean care 
va participa la festival încâlcind 
ordinele guvernului.

„George Enescu" la Budapesta
BUDAPESTA 26 Corespondentul 

Agerpres transmite :
Orchestra Filarmonică de Stat 

„George Enescu", sub conducerea 
maestrului George Georgescu, a 
sosit la Budapesta venind din Re
publica Cehoslovacă. Oaspeții au 
fost întîmpinați pe peronul gării 
de către Denes Leo, vicepreședinte 
al Institutului ungar pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, Iren 
Rozsa, secretar general al Institutu
lui, reprezentanți ai vieții culturale 
și artistice din R.P. Ungară. A 
fost de față de asemenea Vasile 
Pogăceanu, ambasadorul R.P. Ro
mine la Budapesta.

In dimineața zilei de 26 mai, 
conducerea și membrii Filarmoni
cii de Stat „George Enescu" s-au

preseiintîlnit cu reprezentanți ai 
din Budapesta.

Marți seara, in sala de 
cole a Conservatorului de 
din Budapesta, a avut loc 
concert al Filarmonicii de 
„George Enescu", sub conducerea 
maestrului George Georgescu. Pro
gramul a cuprins „Suita a 
de George Enescu, Poemul 
fonic „Till Eulenspiegel" de 
chard Strauss și „Simfonia a 
de Beethoven.

Concertul s-a bucurat de un deo
sebit succes.

După concertele pe care le va 
susține la Budapesta, Filarmonica 
de Stat „George Enescu" își va 
repeta programul in importantul 
centru siderurgic Ozd din județul 
Borsod.

specta- 
Muzică 
primul 

Stat

II-a"
sim-

Ri- 
r-a-

Islanda refuză să participe 
la „Congresul atlantic" 

■9 .
Comitetul a adresat președinte

lui apropiatului Congres al 
N.A.T.O. o telegramă în care se 
spune că Comitetul consideră că 
este cu neputință ca Islanda să 
participe la acest congres atît timp 
cît Anglia continuă să folosească 
forțele ei navale pentru a escorta 
navetei engleze care pescuiesc ile
gal în apele teritoriale ale Islan- 
dei, atentînd prin aceasta la efor
turile poporului islandez de a-și 
asigura existența.

REYKJAVIK 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La începutul lu
nii iunie a.c., la Londra urmează 
să aibă loc Congresul țărilor mem
bre ale N.A.T-O. cu prilejul celei 
de-a zecea aniversări a acestui 
bloc militar agresiv. Printre țările 
invitate să participe la acest „Con
gres Atlantic" se numără și Is
landa, dar un comitet special creat 
cu acest prilej și alcătuit din re
prezentanți ai diferitelor partide 
din Islanda, a hotărît să respingă 
această invitație.

„To Vima44 despre situația tineretului
din Grecia

La Moscova la Casa prieteniei cu popoarele din țările străine a avut loc recent o reuniune con
sacrată celui de-al VII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților. Iată un aspect din timpul 

reuniunii. t

O crimă rasistă 
mușamalizată

WASHINGTON 26 (Agerpres). 
— La 25 mai, William Rogers, 
ministrul de Justiție al S.U.A., a 
anunțat că autoritățile federale au 
renunțat la a mai continua an
chetarea linșării tînărului negru 
Alack Parker, ucis ia 25 aprilie 
de rasiști în statul Mississippi. 
Rogers a precizat că dosarul va 
fi remis guvernatorului statului 
Mississippi. P. Coleman, un ra
sist notoriu, „pentru a hotărî 
asupra urmărilor acestei afaceri". 
Aceasta înseamnă că „afacerea 
Parker" va fi îngropată definitiv, 
deoarece nu s-a întîmplat încă 
niciodată în trecut ca autoritățile 
rasiste din statele sudice ale S.U.A. 
să dea curs unei anchete îndrep
tate împotriva unor albi vinovați 
de linșarea unui negru.
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Sub titlul „Trebuie rezolvată cît 
mai urgent și mai just problema 
tineretului în Grecia" au apărut în 
ziarul grec „To Vima" trei arti
cole semnate de Const. Sturnas. Si
tuația tineretului grec — tema aces
tor articole—pare să fie într-adevăr 
foarte serioasă și de aceea face 
obiectul unui studiu, publicat în 
trei numere ale ziarului.

„To Virnă" scrie în legătură cu 
situația tineretului grec : „Este 
caracteristică discuția care a avut 
loc recent în parlament în cursul 
căreia G. Papandreu, întrerupin- 
du-1 pe ministrul Muncii, s-a refe
rit la problema șomajului. Trăim 
astăzi o adevărată tragedie, a 
spus el. Numărul șomerilor se ri
dică la sute de mii, iar numărul 
șomerilor parțiali trece de un mi
lion. Aceasta este o mare și ur
gentă problemă. Sîntem îndurerați 
atunci cînd tinerilor veniți să ne 
ceară de lucru le răspundem ne
gativ... Tineretul grec trăiește tra
gedia șomajului...".

Ziarul „To Vima" nu-și propune 
să se ocupe de cauzele care de
termină actuala situație nefavora
bilă a economiei grecești. „To 
Vima" nu spune nici un cuvînt 
despre penetrația capitalului ame
rican, despre cheltuielile militare 
crescînde pe care economia greacă 
le suportă ca urmare a participării 
Ia N.A.T.O. și a construirii de baze

americane pentru rachete pe teri
toriul Greciei. „To Vima" se refo 
ră doar la unele aspecte ale pro
blemei tineretului.

In legătură cu această proble
mă, ziarul scrie că „In fiecare an 
50.000 de tineri ies pe piața mun
cii. Care este situația acestor 
50.000 de tineri, care se adaugă în 
fiecare an și dintre care foarte pu
țini găsesc de lucru ? Chiar în sec
torul agricol, încadrarea lor în 
producție este și devine tot mai 
grea...".

„Dar ce fac tinerii, cum încear
că ei să înfrunte viața și proble
mele sale acute ? — se întreabă 
„To Vima". Să încercăm să pre
zentăm un tablou al vieții lor, al 
problemelor lor, al eforturilor lor 
într-adevăr disperate, așa cum le 
vedem zi de zi în jurul nostru. In 
Grecia, mulți tineri se încadrează 
în lupia vieții de la vîrsta de 10 
ani...“.

Ziarul se ocupă în continuare de 
cei care nu mai sînt copii. „Tinerii 
în virstă de 15—25 ani sînt în 
număr de 1.550.000 persoane, adi
că 20 la sută din întreaga popu
lație. Nu există îndoială că majo
ritatea lor sînt șomeri totali sau 
șomeri parțiali".

refe-
pe an, ceea ce înseamnă mari 
greutăți economice, chiar și pentru 
cei care pot să-și asigure acest 
venit

Imaginați-vă atunci ce înseamnă 
pentru marea majoritate a tineri
lor care nu realizează acest venit, 
pentru cei care nu-1 realizează nici 
pe jumătate și pentru majoritatea 
care abia atinge nivelurile cele mai 
scăzute, tinerii care sînt în perma
nență șomeri sau semișomeri. A- 
ceștia au de făcut față unei si
tuații tragice".

In legătură cu emigrarea în 
străinătate a acelora care nu gă
sesc de lucru în țara lor, „To 
Vima" subliniază că în ultimii ani 
a crescut considerabil numărul ce
lor care părăsesc Grecia și, ceea 
ce este deosebit de îngrijorător, a 
crescut procentul tinerilor emi- 
granți.

,.To Vima" scoate în evidentă 
faptul că una din cauzele emi
grării a unei părți a tineretului 
este și „descurajarea" determinată 
de „îngrădirea posibilităților de 
studiu". Ziarul dă următoarele dale 
cu privire la măsura în care tine
retul frecventează învâțămîntul în 
Grecia : „Invățămint elementar, a- 
proape 100 la sută; invățămint 
mediu, circa 16,5 la sută ; învăță- 
mînt superior și profesional a-...„După cum se știe, venitul pe

cap de locuitor al grecilor este cel.. proape 5 la sută. Aceste procente 
mai mic din toate țările europene, ne airată că în țara noastră ma- 
Este socotit la circa 7.300 drahme rea mulțime a tinerilor — aproa-

pe 80 la sută de vîrstă pentru în- 
vățămîntul mediu și 05 la sută 
pentru învățămîntul superior și de 
specialitate — pășește în viață fără 
posibilități, fără calificare, avînd 
ca sprijin de bază dorința de a 
munci și speranța... în noroc".

„To Vima" face o legătură lo
gică între șomajul din rîndul tinte- 
retuîui și efectul acestei situații.

„Aceste cifre — scrie „To Vima" 
— au importanță dacă vrem sâ 
analizăm anumite fenomene de 
după război, care au legătură cu 
criminalitatea din rîndul tineretu
lui, cu destrăbălarea...".

Articolele apărute în „To Vima" 
nu duc pînă la capăt analiza cau
zelor situației grele.în care se 
găsește tineretul grec. ,.To 
Vima" nu amintește nimic des
pre condițiile 
cesc cei care 
despre salarii,’ 
litățile de organizare a tineretului, 
despre măsura în care tineretul 
grec are dreptul la odihnă, la 
sport, la asistență medicală. „To 
Vima" nu amintește nimic despre 
lupta tineretului grec pentru pace 
și progres social, despre dorința 
arzătoare a marii majorități a ti
neretului grec de a dezvolta legă
turile de prietenie cu tineretul ță
rilor socialiste din Balcani.

Dar toate aceste probleme există.

în care 
au de 
despre posibi-

mun- 
lucru,

J. CLEJAN
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