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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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In luna mai brigada condusă de Vasile Pîrvu de la Uzina „Tudor Vladimirescu" din Capitală a fost 
declarată fruntașă. lată-i In fotografie pe membrii brigăzii discutlnd despre rezultatele obținute 
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Raidul nostru

Să folosim din plin capacitatea 
de lucru a războaielor

Plenara C.C. al P.M.R. din no- a atras în această muncă un co- 
îembrie 1958 a pus în fața colec- lectiv larg de tineri ingineri și 
tivelor de muncitori, tehnicieni și tehnicieni care au sprijinit pe tl- 
ingineri din industria textilă sar- nerii muncitori. De asemenea, în 
cini deosebit de importante privind vederea ridicării calificării tinerilor, 
sporirea neîncetată a producției și comitetul U.T.M. s-a ocupat îndea- 
productivității muncii și îmbunătă
țirea calității produselor.

La întreprinderea textilă „11 Iu
nie" din Pitești lucrează numeroși 
tineri. Mulți dintre ei au reușit 
să-și însușească o tehnică avansa, 
tă, să folosească la maximum ma
șinile și timpul de ’ucru ceea ce 
i-a ajutat să obțină rezultate bune 
în producție.

Cadre calificate 
rezultate bune

Este știut că fără a cunoaște te
meinic meseria, fără a-ți ridica 
“ontinuu cunoștințele tehnice și 
profesionale, nu poți folosi din 
plin timpul de lucru și nici întrea- 

capacitate de lucru a războaie- 
or. Dîndu-și seama de acest lu

cru, comitetul U.T.M. a sprijinit 
puternic acțiunea de ridicare a ca
lificării tinerilor, antrenîndu-i să 
frecventeze cu regularitate cursu
rile de minim tehnic, să participe 
Ia conferințe tehnice, să citească 
cărți de specialitate etc. Acestea 
i-au ajutat pe tineri să aprofundeze 
cunoștințele profesionale, să cu
noască nu numai mînuirea su
veicii sau legarea firelor, ci 
și mecanismele diferitelor ma
șini. Colectivul de conferențiari 
ai întreprinderii — format din 
cei mai buni ingineri și teh
nicieni — s-au străduit să pre
dea lecțiile cursurilor de minim 
tehnic cît mai pe înțelesul tineri
lor, folosind adesea exemple con
crete de la fiecare loc de muncă. 
In urma frecventării cursurilor de 
minim tehnic, o mare parte din 
tineri au început să cunoască te
meinic mașinile la care lucrează și 
să repare singuri defectele care se 
Ivesc. Și ca urmare a ridicării cali
ficării, a crescut în mod considera-*  
bil numărul tinerilor țesători,de la 
sectorul A, care își depășesc sar
cinile de plan, a crescut interesul 
acestora pentru descoperirea și 
va’ 'icarea rezervelor interne. U- 
tem—e ca Gheorghina Nicolescu, 
Elena Mihalcea sau Constanța 
Georgescu, care au învățat în fa
brică meseria de țesătoare, sînt 
fceum muncitoare fruntașe.

Un merit deosebit al organiza
ției U.T.M. este și acela că 
preocupîndu-se continuu ca fie
care tînăr să folosească la 
maximum capacitatea războaielor,

proape de popularizarea metode-*  
lor înaintate de muncă, de organi
zarea schimburilor de experiență.

Ridicarea calificării profesionale 
a tinerilor a făcut ca mașN 
nile să fie folosite din plin, 
să se lucreze cu toată capa
citatea lor, reușind să se îndepli
nească lună de lună planul de 
producție, să se sporească produc
tivitatea muncii. Bunăoară, de la 
începutul anului și pînă acum, prin 
folosirea întregii capacități de lu
cru a războaielor au fost realiza
te peste plan, mai mult de 11.000 
m-p. țesături și peste 10.650 kg. 
fire.

Fiecare minut e prețios
Comitetul U.TJM. de la întreprin

derea textilă „11 Iunie" Pitești s-a 
preocupat îndeaproape și de întă
rirea disciplinei la locul de mun
că, condiție importantă în asigura
rea folosirii din plin a capacității 
războaielor. Iată și un exemplu, 
într-o vreme, tinerele țesătoare 
Emilia Ene, Elena Rădoi, Elena 
Siledi și altele, plecau adesea de 
la mașini, plimbîndu-se de colo 
pînă colo prin secții, stingherind, 
din lucru și alți muncitori, pier- 
zînd astfel minute în șir din tim
pul de muncă în timp ce războiul 
de țesut stătea. Intr-o adunare 
generală utemiștii au criticat as
pru pe acei tineri care părăsesc 
mașinile. Pentru a le arăta 
tinerilor cît de dăunător este 
pentru îndeplinirea planului a- 
ceastă stare de lucruri, în adu
narea generală U.T.M. a fost dat 
următorul exemplu. Intr-o oră, un 
război de țesut produce circa 2,7 
m. Dacă războiul a stat timp de 
30 de minute s-a pierdut mai mult 
de 1 m. de pînză. Adunîndu-se 
metru, cu metru, lunar .s-ar pierde 
astfel'sute de metri de pînză. A- 
naliza aceasta i-a ajutat pe tineri 
să înțeleagă că comportîndu-s«

astfel, lăsînd mașinile să stea, ne
folosind întreaga capacitate a 
războaielor pierde și fabrica, pierd 
și ei cîștigînd mult mai puțin de- 
cît ceilalți. De aceea, dacă pînă nu 
de mult tinerele amintite erau ci
tate ca fiind codașe în îndeplinirea 
planului, acum se poate spune că 
se află printre muncitoarele frun
tașe ale întreprinderii.

Un sprijin prețios privind întă
rirea disciplinei la locul de mun
că, l-au dat și posturile utemiste 
de control. La gazetele celor 13 
posturi utemiste de control din în. 
treprindere sint criticați acei ti
neri care nu folosesc bine timpul 
de lucru, care nu se străduiesc ca 
războaiele de țesut să lucreze cu 
toată capacitatea lor. De aseme
nea, posturile utemiste de control 
au criticat pe acei tineri care-și 
făcuseră o obișnuință din a lipsi 
nemotivat de la lucru sau a în- 
tîrzia.

Preocuparea organizației U.T.AL 
pentru întărirea disciplinei în mun
ca tinerelor muncitoare a contri
buit la îmbunătățirea radicală a 
acestei situații.

Fiecare tînără țesătoare se stră-

M. DOBRICESCU

Am inttlnît la întreprinderea 
„Grigore Preoteasa" din Capitală 
doi tineri matrițeri. Pregătirea, ca
litățile pe care trebuie să le aibă 
pentru a putea face față cu succes 
meseriei lor, cei doi tineri și le 
dezvoltă la școala medie serală. 
Față de alte secții, la ei la matri- 
țerie cei mal mulți tineri învață, 
sint elevi la școala medie serală. 
Și este firesc ca ci, elevii, să mun
cească mai bine și să sc afle prin
tre fruntașii secției. Unul din maiș
trii matrițeri, tovarășul Ion Arefta, 
vorbește cu vădită plăcere de ma- 
trițerii-elevi.

— Petre Bădescu, tinărul acela 
de colo — ne spune maistrul ară- 
ttndu-ne spre un matrițer, e in 
clasa a X-a. Lui pot să-i încredin
țez orice piesă de înaltă precizie, 
din oțelurile cele mai speciale. Nu 
a stricat niciodată materialul. A 
dat numai produse de calitate su
perioară. Și se pricepe foarte bine 
la orice. Odată am avut nevoie de 
un om la magazie, la controlul 
matrițelor — o funcție de mare 
răspundere. Am trimis pe Rădu- 
lescu, un muncitor din secție. Două 
zile a stat și n-a reușit să facă 
față. I-am dat apoi această sar
cină lui Bădescu și în patru ore a 
priceput toate operațiile. Și în le
gătură cu această Intlmplare tre
buie făcută precizarea : Rădulescu 
nu e încă elev la școala medie.

Bădescu este foarte tinăr, dar 
înțelept la vorbe și la fapte. '

— De cind am învățat geometrie 
în spațiu pot să fac ușor desfă
șurarea piesei. Adică pot s-o „văii" 
cum arată chiar înainte de a o 
lucra. Aceasta îmi permite să apre
ciez ordinea 
fiindcă am căpătat cunoștințe 
științifice, fiindcă a crescut ca
lificarea 
înscris 
cadrare 
examen 
tarifară, 
la școală vom face acest lucru.

De la bancul lui Bădescu piesele 
matrițelor trec in fund la controlul 
tehnic. Acolo, într-o mică boxă 
l-am întâlnit pe Gheorghe Burghele 
și el, elev la școala medie serală.

— Și pe mine învățătura mă aju
tă foarte mult In muncă — spune 
el. ControUnd piesele trebuie să 
văd dacă corespund desenelor. 
Deci, pentru control trebuie să cu
nosc desen, să știu să rezolv 
ecuații. Aparatul de control este 
un proiector cu subdiviziuni pentru 
a cărui manevrare trebuie să știu 
matematică serioasă. Tovarășul 
meu de muncă Pene Nicolae, care 
încă nu este la școală, s-a convins 
că datorită școlii, cunoștințelor a- 
cumu’ate pot să lucrez mai repede 
decit el. Pină la urmă, rezultatele 
muncii mele datorită învățăturii 
l-au îndemnat să urmeze școala 
medie serală. Recent s-a înscris la 
cursul de p'egătâre. Și-a dat 
seama, ca dealtfel mulți tineri din 
întreprinderea noastră, că cine 
învață, lucrează mai bine.

V. CONSTANTINESCU

operațiilor. Totodată 
am căpătat 

, fiindcă a 
mea profesională, m-am 
pentru comisia de in
și tuna viitoare voi da 

ca să-mi ridic încadrarea 
Aproape toți care sintem

(Continuare în pag. 3-a)
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Fruntași
Ia întreținerea culturilor

In ultima săptâmînă țăranii co
lectiviști și întovărășiți de pe întreg 
cuprinsul raionului Domnești (ra
ion cooperativizat în proporție de 
80 la sută) au grăbit ritmul 
lucrărilor de întreținerea culturi
lor. Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, ei au depus în ultimele 
zile un mare volum de muncă 
conștienți fiind că încadrarea tu
turor lucrărilor în timpi optimi, 
le asigură recolte sporite Ia hectar.

Pînă la data de 13 iunie în în
tregul raion au fost prășite pentru 
a doua oară 22.896 ha. de porumb 
din cele 24.378 ha. planificate. Un 
mare volum de lucrări a-au execu
tat, de asemenea la prașila a 3-a. 
Pînă la aceeași dată au fost prăși
te pentru a treia oară 5112

------ •-------

A început 
recoltatul

rapiței 
de toamnă
gospodăriile agricole de

ha.

In „ .____________________
din regiunea Constanța a început 
zilele acestea recoltatul rapiței de 
toamnă. In zilele de 16 și 17 iu
nie, mecanizatorii din gospodăriile 
agricole de stat Jegălia, Săcele șl 
Perișoru au terminat, cu ajutorul 
combinelor, recoltatul întregii su
prafețe cultivate cu rapiță de 
toamnă.

stat

(Agerpres) i

Este știut că pregătirea sculelor 
din timp' asigură tinerilor strun
gari o producție sporită. Iată de ce 
Gheorghe Stratulat — pe care-l 
vedeți în fotografie — responsabi
lul brigăzii de tineret de la secția 
strungăr’e (Fabrica de rulmenți 
Birlad) se ocupă îndeaproape de 
pregătirea cuftelor conform planu

lui de operații.

Feb: D. D. FLOREA

porumb, 1565 ha. floarea soarelui, 
792 ha. cartofi ți altele, /

Aceate frumoase succese se da- ” 
toresc în bună măsură și organiza
țiilor de bază U.T.M. din raion 
care, sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, au mobilizat activ tine
retul la toate lucrările de întreți
nere a culturilor. De pildă, organi
zația de bază U.T.M. din G.A.C. 
„Scînteia", comuna Crevedia Mare, 
(secretar Ștefan Nemțeanu) a des
fășurat o muncă politică susținută 
în rîndul tinerilor care au pârtiei-:'- 
pat efectiv la lucrările de întreți
nerea culturilor. Astfel, întreaga 
suprafață cu floarea soarelui a 
fost prășită a treia oară și s-a tre
cut al prașila a IlI-a a porumbu-- 
lui.

Bine au muncit și organizațiile
U.T.M. •’ — ' -
Gîștești ți 
Vîrteju unde prașila a III-a la po
rumb și floarea soarelui este pe '' 
terminate. De asemenea în întovă
rășirile agricole din comunele Bu- 
turugeui (comună fruntașă pe ra
ion), Slobozia și Bulbucata, tinerii 
participă activ alături de vîrstnici 
la toate lucrările de întreținere. 
La floarea soarelui, cartofi și po
rumb tinerii Întovărășiți din aceste 
comune au executat un volum im. 
portant de lucrări, ceea ce le per
mite aă înceapă la vreme secera

tul orzului care a dat în pîrgă. >

Comitetul raional U.T.M. Dom

nești, prin activiștii săi, a mobilizat 

ți îndrumat permanent organizații- |• L -

le de bază U.T.M. de la sate orien- ° «1106^01

din G.A.C. „6 Martie" din 
,Unirea" din comuna

tîndu-le activitatea xilnică apre 
sarcinile imediate de producție.

B. CORNEANU j

La G.A.S. Măgurele, raionul Teleajen, regiunea Ploești, echipa condusă de Coca Mustață culege cireșele 
din livezile gospodăriei

Foto : AGERPRES

In întîmpinarea zilei de 23 August

CE OFERĂ CITITORILOR 
„EDITURA TINERETULUI"

I Intenția reportericească de a împărtăși 
cititorului pe scurt „ultimele noutăți", 
dorința de a surprinde de data aceasta 
„noutățile**  încă pe masa de lucru a re
dacției „Editurii Tineretului**,  înainte de 
a ajunge în vitrinele librăriilor, s-au do
vedit ---- trebuie s-o recunoaștem — a nu
fi chiar atît de simplu de realizat în li
mitele unui interviu,

Iată-ne deci în convorbirea pe care am 
avut-o cu tovarășa Veronica Mihăileanu, 
redactor șef adjunct al „Editurii Tinere- 
tului“ puși într-o adevărată încurcătură: 
cum să cuprindem această listă bogată a 
noilor lucrări pe care le pregătește edi
tura în cinstea zilei de 23 August ? Ce 
să spicuim, cu ce să începem ?

— Să începem cu noutățile „cunoscute" 
de acum maselor largi de tineri cititori 
și anume să spunem un cuvînt despre 
reeditările care vor apare în cursul a- 
cestor luni. Este vorba despre cea de a 
lil a ediție a primului volum a „Bără- 
ganului**  aparținind scriitorului Emil Ga
lan. Bineînțeles că tot in această perioa
dă va apare volumul II al aceluiași ro
man, atit de așteptat de cititori, roman 
care redă aspecte foarte interesante din 
lupta pentru transformarea socialistă a 
agriculturii, din viața unei gospodă
rii agricole de stat. Tot în cin
stea zilei de 23 August va mai apare 
ediția a IV-a a „Nadei Florilor" a maestru
lui Sadoveanu. tn această perioadă vor 
mai vedea lumina tiparului cca de a IlI-a 
ediție a „Străinului" de Titus Popovici 
și o nouă ediție a volumului „Nopți în
frigurate" de Aurel Mihale care poves
tește evenimente din preajma lui 23 Au
gust 1944 și din luptele purtate de arma
ta noastră alături de armatele sovietice 
împotriva cotropitorilor hitlerijti. Vor

mai apare de asemenea ediții noi din 
„Cumpăna luminilor" de Nicolae Jianu, 
„Statuile nu rid niciodată" de Francisc 
Munteanu.

— 5 ă rugăm, m ne informați acum 
despre lucrările noi în proză care vor 
apare curînd în „Editura Tineretului".

— în primul rînd se cuvine să vorbim 
despre volumele de nuvele ce abordează o 
tematică foarte variată care vor apare 
sub semnătura unor cunoscuți scriitori. în 
primul rînd trebuie semnalată ampla nu
velă a lui Marin Preda „îndrăzneala" 
relevînd creșterea conștiinței țărănimii 
muncitoare sub conducerea partidului în 
anii de după 23 August 1944. De aseme
nea, în colecția „Biblioteca țăranului 
muncitor" va apare volumul prozatoru
lui Ion Istrate a cărui nuvele și schițe 
intitulate „Cu dragă inimă" tratează o 
serie de episoade ce zugrăvesc transfor
mările profunde pe care lc cunoaște un 
sat moldovenesc în acești ani. 0 culegere 
de nuvele cuprinde și volumul scriitoru
lui Hhralamb Zincă pe care autorul le-a 
intitulat „Un civil în tranșee" a căror ac
țiune se petrece in cadrul luptelor împo
triva fascismului ale armatelor sovietice 
și romîne. Letiția Papu semnează de ase
menea o culegere de nuvele intitulate 
„Suită dramatică" iar Ion Băieșu publică 
o nuvelă „Cei din urmă" inspirată din 
viața și lupta tineretului nostru.

Ceea ce merită să fie subliniat însă 
este faptul că independent de tematica 
foarte variată. — după cum sugerează în
săși titlurile — majoritatea noilor lucrări 
ce vor apare în cinstea zilei de 23 Au
gust își trag seva din actualitatea zile

lor noastre fie că acțiunea se petrece in

tr-o uzină, într un mare centru industrial,

fie intr-un sat de pe întinsul Bărăganu
lui.

— Ce noutăți vom mai putea împăr
tăși iubitorilor de versuri ?

— Colecția „Cele mai frumoase poe
zii" se va îmbogăți în această perioadă 
cu lucrări ale unor poeți consacrați — 
Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu, Maria 
Banuș, Eugen Frunză. Va mai apare 
și volumul de versuri de Victor Tulbure 
intitulat „Eu nu cînt că știu să cînt" 
precum și versurile pe care tinărul Ște
fan Iureș le-a reunit în volumul „Pe a- 
cest pămînt".

— Vom găsi noi titluri și în celelalte 
colecții cunoscute și apreciate de tinere
tul nostru ?

— Firește. Momente pline de drama
tism din activitatea unor luptători 
comuniști din ilegalitate din Con
stanța constituie subiectul romanu
lui „Ceața" semnat de Vladimir 
Colin care va apare în colecția „Cuteză
torii". Cit privește colecția „Patria noas
tră" nici ea nu vă fi vitregită. In ca
drul acestei colecții va apare culegerea 
de reportaje intitulată „Anul 15“ de Pop 
Simion relevînd uriașul avînt al con
strucției socialiste în țara noastră, 
în afara acestor colecții aș vrea 
să menționez reportajele colective reu
nite sub titlul comun „Ce-a dat Repu
blica Populară Romină tineretului" pre
cum și lucrarea lui Marin Mihalache in
titulată „Zborul Șoimului".

— Prin ce vor fi prezenți în vitrinele 
librăriilor scriitorii minorităților națio
nale din țara noastră ?

— Firește prlntr-o mulțime de noi lu
crări pe care le-au dedicat sărbătoririi 
Zilei Eliberării, în cadrul editurii noas

tre vor apare în limba maghiară roma
nul lui Szemler Ferenc intitulat „Solsti- 
țiul" și „Fata din Odszala" semnat de 
Kovaci Gyorgy, nuvele de Nagy Istvan și 
altele. în limba germană va apare poemul 
scriitorului Alfred Margul Sperber închi
nat nemuritorului August (acesta este și 
titlul poemului), volumul de poezii inti
tulat „Roadele lui August" de Lotte Berg, 
„Zile însorite" de Werner Bossert etc. 
Desigur că titlurile acestor lucrări vor
besc și despre conținutul lor, despre dra
gostea minorităților naționale față de 
patria noastră comună Republica Popu
lară Romînă.

—• în sfîrșit am îndrăzni să vă cerem 
o apreciere generală asupra lucrărilor pe 
care Ie publicați în această perioadă în 
cadrul editurii.

— Nu vrem să ne substituim criticii 
literare. Dar pentru că este vorba totuși 
de o apreciere foarte generală, aș spune, 
doar că îmbogățirea vieții noastre cu me
reu noi și noi aspecte minunate, pașii 
uriași pe care i-am făcut în acești 15 ani 
în construirea socialismului în patria 

noastră, au dus implicit la lărgirea pro
blemelor abordate de către scriitori, au 

dus la înmulțirea unghiurilor, a fațetelor 

prin care e privită opera literară. Iar 
îmbogățirea conținutului aduce la rîndul 

ei în sine și îmbogățirea mijloacelor de 

exprimare artistică. Credem că aceste 

realități corespund în bună măsură și lu

crărilor ce le publicăm în cadrul „Edi
turii Tineretului" în cinstea măreței zile 

de 23 August.

M. DASCALU

— Să știi! Duminică ia horă joci numai cu mine!
- Foto : AGERPRES

In întîmpinarea 
celei de a XV-a aniversari 

patriei și a
au efectuat peste 
750.000 . ore de mun
că voluntară pe șan
tierele de construcții 
de locuințe, la înfru
musețarea orașelor și 
satelor, pe șantierele 
de îmbunătățiri fun
ciare, la amenajarea 
complexului sportiv 
și de odihnă de la 
Făget.

O valoroasă iniția
tivă au luat elevii 
școlilor de construc
ții din Cluj care ri
dică prin forțele lor 
un bloc cu 39 de a- 
partamente și studen
ții Facultății de con

strucții a Institutului 

politehnic care con-

Festivalului
Pretutindeni, tine

rii din orașele și sa
tele țării întîmpină 
cea de-a XV-a aniver
sare a eliberării pa
triei și apropiata săr
bătoare a păcii și 
prieteniei — Festiva
lul Mondial al Tine
retului și Studenților 
de la Vienia, cu suc
cese tot mai însemna
te in muncă și în ac
tivitatea obștească.

CLUJ, 
nea Cluj, cele 
brigăzi utemiste 
muncă pi 
cuprind 
muncitori, 
muncitori, 
nari, studenți și elevi

în regiu- 
’ 1654

de 
idtriotică, care 
mii de tineri 

țărani 
funcțio-

slruiesc un alt bloc 
de locuințe cu 46 de 

apartamente.

PETROȘANI. — 
In bazinul carbonifer 
din Valea Jiului au 
fost constituite pină 
acum 106 brigăzi 
utemiste de muncă pa
triotică care au colec
tat circa un milion 
kg de fier vechi. De 
asemenea brigadierii 
au efectuat zeci de 
mii de ore de muncă 
voluntară la înfrumu
sețarea localităților 
Văii Jiului și pe dife
rite șantiere de con
strucții.

( Agerpres)

Cum se învață istoria 
în Germania occidentală.,.

Reporterii centrului de tele
viziune din Frankfurt s-au a- 
dresat elevilor din cîteva școli 
vest-germane, întrebîndu-i ce 
știu despre Hitler și cel de-al 
treilea Reich. Trebuie precizat 
că e vorba de copii, tînăra ge
nerație a unei țări pe teritoriul 
căreia s-a născut și dezvoltat 
hitlerismul, o țară care a avut 
de suferit tragicele urmări ale 
războiului declanșat de Hitler. 
Răspunsurile primite au trezit 
odată cu stupoarea reporterilor, 
indignarea opiniei publice și au 
scos la iveală o gravă stare de 
lucruri existentă în învățămîn- 
tul vest-german.

Ce a arătat ancheta ? După 
cum relatează

corespondentul 
din Bonn al lui 
„A’ett) York Ti
mes", 9 din 10 
elevi nu știu ni
mic despre Hitler sau cred că 
„in general el a adus Germa
niei mai mult bine decit rău". 
Un elev a răspuns că „Hitler 
a fost un domn care a construit 
autostrăzi". Un altul afirma 
nedumerit : „după război oa
menii spuneau că tot ce a fă
cut el a fost rău și dădeau ca 
exemplu ruina și haosul de pre
tutindeni. Dar astăzi oamenii 
vin din nou și spun că Hitler 
n-a făcut nimic rău".

Cine sint acești „oameni" 
care-l glorifică pe Hitler astăzi? 
Indivizi de aceștia sint destui 
în Germania occidentală și se 
găsesc prin locuri susptise și 
determină direct și nemijlocit 
printre altele, sistemul de învă- 
țămint și educarea tineretului 
vest-german. „Oamenii" care, 
regretă „bunătatea liitleristă" 
sint acei care sint puși să facă 
educația civică a elevilor, sini 
vechile cadre didactice, peda
gogi naziști cu state de servi
ciu încărcate și care ocupă pos
turi de conducere in invățămin- 
lul vest-german. Acești „oa
meni" sint aceiași cu cei ce vor 
înarmarea Bundeswehrului cu 
bombe atomice și reînvierea 
spiritului revanșard și militaris', 
reeditarea tui „drang nach 
osten".

E firesc că elevii să nu știe 
mare lucru despre Hitler deoa

rece „programele analitice din 
școlile vest-germane nu prevăd 
de fapt ore pentru studiul isto
riei celui de-al Ill-lea Reich, 
ci se ocupă exclusiv de istoria 
veche a Germaniei". „Frank
furter Rundschau", ziar bur
ghez catolic, recunoaște : „Lec
țiile de istorie se sfîrșesc pentru 
elevii din Germania occidentală 
cu fondarea Reichului de către 
Bismark. Adevărul asupra re
gimului național-socialist le 
este în școală de cele mai multe 
ori ascuns".

Atunci de ce se miră filisti
nii din presa vest-germană ? 
Cind copiilor le este ascunsă o 
pagină din cele mai negre din 

istoria Germa
niei, cind Hitler 
și hitlerismul 
sint subiecte tabu, 
ce este de mira
re în faptul că

despre el se știe că „a domnit 
din 1933 și pînă în 1945“ ?

Istoria, materia didactică ce 
ajută la dezvoltarea spiritului 
cetățenesc, studiu ce contribuie 
la adevărata cunoaștere a vieții 
poporului, este în R. F. Ger
mană ori falsificată, ori pur și 
simplu escamotată. Este limpe
de că unul din motive este ace
la ca elevii să nu afle despre 
Hiller și răul imens ce l-a pro
vocat omenirii, ca nu cumva, 
cunoscind istoria actuală a Ger
maniei occidentale să facă a- 
propieri ce-ar demasca ifosele 
democratice ale d-lui Adenauer. 
Se face tot posibilul ca tinăra 
generație vest-germană să fie 
educată in spirit revanșard, șo
vin, in spiritul disprețului față 
de asprele învățăminte ale isto
riei nu prea îndepărtate a Ger
maniei.

îndată ce vreun profesor în
cearcă să spună adevărul despre 
epoca întunecată a domniei 
„ciumii brune", întregul aparat 
de stat vest-german este pus în 
mișcare pentru represalii. Pro
fesorul dr. Hessenauer și-a 
atras minia primului ministru 
al fondului Schlessvie-Holste'n, 
von Hasel, pentru faptul că in-

S. P. VLAD

(Continuare in pag. 4-a)



Sînt antrenați în examene 
studenți și cadre didactice. Și 
unii și alții primesc un califi
cativ pentru cele zece luni de 
activitate universitară : studen
ții pentru cit și cum au învă
țat, profesorii pentru ceea ce 
au reușit să împărtășească stu
denților. Desigur ,e încă prema
tur sa precizăm care va fi 
acest calificativ, dar fără în
doiala că va fi bun. mai bun 
evident decît cele obținute în 
sesiunile anterioare. Pentru ca 
s-a muncit mai bine.

Cîteva concluzii putem trage 
și acum, cu zece zile înaintea 
închiderii anului universitar, 
nădăjduind ca acestea se vor 
îmbogăți cu alte și alte rezul
tate îmbucurătoare.

Prima remarcă este a- 
ceasta: studenții au în
țeles mai bine ca oricînd 
că trebuie să renunțe la f 1 O
amînari, că trebuie să vtV/ 
învețe să aibă grijă de 
timpul lor, să-l „gospo
dărească", sa învețe să 
muncească organizat, ordonat. 
Foarte mulți studenți s-au le
cuit de a munci în asalt, deși 
au mai rămas și din acei care 
practică încă acest sistem dău
nător. Vom pune rezultate
le acestor . două categorii de 
studenți față în față, iar cei din 
urmă vor trage singuri conclu
zia firească. Anul doi construc
ții este la ora actuala printre 
cei mai buni ani de studii. 
S-au prezentat la examen 90 la 
sută din cei 220 studenți și au 
promovat 90 la sută ; notele 
peste 7 precumpănesc. Cadrele 
didactice vorbesc elogios des
pre majoritatea studenților a- 
cestui au, care s-au dovedit 
de-a lungul celor doua semes
tre a fi sîrguincioși și perseve- 
renți. Sau alt exemplu : studen
ții anului întîi mecanică s-au 
prezentat la examen în propor
ție de 97 la sută, din care 90 
la sută au promovat — 47 de 
studenți au obținut note de 8, 
9 și 10. Și aici s-a muncit în 
cursul anului ritmic, așa cum 
i se cere să muncească unui 
student. Avem încredere ca 
această obișnuință însușită în 
primul an de facultate se va ci
menta în anii următori, va dăi
nui.

Alături de acești doi ani de 
studii și de alți ani care ar 
mai putea fi citați pentru re
zultatele obținute (procentul 
celor prezentați la examene se 
ridică pe întreg institutul la 
peste 80 la sută, iar al celor 

promovați, de asemenea Ia peste 
80 la sută) anul trei exploatare 

și anul trei mecanică — cu un 

procent de prezentați mult mai 
redus — distonează total. Nn 

le spun nici o noutate acestora 

cînd Ia reamintesc cauzele -— 
le știu și ei. încă n-au re

nunțat' să facă' „socoteli", sa-și 

amine examenele. E«firesc să 

fie așa, daca ținem seama că

;o parte 

ani, au cam aininat și învăță-

din studenții acestor

Din programul 
Casei de Cultură 

a studenților 
„Grigore 

Preoteasa"
Joi orele 20; spectacol 

susținut de brigada de 
agitație a medicilor 
din Capitală.

Sîmbătă orele 20; film
— Orașul liber

Duminică orele 20; Că
lătorie de nuntă — 
comedie.

D-ale practicii

Bulevardistul

— Ei poftim ! Ci că s-a/ 'ic nici ce-am făcut tot anul, 
ăsta nu-i nici un bidcvu/J.

..Și-n Mul

Desen de N. CLAUDIU

co ti (du zii

care

Simion Pop, 
rectorul 

Institutului de căi ferate 
„Gheorghe Ghcorghiu-Dej“ 

București

tura de Ia o zi la alta, pîna 
s-au trezit în sesiunea de exa
mene. Nici cadrele didactice 
n-au fost insistent de exigente 
cu acești studenți, iar organi
zația U.T.M. și asociația stu
denților din acești ani n-au ți
nut seama că au de-a face cu 
o categorie de studenți încă 
obișnuiți sa chiulească, delăsă
tori în muncă. Față de aceștia 
trebuia folosită 
arma criticii, aici

mai puternic 
era nevoie de

înainte 
închiderea sesiunii 

de examene
măsuri eficiente și operative, 

permanent și nu in sesiune. Ac
țiunile întreprinse in acești ani 
de studiu abia in ultimnl timp, 
critieile ce li s-au ;dus studen
ților, au avut doar puterea de 
a repara unele defecțiuni dar 
nil de a le remedia total.

De aici noi putem trage o a 
doua concluzie : că anii intii ți 
doi de studiu de la toate facul
tățile institutului sînt cei mai 
buni, ca o mărturie eloeventă 
ca selecția s-a făcut judicios, 
dar mai ales că existența iu co
lectivul de studenți a numeroși 
studenți-muncitori, a determi
nat crearea unui climat serios 
de muncă, o atmosferă favora
bila criticii tovărășești și defa
vorabilă indisciplinei, delăsării, 
chiulului.

Dar nu-i vorba numai de re
zultate cantitative, de un pro-

Ce așteptăm 
de la studenți cînd vor veni 

în comună

dansatorii

dansurile 
sau pe

Avem la Podul Iloaiei aproape 
200 de ute miști și mulți tineri 
neutemiști. Marea lor majoritate 
lucrează în cadrul celor două 
G.A.C.-uri și a întovărășirilor 
agricole (comuna este în între
gime eooperativizată). în timpul 
lor liber utemiștii și tinerii din 
comuna noastră, conduși fi în
drumați cu grijă de către comu
niști, desfășoară o bogată activi
tate cultural-educativă în cadrul 
căminului cultural. Aceasta ocu
pă un loc de seamă în viața ti
neretului din sat. De pildă, avem 
un taraf al tineretului căruia i 
s-a dus faima în toată regiunea 
Iași. De asemenea, 
desfășoară o bogată activitate. 
Prin cîntecele și 
pe care le cunosc 
care le pregătesc utemiștii și ti
nerii din comuna noastră slăvesc 
viața nouă, fericită pe care o 
trăiește poporul nostru muncitor.

Acum desfășurăm o febrilă ac
tivitate în cinstea celei de a 
XV-a aniversări a eliberării 
triei.

Scriind rîndurile acestea 
gîndesc la faptul că in 
rînd în satul nostru, ea 
toate satele dealtfel, vor veni in 
vacanță tineri care au plecat din 
sat la învățătură, în facultăți, 
prieteni de-ai noștri.

Nu mai sînt studenții de 
vremuri, fii ai: moșierilor 
rendașilor cate ne priveau

pa-

mă 
cu- 
în

pe 
și

perendașilor cate ne

de an.

cent mare de promovați și pre
zentați la examene, ci este mai 
ales important de amintit eă a 
crescut calitativ nivelul pregă
tirii studenților. în discuția pe 
care am avut-o cu cadrele di
dactice, acestea ne-au relatat 
cu satisfacție că majoritatea 
studenților au dat răspunsuri 
bune, gindite, că n-au învățat 
pe dinafară cifre și, scheme, ci 
și-au însușit cunoștințele, înțe- 
legindu-le în strînsă legătură 
cu problemele practice ale spe
cialității lor. Mai ales Ia ma
teriile de specialitate la 
au făcut numeroase lucrări 
practice de laborator, proiecte 
de casă s-a dovedit cu priso
sință eît de mult valoreaza în
sușirea cunoștințelor în strînsă 

legătura eu problemele 
practice.

O altă concluzie. Ne 
gîndeam să-i premiem pe 
integraliști la festivita
tea de sfîrșit 
Acum imi dau seama ca 
nu-i posibil — vor fi 

prea mulți. Deci, trebuie sa fa
cem o selecție, să-i premiem pe 
cei mai buni, pe cei care ne-au 
urmat sfatul de a face din se
siunea de vară o sesiune de 
promovare.

Ne vor acuza poate unii stu
denți că sîntem tipieari și cică- 

litori, ca i-am determinat sa-și 

planifice la ultimul minut 

timpul. Dar nu-i nimic, este o 
reacție de început. Studenții se 

vor gîndi mai bine și vor vedea 
că aceasta a fost numai in fo

losul lor, ca aparenta exagera
re a noastră este în fond o gri
jă părintească față de ei, pen

tru a-i ajuta sa devină oameni 
bine pregătiți, specialiști des

toinici pentru construcția so
cialistă.

.

j

i

noi, cei ,rde jos“ cu dispreț, pen
tru care părinții noștri asudau 
din greu ca să poată trăi in lux 
și desfriu, să poată plăti bani 
grei pentru o diplomă de absol
venți ai unei facultăți, pentru un 
„titlu". Cei care vin azi în sat, 
au plecat dintre noi, s-au ridicat 
din mijlocul nostru și vin între 
noi cu bucurie, își regăsesc aici 
vechi prieteni, își reiau vechi 
preocupări la munca cîmpului 
alături de părinți, ajutîndu-i. 
Aceștia, în vacanță pot duce 
alături de noi o muncă intensă 
tocmai pe linia ridicării nivelu
lui activității tinerilor și îndeo
sebi a activității culturale.

La noi în sot vor veni în va
canță utemiștii Laurențiu Ciobanu 
Ion Popescu și Ion Turcanu, toți 
studenți la Iași, băieți care au 
plecat nu de mult din rîndurile 
noastre. Noi așteptăm multe de 
la ei în perioada vacanței.

De pildă, toți utemiștii și ti
nerii din sat apreciază preocupă
rile și priceperea lui Laurențiu 
Ciobanu in probleme de teatru, 
f ormația noastră teatrală de pe 
lingă căminul cultural activează 
în ultima vreme slab. Laurențiu 
Ciobanu ne-ar putea ajuta. Ar 
putea chiar pregăti în vacanță 
un tinăr priceput care să se ocu
pe in continuare de echipa de 
teatru.

Avem de asemenea tineri care 
doresc și merită să-și completeze 
studiile prin învățămîntul seral 
și fără frecvență. Aceștia intim- 
pină insă unele greutăți privind 
pregătirea pentru unele examene 
care trebuie să le dea. Cunoaș
tem aptitudinile lui Ion Popescu, 
student la pedagogie în lași. Ne 
punem mari speranțe în ajutorul 
substanțial pe care ni-l poate da 
acesta pe timpul cit va fi acasă.

In cinstea zilei de 23 August 
ne-am angajat să înfrumusețăm 
satul, prietenii noștri studenți 
pot munci alături de noi în bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică.

Numai este mult pină cînd a- 
cești tineri studenți vor veni în 
comună. Și alte sute și sute de 
studenți vor merge în vacanță in 
satele lor natale se vor înca
dra în activitatea organizațiilor 
U.T.M. sătești. Cu siguranță 
că peste tot studenții sînt aș
teptați de prietenii lor din co
mună pentru a munci alături de 
ei cot la cot în cadrul organiza
țiilor U.T.M., pe cimp sau la că
minul cultural, la înfrumusețarea 
satului. Vom asculta cu bucurie 
conferințe ținute de ei despre 
ultimele realizări in știință, le 
vom cere ajutorul să organizăm 
informări politice interesante, să 
organizăm discuții despre cărți, 
seri literare etc. Și ei vor avea 
de invățat de la noi, din experien
ța noastră, ne vor cunoaște preo
cupările, viața vor cunoaște mun
ca noastră. Noi îi așteptăm cu 
dragoste și nerăbdare pe studenți, 

' le vom solicita ajutorul și ne vom 
simți deosebit de mindri cînd și 
prin contribuția lor prețioasă vom 
reuși să raportăm partidului noile 
succese obținute în vara aceasta.

VICTORIA TINCU, 
membră în comitetul comu

nal U.T.M. Podul lloaiei

Întîlnirea 
absolvenților 

cu profesorii lor
In aula Facultății de medi

cină veterinară din Bucureștr 
a avut loc zilele acestea o șe
dință festivă de închidere a a- 
nului universitar în care absol
venții promoției 1959 și-au 
luat rămas bun de la profeso
rii lor.

In totalitatea lor absolvenții 
acestei ' promoții mulțumind 
partidului și guvernului pentru 
minunatele -condiții care le-au 
fost create în tot timpul anilor 
de studenție, mulțumind cadre
lor didactice pentru interesul 
cu care l-au pregătit și îndru
mat, s-au angajat să meargă 
acolo unde țara are mai mare 
nevoie de cunoștințele lor, 
de entuziasmul și dragostea lor 
de muncă. In G.A.S.-urile și 
G.A.C.-urile în care vor merge 
ța medici veterinari, toți ab
solvenții s-au angajat să-și 
facă datoria în așa fel îneît să 
contribuie prin munca lor la 
construcția, societății socialiste 
în patria noastră.

F. B.

0 grupă fruntașă
Studenții anului VI de la In

stitutul medico-farmaceutic din 
Timișoara au obținut rezultate 
foarte bune la examenele a- 
cestei ultime sesiuni din viața 
lor de studenți.

Grupa aVl-a pediatrie din a- 
cest an a depus în tot timpul a- 
nului școlar, o muncă de bună 
calitate ; pregătirea minuțioasă 
la cursuri și lucrări, preocupa
rea pentru pregătirea din timp 
a sesiunii de examene a dat re
zultate. La primul examen — 
de medicină judiciară — toți 
studenții grupei au obținut nota 
10. Și la următoarele 2 exa
mene studenții grupei s-au 
comportat excelent : un singur 
7, un singur 8, în rest 9 și 10.

Studenții anului IV al Facultății de mecanizare a agriculturii din Craiova se consultă cu profeso
rul asupra întocmirii unei lucrări privind ridicarea caracteristicii de regulator a unui motor de tractor

i la practică alături de studenți 0
Odată cu închiderea anului u- 

niversitar, mulți, chiar foarte 
mulți studenți schimbă locul de 
învățătură din institut, cu munca 
practică în întreprinderea unde 
vor face practică. Șase săptămîni 
ei vor deveni membrii ai colecti
velor din diferite uzine, G.A.S.- 
uri, fabrici, șantiere.

Pentru ca această practică să 
se desfășoare însă în bune condi
ții, se impun cîteva cerințe 
esențiale. Institutele de învăți- 
mint superior, de pildă, trebuie 
si asigure în permanență o în
drumare și un control competent 
practicii, cadrele didactice să 
fie tot timpul alături de studenți.

în cadrul anchetei noastre, 
ne-am adresat cîtorva cadre di
dactice, cu rugămintea de a ne 
vorbi în acest sens despre măsu
rile luate de institutele de învă
țămînt din care fac parte.

Iată două din răspunsurile pri
mite :

Tov. VIRGIL HILA, decan al 
Facultății de construcții civile și 
industriale și șeful catedrei de 
practică din Institutul de cons
trucții București, ne-<a spus ur
mătoarele în legătură cu proble
ma ce ne interesează.

— N-am să mai vorbesc de 
importanța practicii — o cunosc 
și cadrele didactice și studenții. 
Vreau doar să arăt cit de nece
sar este ca în timpul practicii ca
drele didactice să fie mereu ală
turi de studenți. Am învățat a- 
ceasta din propria noastră expe
riență. Anul trecut, de pildă, 
studenții erau lăsați deseori sin
guri la practică. Majoritatea, dat 
fiind specificul institutului nos
tru, lucrau pe șantiere. Prinși cu 
treburile urgente cei de pe șantie
re n-aveau timp de studenți. Și 
iată că așa, o parte din studenți, 
fără îndrumători aproape, nu-și 
vedeau de treburi, ori își îndepli
neau obligațiile superficial.

De data aceasta însă credem 
că am pus capăt unui asemenea

O ultimă repetare a materiei înainte de examen. In fotografie, studenții grupei 1341 din anul IV al 
Facultății de Zootehnie din București, se pregătesc pentru examenul de patologie.

Foto; D. F. DUMITRU

Ne cheamă satul!
Timpul zboară... Mai ieri am 

audiat primul curs de anatomie 
umană cu gravitatea celui ce se 
pregătește pentru un drum lung, 
necunoscut. Am participat în 
cursul anilor de studenție eu în
treaga noastră ființă la dezlegarea 
neîncetatului „de ce așa“, „cum“ 
care apăreau la fiecare pas. Con
știința responsabilității pentru 
însușirea profesiunii pe care 
ne-am ales-o, curiozitatea, dorin
ța de a ști tot, lupta pentru a in
fringe greutățile au dat frumuse
țea acestui drum.

Am pășit în institut cu emoțiile 
inerente candidatului și plecăm 
din institut—de data aceasta însă 
cu emoțiile inerente celui ce este 
chemat să dovedească cum s-a a- 
chitat de obligațiile de student, 
chemat să-și spună cu toată dra
gostea întreaga capacitate de 
muncă, toate cunoștințele în 
«lujha oamenilor muncii.

Nu vom avea lîngă noi asis
tenți sau profesori la care ne re- 
fugiam ori de cîte ori în drumul 
cunoașterii omului bolnav, se 

procedeu. Ne-am asigurat locuri 
de practică corespunzătoare pe 
marile șantiere, acolo unde se 
construiesc obiective industriale 
importante, clădiri, poduri, 
drumuri, cu mijloacele cele mai 
moderne și care să poată cuprin
de și să le asigure condiții de 
lucra unor grupe mari de stu
denți. în acest fel, un cadru di
dactic va asigura controlul și în
drumarea permanentă a praoticii.

Cadrele didactice trebuie să’ 
fie de la începutul practicii ală
turi de studenți. Noi nu pu
tem întocmi programul con
cret de practică cu mult timp 

înainte. Lucrările în construcții 
se desfășoară în ritm trepidant 

și o fază de care noi am aflat 
că se desfășoară 
cu un anumit 
timp înainte, 
poate fi cu mult 
depășită. De 
aceea programul 
trebuie alcătuit 
pe loc în prima 
zi de practică și modificat pe mă
sură ce lucrările înaintează. De 
aceea, cadrele didactice trebuie să 
fie de la început cu studenții și 
trebuie să rămînă și pe parcurs 
să lucreze cu ei.

Cei de pe șantier, n-au prea 
mult timp de studenți. Cadrele 
didactice pot colabora însă cu 
specialiștii de pe șantier și pot 
suplini această îndrumare dînd 
explicații studenților „pe loc“, 
asupra proceselor tehnice, a uti
lajelor etc. Și mai este nevoie 
de coordonarea activității educa
tive pe care de asemenea n* *o  
poate asigura decît cadrul didac
tic împreună cu organizația 
U.T.M și asociația studenților.

Studenții anilor IV au ca sarcină 
urmărirea și cunoașterea în
tregului proces de producție. 
Caietele de practică vor fi de 
asemenea apreciate după criterii 
noi ; ele vor trebui să prezinte 
numai date, relații, schițe sau 
scheme cu care studenții au luat 
cunoștință în timpul practicii.

O inițiativă interesantă va fi 
realizată în timpul practicii de 
un grup de studenți din anul 
Il-electrotehnică, care, sub con
ducerea tov. asistent Mureșan 
și-au propus să electrifice satul 
Beregsăul Mic.

O altă preocupare a institutu
lui nostru este legarea muncii 
științifice a studenților și cadre
lor didactice de necesitățile pro
ducției. în acest scop am propus 
cadrelor didactice care pleacă 
cu grupurile de studenți să ^ur- 
mărească în întreprinderi fl
zine problemele tehnice cart pt 
forma obiectul unor cercetări — 
pentru cadre și cercurile științi
fice studențești.

Pentru coordonarea și contro
lul practicii de vară la nivelul 
institutului a luat ființă o comi
sie formată din reprezentan
ți ai facultății și conduce
rii institutului care va vizita 
locurile de practică ale studen
ților.

★

A fost vorba mai sus despre 
unele măsuri luate în două din 
institutele de învățămînt superior 
pentru a îndeplini o cerință im
portantă legată de practica stu
denților. Fără îndoială însă, că 
problema de a asigura ca în pe
rioada de practică studenții să 
aibă în permanență alături de ei 
cadru didactic care să-i îndrume, 
să-i ajute și să-i controleze, se 
ridică cu aceeași acuitate în toate 
institutele și trebuie rezolvată la 
același nivel, cu toată răs
punderea.

Pină cu cîtva timp în urmă în 
institutul nostru, ca și în altele 
de altfel, s-a mers pe o pantă gre
șită în legătură cu îndrumarea 
studenților de către cadrele di
dactice. Au fost repartizate să 

ivea un obstacol. Dar pilda și 
sfaturile profesorilor noștri ne 
vor urmări pas cu pas prin cu
noștințele practice și teoretice 
date cu atîta bunăvoință de 
dînșii.

începînd încă , din primii ani 
ai studenției am hotărît să ple
căm în domeniul cel mai dificil, 
dar și cel mai plin de satisfacții, 
al activității sanitare — în cir
cumscripția rurală.

în anii regimului democrat- 
popular satul nostru și-a schim
bat radical înfățișarea. Aici a 
pătruns lumina științei de carte, 
s-au construit spitale, oamenii 
folosesc știința înaintată în agri
cultură. La îndemnul partidului 
țărănimea muncitoare a pornit 
pe calea belșugului, calea agri
culturii socialiste. Totuși, la sate 
unde moșierimea și burghezia ă 
lăsat cea mai neagră mizerie ți- 
nîndu-i pe oameni în întunerie 
sînt încă multe de făcut pentru 
culturalizarea maselor largi de 
țărani muncitori, pentru pregăti
rea lor științifică, sanitară. De 

asigure îndrumarea și controlul 
muncii tinerele cadre didactice— 
asistenți, lectori și rar conferen
țiari, profesori. De curînd a avut 
loc în institutul nostru o ședință 
a Consiliului științific în care s-a 
apreciat că această orientare a 
noastră este dăunătoare, hotărîn- 
du-se ca profesorii, în frunte cu 
tectorul institutului, șefi de cate
dre să fie alături de studenți cîte 
2—3 săptămîni. De ce aceasta ? 
Pentru că practica face parte din 
procesul de învățămînt iar cadre
le didactice trebuie să se ocupe 
de aceasta așa cum se ocupă de 
cursuri și seminarii; pentru ca 
studenții vor privi practica cu 
mai multă seriozitate văzînd 
că profesorii cei mai buni stau 
în mijlocul lor să-i îndru

Ancheta noastră 
printre cadrele didactice

me ; pentru că profesorii au 
experiență mai bogată și le 
pot da și studenților și asis
tenților îndrumări competente.

Pentru toate acestea s-a hotărît 
ca în institut catedrele să răspun
dă concret de îndrumarea didac- 
tic-educativă a practicii de pe a- 
ceste șantiere, ca șefii de catedră, 
profesori, conferențiari să fie 
prezenți la colocviul de practică. 
Sîntem convinși că ajutorul 
competent, îndrumarea și con
trolul cadrelor didactice a- 
dăugate la seriozitatea cu care 
cei mai mulți studenți privesc 
activitatea practică în acest an, 
ne vor ajuta să ne îndeplinim 
mai bine sarcina de a da viito
rilor ingineri const, uctori și o 
temeinică pregătire practică.

Profesorul universitar SA VI 
GHEORGHE, prorectorul Institu
tului politehnic din Timișoara 
ne-a vorbit de asemenea despre 

aceea considerăm eă este de da
toria noastră — tineri intelectuali 
— să mergem la sate și să mun
cim cu ardoare pentru înfăptuirea 
acestei sarcini date de partid.

Sîntem pregătiți să luptăm, a- 
colo unde există, cu rămășițe ale 
trecutului, împotriva acelor ele
mente isolate care predică însă 
superstițiile și leacurile băbești. 
Dacă cu ani în urmă plecarea la 
țară constituia pentru unii stu
denți o problemă, azi absolvenții 
de la primul și pîna la ultimul 
sînt convinși că datoria lor pa
triotică este aceea de a-și începe 
și desfășura activitatea în cir
cumscripția sanitară rurală, în 
mijlocul țărănimii muncitoare.

Dar medicul nou nu este numai 
un apărător al sănătății ci în 
același timp și în aceeași măsu
ră e un medic-cetățean al pa
triei noastre. în pregătirea noas
tră, conduși de comuniști și mo
bilizați de organizația U.T.M. am 
dat o deosebită atenție formării 
acestei laturi a profilului nos
tru, convinși fiind că în profe
siunea de medic trebuie să fim 
în primul rînd oameni legați de 
viața nouă socialistă care se 
construiește, oameni cu un profil 
moral-politic înaintat. Acolo unde 
vom merge, la sat, noi nu vom 
fi numai medici, ci vom desfășu
ra și o bogată activitate obșteas
că, ajutînd la ridicarea nivelului 
cultural al țărănimii muncitoare, 
la combaterea rămășițelor trecu
tului în conștiința unor oameni.

Pentru a fi la înălțimea 
cerințelor acestor sarcini de 
mare răspunede ce stau în fața 
noastră, noi, absolvenții I.M.F.- 
Cluj adresăm un călduros apel 
tuturor colegilor noștri, absolven- 
ților mediciniști și farmaciști din 
țară de a răspunde cu dragoste 
chemării partidului și guvernului 
de a fi demni apărători ai sănă
tății poporului angajat pe dru
mul construirii socialismului, a- 
cțilo unde este astăzi mare nevoie 
de medici — la sat.

EUSEBIU MOGA 
Secretar al biroului U.T.M, 

al anului VI 

în numele promoției absolvenți
lor 1959 din Institutul medico- 

f armaceutic-G 1 u j

preocupările institutului în legă
tură cu problema ridicată la 
început,

»— Am acordat în acest an o 
atenție sporită pregătirii practi
cii în producție a studenților, 
considerînd-o parte integrantă a 
procesului de pregătire a viito
rilor ingineri. Am început din 
timp încheierea convențiilor cu 
fabricile și uzinele unde studen
ții Institutului politehnic din 
Timișoara vor efectua practica. 
In același timp am început repar
tizarea studenților la diferite în
treprinderi. Trebuie menționat 
că am acordat o atenție deosebi

tă repartizării studenților la di
ferite întreprinderi din țară în 

grupuri mari. în anii trecuți 
plecau la practi
că într-o între
prindere 4-5 stu
denți, cîteodată 
chiar cîte unul. 
Astfel, posibili
tatea unei îndru
mări și control 

eficient din partea cadrelor di
dactice era practic exclus. în 
acest an grupurile mari de stu
denți repartizați la cîte o uzină 
(astfel toți studenții anului II 
de la Facultatea de mecanică 
pleacă la Reșița, cei din anul III 
la Hunedoara) vor fi conduse 
de cadre didactice — tovarăși 
profesori, conferențiari, asistenți. 
Aceștia vor rămîne alături de 
studenți £n tot timpul efectuării 
practicii.

în ceea ce privește îmbunătă
țirea conținutului practicii, ca
drele didactice au procedat din 
timp la revizuirea și adaptarea 
la noile cerințe, a programelor 
de practică. Astfel, toți studenții 
anilor I, II și III vor lucra efec
tiv în producție, în cadrul pro
gramului fabricii sau uzinei res
pective. Mulți dintre ei se vor 
califica în diferitele meserii care 
intră în profilul lor ingineresc.

In pragul'
• J • •vieții

în fața ghișeului de la Facul

tatea de filologie — istorie*  

filozofie din Cluj l-am întîlnit 

pe Gheorghe Ignat din anul IV 
— romîna-istorie.

— Unde ai vrea să fii repar

tizat ? — l-am întrebat.
— Acasă. Sînt de pe Tîrnă- 

va Mică. în sat la noi este 

acum o gospodărie colectivă la 

înființarea căreia am contri
buit și eu. în fiecare vacanță 

am muncit în sat. Și vreau sa 

continui acolo munca, ca pro

fesor...
în fața decanatului Fat 

ții de matematică-fizică, uu- 

dentul Teodor Vodă (anul IV. 

grupa 124) tocmai se pregătea 

să intre la ultimul examen din 

studenție. A găsit totuși cîteva 

clipe pentru o succintă discu

ție.
— Cîte examene ai avut în

această ultimă sesiune ?

— Șase.
—- Rezultatul ?

— Bun. Dar nu numai eu 
am reușit cu bine să trec peste 

acest ultim „hop“. întreaga 

noastră grupă a obținut rezul

tate bune și asta datorită 

conștiinței de care au dat do
vadă toți colegii, profitînd cu 

consecvență de toate avanta

jele care ne-au fost create, ijjai 
mult ca niciodată, în ace 

sesiune.
•— La ce ai acum examen ?
— La „Electrotehnica".
Teodor Vodă trebuia să intre 

în examen. Am așteptat pîna 
a răspuns. între timp, am co

piat din indexurile celor care 

ieșeau numele și nota primi
tă : Gorea Ion — nota 10, Ri
can Gavril — nota 10, Rădoiu 

Valentina — nota 10, Hație- 

ganu Doina — nota 10, Ehman 

Krista — nota 10. Al șaselea 
a ieșit Vodă ; Vodă Teodor — 

nota 10.
Sergiu Cărăguț este organi

zatorul de grupă U.T.M.. De 

la el am vrut să aflu mai com
pletă, explicația acestui succes : 

La toate celelalte exame

ne am reușit să obținem re^ 

zultate bune. Nu numai la a- 

cesta. Și acest fapt este urma
rea firească a unei munci poli
tice susținute desfășurată de or
ganizația U.T.M. în rîndurile 

studenților, a unui studiu in

dividual și colectiv minuțios, a 

consultațiilor numeroase și 
foarte utile pe care tovarășii 

profesori ni le-au acordat cu 

mare generozitate.

Grupa 124 este grupa cea 
mai bună din an» De aceea, 

atunci'cînd se vor prezenta, 
pentru a primi repartizarea, 
studenții acestei grupe vor lăsa 

în locul hîrtiei ce li se cuvine 

certitudinea că diploma de pro

fesor a ajuns în mîini bune.

TEOFIL BĂLAJ
Student;



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Ce folos aduc
astfel de „analize"?

Biroul Comitetului raional 
U.T.M. Tîrgoviște se întrunise să 
anatizeze activitatea comitetului 
U.T.M. de la schela Gura Ocni- 
ței, privind îndeplinirea angaja
mentelor luate de tinerii de aici 
în anul 1959. Tovarășul Ion 
Enache, secretarul comitetului 
U.T.M. de la schela Gura Ocni- 
ței a prezentat raportul cu privire 
la această problemă.

Din raportul prezentat, biroul 
raional a aflat cu cît și-au depă
șit planul brigăzile de producție, 
cîte economii au fost realizate, 
numele tinerilor care s-au evi
dențiat și cam atit. Ce acțiuni 
concrete a întreprins organizația 
U.T.M. pentru 
a obține aceste 
rezultate, cum 
se desfășoară 
munca politico- 
educativă în rîn- 
dul tinerilor, ca
re au fost greu
tățile intînipinate 
U.T.M., ce lipsuri 
comitetul U.T.M. de la 
dreptarea lor, într-un cuvint în ce 
constă experiența acestei organiza
ții de bază U.T.M., despre toate 
acestea, nu s-a spus nici un cu
vint.

Biroul comitetului raional nu 
s-a arătat însă de loc nemulțumit 
ue un astfel de raport. Ba dimpo
trivă, discuțiile care au urmat au 
fost pe măsura raportului. Secre 
tarii celor cîteva organizații de 
bază cu specific de muncă asemă
nător, prezenți la ședința biroului, 
n-ar putea spune că au avut prea 
multe de învățat din această șe
dință.

Cui a folosit o asemenea „ana- 
l’ză“ și cum a fost posibilă or
ganizarea unei asemenea ședințe ? 
Lucrul acesta a fost posibil dato
rită faptului că membrii biroului 
raional U.T.M. dau dovadă de 
neînțelegerea importanței deosebite 
pe care o prezintă analiza în șe
dințele de birou a diferitelor pro
bleme ale muncii de organizație. 
Avind o atitudine superficială, for
mală, față de ședințele de analiză, 
membrii biroului comitetului raio
nal U.T.M. au renunț vt fără nici 
un motiv la o seamă de analize 
absolut necesare îmbunătățirii 
muncii organizațiilor de bază 
U.TJVI. Anul acesta, de pildă, în 
planul biroului comitetului raio
nal U.T.M. erau prevăzute prin
tre altele analizarea, în ședință 
de birou, a unor probleme ca : 
„Conținutul educativ ai adunări
lor generale U.T.M.", „Organiza
rea timpului liber al tineretului", 
„Cum și-a organizat un comitet 
comunal U.T.M. munca de antre
nare a tineretului la buna desfă
șurare a campaniei de întreține
re a culturilor", „Munca politică 
a organizației de bază U.T.M. 
pentru atragerea de noi familii 
în întovărășirea din comună" etc. 
Dar toate acestea au rămas doar 
pe hirtie. Și totuși ședințe de bi
rou s-au ținut. Dar ele au tratat

în cea mai mare parte probleme 
mărunte, neesențiafe.

Dar chiar și atunci cind s-au ți' 
nut unele ședințe de birou, nein- 
țelegindu-se rolul pe care acestea 
trebuie să-l aibă în îmbunătățirea 
muncii în domeniul analizat, ele 
nu au fost pregătite cu seriozitate.

Recenta ședință a biroului Co
mitetului raional U.T.M. Tîrgo
viște a demonstrat cu prisosință 
lucrul acesta. Tov. Ion Enache, a 
fost anunțat despre această ședin
ță, dar nimeni din biroul raional, 
din aparatul comitetului raional 
nu l-a ajutat in mod practic să se 
pregătească pentru această ana
liză. Tov. Ion Enache și-a

al

de 
sînt,

------•-------

In legătură cu caracterul formal 
unor ședințe ale biroului Comitetului 

raional U.T.M. Tîrgoviște
comitetul 

cum vede 
sche.ă în-

pierdut cîteva zile cu adunarea 
unor date și încheierea unei sta
tistici, întocmind pe această bază 
un referat care nu transmitea ex
periența bună acumulată de a- 
ceasiă organizație de bază c_re a 
obținut succese frumoase in mobi
lizarea tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de producție ce stau in 
fata întreprinderii. Tocmai datori
tă' .......................... * "*  *
ca 
fi 
t'e 
tă 
un 
nător pentru ca la ședință să poa
tă da un ajutor competent orga
nizației de bază analizate, să 
tragă anumite concluzii generale 
cu privire la munca organizații
lor U.T.M. din sectorul petrolifer. 
Necunoscînd realitatea existentă 
din organizațiile de bază U.T.M., 
biroul raional U.T.M. Tîrgoviște 
n-a putut lua nici măsurile cores
punzătoare, ședința aceasta de 
birou ca și altele, incheindu-se 
fără vreo hotărîre concretă care 
să dea posibilitatea organizației

acestui lucru ar fi fost firesc 
membrii biroului raional să 
mers să studieze cu aten- 
situația existentă în aceas- 
organizație și în altele cu 
specific de muncă asemă-

Să folosim din plin 
capacitatea 

de lucru 
a războaielor

(Urmare, din pag. I-a)

duiește și își realizează acum 
succes sarcinile de plan prevăzute 
pentru fiecare mașină in parte.

O problemă importantă: 
întreținerea și repararea 

mașinilor
De felul cum sînt întrebuințate 

și reparate războaiele de țesut de
pinde în mare măsură folosirea 
din plin a capacității acestora. 
Deși de acest lucru și-au dat sea
ma în repetate rînduri atît maiș
trii cit și muncitorii, trebuie să 
spunem că unii maiștri și ajutori 
de • maiștri nu acorda atenția 
cuvenită calității reparațiilor, re
glării războaielor de țesut. In 
secția a Ill-ă de la unitatea 
„B", ajutorii de maiștri Gheorghe 
Preda, Agata Săndulescu și loan 
Ică, de exemplu, execută reparații 
de proastă calitate. Din această 
cauză, în timpul celor 8 ore de lu
cru, 3—4 războaie se opresc din 
cauză diferitelor defecțiuni, pier; 
zîtidu-se în acest fel zeci și zeci 
de metri de pînză. In ziua de 3 
iunie, de pildă, întreaga secție nu 
și-a realizat planul din cauza de
fectării unor războaie, producîn- 
du-se astfel cu 550 m. pînză mai 
puțin,

Starea aceasta de lucruri dăinu
iește însă de multă vreme. Era 
firesc ca, comitetul U.T.M. cît și 
birourile organizației de bază 
U.T.M. să analizeze modul cum 
își îndeplinesc ajutorii de maiștrii 
— care în cea mai mare parte sinț 
tîperi — sarcinile pe linie de pro
ducție. Acest lucru insă nu s-a fă. 
cut. Tovarășele Elena Arghir, 
Constanța Manolăche, precum și 
ceilalți membri ai comitetului 
U.T.M. s-au mulțumit doar cu în- 

, registrarea 
lua practic 
dierea lor.

Comitetul 
ia măsuri’ 
toate organizațiile de bază U.T.M. 
să se analizeze felul cum tinerii 
contribuie la folosirea întregii ca
pacități de lucru a războaielor și 
să stabilească măsuri concrete în 
această direcție. Numai așa tine
rii vor putea contribui din plin la 
îndeplinirea sarcinilor mari și de 
răspundere care stau în fața între
prinderii lor privind sporirea pro
ducției de țesături pe baza spori
rii capacității. de utilizare a răz
boaielor.

acestor 
măsuri

U.T.M. 
urgente

adevărate

Vedere din Ploești

organizații
■’ acțiuni

de bază analizate să-și orienteze 
mult mai bine munca pe viitor.

Ața stînd lucrurile este firesc 
să te întrebi ce foloase a putut 
aduce o astfel de „analiză". 
Se știe că ședințele de birou 
ale unui comitet raional U.T.M. 
trebuie să constituie 
prilejuri de studiu aprofundat 
al activității unei 
sau a mersului unei 
desfășurate pe cuprinsul raionu
lui. Ele trebuie să ducă la luarea 
unor măsuri menite să îmbunătă
țească activitatea în domeniul a- 
nalizat. Aceste lucruri nu se pot 
spune însă despre ședințele birou
lui raional U.T.M. Tîrgoviște.

Lipsurile sem
nalate se da- 
toresc in mare 
măsură faptului 
că biroul regio
nal U.T.M. Plo
ești, activiștii 
comitetului re- 

U.T.M., care au venit 
la Tîrgoviște, nu au 
această practică dău- 

din munca biroului raional 
Tîrgoviște. Comitetul re-

gional 
deseori 
seziast 
nătoare 
U.T.M. 
gional U.T.M. Ploești avea datoria 
să ajute mai mult și să controleze 
modul cum sînt organizate aceste 
ședințe de birou și in specia, efi
cacitatea lor.

Debarasîndu-se de obiceiul ține
rii unor ședințe de birou super
ficiale și ajutați în acest sens 
de Comitetul regional U.T.M. Plo
ești. membrii biroului raional 
U.T.M. Tîrgoviște vor trebui să 
treacă la analizarea temeinică cu 
muită seriozitate, a problemelor 
celor mai arzătoare ale vieții și 
muncii tineretului din raion. Fie
care ședință de birou să consti
tuie un studiu serios al unei pro
bleme și să se soldeze atunci 
cînd necesitățile o cer cu măsuri 
corespunzătoare pentru continua 
îmbunătățire a activității organi
zațiilor de bază U.T.M. din acest 
raion.

Cintărefu! mexican Patria,
Grădina Dinamo (Cal. Floreasca 
20—22) ; Frunze roșii — București, 
Grădina 13 Septembrie, Vasile 
boaită, Volga ; Cîntecul matrozi
lor — Republica, Libertății ; Um
brela sfintului Petru — Magheru, 
1. C. Frimu. înfrățirea între po
poare, N. Bălcescu : Alarmă la 
graniță — Alecsandri. Lumina, Gh. 
Doja ; Fata din Kiev (seria I-a) — 
Central. Miorița ; Doi vecini — 
Prima me'odie — 13 Septembrie,
T. Vladimrrescu, 23 August ; Mos
cova și moscoviiți — Maxim Gorki; 
Pălăria. lui Anat ol — Vietoria ; 
Program de fKme documentare și

GH. ANGELESCU

de desene animale — Timpuri Noi, 
Alex. Popov ; La ordinele dus. — 
Tineretului ; Fata din Kiev (seria 
11-a) — 8 Martie, 1 Mai, Alex.
Sahia ; Melba. — Grivita. G- Baco- 
via ; Taifun la Nagasaki — Cultu
ral, Ilie Pinii.ie ; Tatăl meu acto
rul — 8 Mai ; întilnire la bal — 
Unirea ; Chemarea văzduhului — 
C. David ; Trapez — Flacăra ; 
Oleko Dundici — Arta. 30 Decem
brie ; Ivan cel Groaznic — (seria 
Il-a) — Munca ; Favoritul 13 — 
Donca Simo, 16 Februarie;
gheZul gentilom — Popular ; Intre 
noi pprinți.i — M. Eminescu ; Ar
ticolul 4'20 — G. Cosbuc

Bur-

Cocktail cu ocazia sărbătoririi
iu R. P. Romînă a Zilelor
culturii și artei bieloruse

-Miercuri .seara, ambasadorul 
Uniunii Sovietice ia Bucilrești. A. 
A. Eptșev a' oferit un cocktail cu 
ocazia sărbătoririi în R- P. Rornî- 
nă- a Zilelor culturii și artei bielo
ruse.

Au jțlu.at parte reprezentanți ai 
Ministerului invățămîntului și 
Culturii, Ministerului Afacerilor 
Externe, conducători ai A.R.L.U.S. 
și ai organizațiilor obștești, ai 
Academiei R.P. R&nine, al Uniu
nilor de creație, numeroși oameni 
de cultura, ziariști.

Au participat membri delegației 
de oameni de cultură din R.S.S. 
Bielorusa, în frunte eu M. A. Min- 
kovici și alți oaspeți din R.S.S. 
Bielorusa care ne 
cu prilejui Zilelor 
Bieloruse.

Au fost de față 
aluni diplomatice 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Cu ace 
noul film .. 
film" — „O fetiță își caută tată,

Cocktailul s-a desfășurat într 
atmosferă priețendfcscă.

★

lori

vizitează țară 
culturii și artei

șefii unor mi- 
acredîtați la

Ansamblul de stat de cîntece 
dansuri populare din R.S.S. Bi 
lorusa, care ne vizitează țara 
prezcitat m.ercuri dupa-am’a 
un frumos spectacol pentru mu 
citării petroliști din Cî-mpina. Ci 
tecele și dansurile popoarelor s 
vietice și gle țărilor de democrat 
populara interpretate cu măiest) 
de colectivul artiștilor oaspeți, co 
dus de G. 1. Țitovici, artist al p 
porului din R.S.S. Bielorusă 
fost răsplătite de spectatori cu ' 
și îndelungate aplauze.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații 
economice ia Paris

„Romînia pe care am găsit-o 
azi e minunat întinerită^

Declarațiile lui Henri Torres, președintele Consiliului 
superior al Radioteleviziunii franceze

Timp de cîteva zile, dl. Henri 
Torres, președintele Consiliului 
superior al Radioteleviziunii fran
ceze, a fost oaspete al țării noas
tre. D-sa’ a avut convorbiri cu re
prezentanții Comitetului de Radio
difuziune și Televiziune cu privire 
la dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două, țadioteleviziuni.

In timpul petrecut -îrf. țața noas
tră, dl. Torres a fost primit la 
Institutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea de 
acad. Mihail Ralea, președintele 
l.R.R.C.S. și la Ministerul Aface
rilor Externe de V. Dumitrescu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe De asemenea, oaspetele 
a făcut o călătorie vizitînd cîteva 
orașe din țară.

Dl. Henri Torres, binecunoscut 
jurist, a mai fost în Romînia în 
anul 1925, în calitate de avocat, 
a fost apărător în procesul de la 
Tatar Bunar.

Marți, la Casa Ziariștilor, din 
Capitală, dl. Henri Torres a avut 
o întilnire cu redactori ai ziarelor 
centrale. Radiodifuziunii și Tele- 
vizllifint Agenției Rbmîhe- de Pre-

să și corespondenți ai presei fran
ceze. Oaspetele a răspuns la în
trebările puse de ziariști în legă
tură cu impresiile sale din noua 
vizită făcută în țara noastră și 
despre colaborarea culturală ro- 
.mino-franceza.

Facînd o comparație între prima 
|a vizită în Romînia din anul 1925 
și cea de acum, dl. Henri Torres 
a arătat că spre deosebire de 
atunci, cind tot timpul era suspec
tat de poliție și era continuu ame
nințat să fie arestat, „astăzi pot 
să-mi iau o frumoasa revanșă : 
mi-a trebuit o așteptare de 34 de 
ani, dar îmi iau această revanșă. 
Nu mai risc să mă trezesc la în
chisoare. Mi s-a făcut o primire 
îneîntătoare". El a arătat că a

La unul din spectacolele pe care ansamblul l-a prezentat în cadrul trecerii în revtstă a formațiilor de 
amatori pe scena din Sala Coloanelor a Casei Sindicatelor din Moscova

Scrisoare din Moscova

fapte, fără a 
pentru reme-

are datoria să 
pentru ca în

făcut numeroase‘ vizite și a legat 
bune -prietenii. „Nu VOi insista 
asupra ' comparației cu situația 
care exista în 1925 sub „consu
latul" atît de delicat al d-lui Bra- 
tianu. Ceea ce am văzut azi mi-a 
plăcut nes-pus de mult — a decla
rat dl. Henri Torres.

In aceeași ordine de idei, în- 
tr-tin interviu acordat Radiodifu
ziunii romîne, dl. Henri Torres 
spunea : „Romînia pe care am gă- 
sit-.o azi, este minunat întinerită, 
liberată de vechi prejudecăți, de 
superstiți), liberată de asuprire și 
înflăcărată de bucuria de a trăi 
și de a-și lua locul în primele 
rînduri ale progresului uman. O- 
magiul cel mai înflăcărat și cel 
mai fidel pe care pot să-l aduc 
acestei' țări unde am venit în 
1925 pentru a, apăra libertățile 
publice și cauza omuiui, constă în 
aceea că asist acum la înfăptuirea 
vie și triumfătoare a acelor idea
luri". <■

Referindu-se în continuare la 
colaborarea culturală romîno-fran- 
ceză, după ce a 
diționalele legături dintre cele 
două popoare, dl.
a Apus;
gaturile culturale dintre țările 
noastre pot fi strînse Î..J 
măsura considerabila. Această 
propiere poate fi favorizată de ra
dio și televiziune. Una din preocu
pările mele aici este de a stabili 
în mod amical un statut pentru 
relațiile între Romînia și Franța 
pe tănîmul schimburilor cinemato
grafice, radiofonice și televiziune. 
Am avut în această privință con
versații, care trebuie să spun că 
au fost foarte prietenoase. Dacă 
toate conferințele la cel mai înalt 
nivel s-ar desfășura tot atît de 
bine ca acefba pe care le-am avut 
aici. între oameni animați de ace
leași bune intenții și preocupați de 
aceleași probleme, aceasta ar fi o

mare fericire pentru pacea litmii".
Dl. Henri Torres a arătat în 

continuare că la întoarcerea sa în 
Franța intenționează sa vorbească 
despre cele văzute în Romînia la 
posturile franceze de radio și tele
viziune.

„Voi povesti ceea ce am văzut 
și. ceea ce.m-'a impresionat .foarte 
mult și anume acea minunqjă eli
berare a tineretului vostru pe care 
ani putut sâ o constat. Trebuie să 
spun că știam foarte bine ce grijă 
are republica dv. fața de copii, însă 
dat fiind greutățile timpurilor, 
condițiile foarte grele pe care toate 
țările le-ati înfruntat după război, 
nu puteam crede că soarta copiilor 
ar fi putut fi îmbunătățită într-o 
asemenea măsură. Nu am văzut 
nici un copil care să nu fie îm
brăcat convenabil, uneori chiar 
elegant. Toți erau bine hrăniți și 
dadeau impresia unor copii fericiți; 
și am văzut mii de copii. După 
mine un lucru important la care 
trebuie să tindă orice civilizație 
este să dea libertate copiilor, iar 
copilul nil poate fi liber, nu poate 
fi chemat să cunoască, să înțelea
gă și sa simtă tot ceea ce viața 
are mai demn decît dacă- cineva se 
ocupa de el, are grija de sanatatea 
lui, de viața lui bună, de instrui
rea lui. Ceea ce am văzut aici m-a 
impresionat foarte mult. Aș putea 
spune aproape că copilul este dra
pelul unei țări și în fața frumosu
lui dv. drapel fiecare trebuie să-și 
scoată pălăria".

La sfîrșitul întîlnirii, secretarul 
general al Uniunii. Ziariștilor, Dinu 
Hervian, a mulțumit d-lui Henri 
Torres pentru bunăvoința cu care 
a răspuns la întrebările puse de 
ziariștii romîni.

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala, plecind cu avionul la 
Paris, o delegație economică com
pusa din tovărășii Alexandru Bîr- 
ladeanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Mihai Florescw, 
ministrul. Industriei Petrolului și 
Chimiei, Gh. Gaston Marin, pre- 
ședintgJe . Comitetului de Stat a*  
Planificariisși Mihai Petri, adjunct 
al ministrului-Colier,u!ui. Delega
ția, însoțită de experți va face o 
vizită în Franța. După terminarea 
vizitei în Franța, delegația va 

jjface vizite și în atie țări.
La ■ plefcare, pe aeroportul Bă; 

neasa au fost prezenți tovarășii

Miercuri, la Academia R. P. Ro
mine, in cadrul unei solemnități, 
ambasadorul R. P, Bulgaria la 
București, Stoian Pavlov, a lumi
nat academicianului prof. Petre 
Co’nstantinescu-lași o scrisoare de 
mulțumire din partea Acaden.iei 
Bulgare de Științe, cu prilejul îm
plinirii a 45 de ani de la apari
ția primei sale lucrări consacrate 
rolului Romîniei în epoca de le- 
naștere a Bulgariei.

La solemnitate au asistat aca
demicienii lorgu Iordan vicepre
ședinte al Academiei R. P. Rond- 
ne, Vasile Malinschi, membru î-u 
Prezidiul Academiei R. P. Romine, 
academicieni, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și 
alții.

In cuvîntul său, ambasadorul 
Stoian Pavlov a subliniat tradi
țiile vechi și puternice ale legatu
rilor de prietenie dintre popoarele 
romîn și bulgar.

A răspuns acad. prof. P. Con- 
stantinescu-Iași, care a mulțumit 
pentru atenția înaltului for de 
știință bulgar.

amintit tra

Henri Torres
„Sînt. convins

pot fi strînse

Tinerii artiști amatori de la „Moskvici
Era în zilele de neuitat ale ce

lui de-al VI-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților *țe  
la Moscova. Sala imensă a clubu
lui uzinei de automobile era pli
nă pînă la refuz : aci avea loc 
întîlnirea dintre delegațiile nor
vegiană și franceză cu tineretul 
uzinei de automobile. Cuvintele 
calde și prietenești de salut, cin- 
tecele rusești ce mergeau la ini
mă, dansurile vesele — tot ce se 
petrecea pe scenă au fost primit 
de oaspeți cu aplauze puternice, 
cu aclamații înflăcărate de încu
rajare. Și iată că pe scenă își 
făcu apariția orchestra de estra
dă a tineretului din uzină. Oas
peții se priviră mirați. O orche
stră de jazz de amatori ? Asta-i 
interesant !

Pe fondul unui panou uriaș ce 
reprezintă un automobil „Mosk
vici* 6 — producția uzinei — stau 
în trei rînduri tinerii muzicanți : 
douăzeci și doi băieți în haine 
albe impecabile și pantaloni al
baștri.

Muzica ușoară, melodioasă, se 
revarsă peste șuvoiul de oameni. 
Muzica ușoară sovietică a plăcut 
mult oaspeților. Cind s-a termi
nat programul, francezii — oa
meni plini de temperament — 
nu s-au putut abține și au nă
vălit pe scenă. Sportivul francez 
Raymonde Menier și-a croit drum 
pî.iă la muzicantul Edik Faber.

și bătîndu-l prietenos pe umăr 
i-a spus : „Îmi place muzica de 
jazz, iar interpretarea dumnea
voastră este foarte frumoasă".

Prietenos, recunoscător pentru 
timpul petrecut atît de plăcut 
Raymonde a vrut să dăruiască o 
amintire tînărului 
n-a găsit nimic 
Atunci și-a scos bluza sportivă și 
a pus-o pe umerii lui Edik :

— Poart-o și amintește-ți de 
mine. Și, hai să ne scriem I

Istoria acestui colectiv de tineri 
amatori este scurtă, dar intere
santă și bogată în evenimente. Cu 
cinci ani în urmă s-a întors la 
uzină venind din armată lăcătu
șul Viktor Zolotov — participant 
permanent la activitatea fanfarei 
clubului. în același an la secția 
de presă — caroserie a început 
să lucreze lăcătușul Edik Faber, 
absolvent al școlii profesionale. 
Lui Edik îi plăcea să petreacă 
după ieșirea din schimb un ceas, 
două la club. La început s-a în
scris în censul dramatic. Dar tre- 
cînd pe lingă sala de muzică, 
unde aveau loc repetițiile fanfa
rei, băiatul s-a oprit pentru o cli
pă și a ascultat melodiile ce se 
auzeau de acolo. Ce-ar fi si în
cerce ? Dar cum o să fie eu no
tele ? Și plecă nehotărît mai de
parte. Apoi intimplător discută 
cu Viktor Zolotov și află că ace
sta creează în club un ansamblu

sovietic dar 
in buzunar.

de estradă. Astfel a devenit Edik 
toboșar. La început întreaga or
chestră era alcătuită dinr. trei 
oameni. Numai Viktor Zolotov 
era trompetist calificat deoarece 
învățase acest instrument în ar
mată. Edik și clarinetistul — e- 
lectromontorul Nikolai Lamso- 
nick erau începători.

Mult a muncit Viktor ca trio-ul 
de amatori să cînte în cele din 
urmă armonios. Primul reper
toriu a fost foarte modest—doar 
cîteva melodii de dans.

Vremea trecea. într-o bună zi 
au venit la Zolotov frezorii Ni
kolai Sbramov și Nikolai Barce- 
nikov, care erau toboșari.

— O să vă învățăm să cîntați 
la trombon. — hotărî îndată Vik
tor Zolotov. A noi af Iară că la 
conveierul principal lucrează 
acordeonistul Serghei Bîstrov. 
L-au invitat și pe el. Apăru și un 
prim solist vocal — lăcătușul 
Marlen Vartonov.

Iar peste doi ani 
avea deja șaisprezece 
și șase soliști vocali. în ajunul 
celui de-al Vî-lea Festival numă
rul orchestranților crescuse pînă 
la douăzeci și doi.

La una din ultimele repetiții 
s-a născut și denumirea orche
strei — „Moskvici".

Interpretarea munci torilor-ar- 
tiști a primit înalta apreciere a 
tineretului din multe țări care a

orchestra 
muzicanți

★
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Miercuri la amiază a 
Capitala dl. Henri Torres, 
dintele Consiliului superior 
dioteleviziunii franceze.

La plecare, oaspetele a fost con
dus de Ion Pas, președintele Comi- 
tetnlui de Radiodifuziune și Tele
viziune, și alți conducători ai Co
mitetului, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de cultură.

Au fost de față Jacques Emile 
Paris, ministrul Franței la Bucu
rești și membri ai Legației.

(Agerpres)

Gberasim Popa, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, Mar, 
Popescu, ministrul Comerțul 
Aurel Vijoli, ministrul Finanțe! 
Al. Sencovici, ipinistrul Industr 
Bunurilor de ‘Consum,, precum 
miniștri adjuncți și.alți function 
supetiori din departamente ecot 
mice și din Ministerul Afaceri 
Externe.

Au fost de asemenea de f< 
Jacques Emile Paris, minist 
Franței la București și Jean 
Bcfsberrahger, consilier al Lej 
ției Franței.

(Ager preș)

II
a sosit în Ca 
petroliști indii 
Nemmara Ba 
s.

Miercuri Seara 
tală un grup de 
în frunte cu ing. 
crishna Sliivaramn^

Acesta este primul gru.p de |
troliști indieni care, potrivit ac 
dului încheiat anul trecut în 
R.P. Romînă și Republica Ind 
se va specializa în țara noasl 
tn problemele proiectării, coi 
truirii și exploatării instalații 
rafinăriei de petrol pe care noi 
livrăm Republicii India.

La sosire pe aeroportul Bănea: 
oaspeții au fost întîmpinați de 
prezentanți ai Ministerului Indi 
triei Petrolului și Chimiei și 
întreprinderii de stat de corn 
exterior „Industrialexport".

★
Zilele acestea s-a deschis 

orașul Galați o expoziție de ca 
caturi, organizată de Uniunea : 
tiștilor plastici din R. P- Romîi 
Irî expoziție figurează lucrări . 
unora dintre cei mai cunosc 
ca-ricaturisti din țara noastră.

(Agerpres)

Fazele de zona ale campionatului 
republican individual de box

Reuniunile din cele patru faze 
de zonă ale campionatului repu
blican individual de box. se vor 
desfășură între 24 și 28 iunie la 
Constanța, Orașul Stalin, Cluj și 
Craiova. La startul penultimului 
act al actualelor campionate vor 
fi prezenți peste 200 de boxeri 
care se vor întrece pentru a ob
ține dreptul de a participa între 
16 și 19 iulie la București la cele 
trei reuniuni finale.

Anul acesta nu vor participa la 
campionate Gh. Negrea (C.C.A.), 
campionul categoriei semigrea, 
care își continuă pregătirile în ve
derea întrecerilor din cadrul Festi-

valului de la Viqjia, și campioi 
categoriei mijlocie Petre Pope; 
(Ploesti). C. Gheorghiu (Dinarr 
si Cristea Adolf (Ploești) t 
trece la alte categorii; pană 
respectiv mijlociq.

Campionii de anul trecut Pi 
Nicolae (muscă), ’Toma Const; 
tin (Cocoș), 'A. Farcaș (pan 
V. Czekfjli (semiușoară), C. E 
mitrescu (ușoară), I. Dragr 
(semimijlocie), D. Rizea (mijlo 
mică) și V. Mariuțan (grea) î 
avea de suportat asaltul unor ] 
gilisti puternici ca M. Dobres 
Paul Pavel, V. Stoianovici, 1. ' 
Italic, C. Gherasim, Marin I 
N. Linca, Șerbu Neacșu, Mirt 
Balaș, Gheorghioni și alții, 
mare interes sînt așteptate evo 
țiile unor tineri boxeri caJ 
Pazmany, Arcadie Nagy, D. Râj 
lie, M. Goanță, M. Nicolau, 
Neagu, 1. Alonea, Trandafir etc 

(Agerpres^

(Agerpres)

îi 
d 
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ascultat programele pregătite de 
ei. Membrii ansamblului păstrea
ză sute de scrisori, care exprimă 
aprecieri elogioase.

în prezent ansamblul „Mosk
vici" a devenit o adevărată or
chestră de estradă. Ea este cu
noscută și iubită nu numai de 
muncitorii uzinei de automobile 
din Moscova, dar și din multe 
alte întreprinderi ale Capitalei. 
Acest colectiv unit înmănunchia- 
ză buni interpreți. Mulți dintre 
ei au devenit muzicanți de frun
te. Cunoscutul artist de estradă 
Leonid Uteosov l-a ascultat pe 
Anatoli Jukov cîntînd la trompe
tă și l-a invitat să se producă în 
cadrul ansamblului de estradă 
din Moscova. La toamnă, cînlu- 
rețul Marlen Vartanov, a cărui 
interpretare a fost înalt apreciată 
de A. Grigoriev, solist al Teatru
lui Mare al U.R.S.S., va începe 
să studieze la o școală muzicală. 
Locul celor plecați a fost deja 
ocupat de noi muzicanți. Or
chestra crește, repertoriul ei se 
îmbogățește, interpreții se matu
rizează.

— Dorința noastră cea mai ar
zătoare — a spus Viktor Zolo
tov, organizatorul ansamblului, 
este să participăm la cel deeal 
Vll-lea Festival Mondial al Ti
neretului. De multă vreme ne 
pregătim pentru această sărbă 
toare...

• Echipa selecționată d 
fotbal a tineretului din țar- 
noastră își continuă pregătirii 
in vederea meciului interna 
țional pe care-1 va susține la 2 
iunie în orașul Falun cu echi 
pa, tineretului din Suedia. Ti 
nerii fotbaliști romîni vor sus 
ține duminică, pe stadionul Re 
publicii, în nocturnă, un ultii 
joc de verificare în compani 
echipei Dinamo Bacău. Intîlni 
rea va începe ia ora 20.

• La 23 iunie va sosi 
Capitală, echipa italiană 
fotbal Alessandria, care va
ține două întMniri în țara noas 
tra. in. primul meci, la 25 iu 
nie pe stadionul „23 August 
din Capitală, echipa italiană v. 
primi replica echipei Dinami 
București, cîștigatoarea „Cu 
pei R.P.R.". Duminică, 28 iu 
nie, Alessandria va evolua 1. 
Constanța în compania echipe 
Farul din localitate.

• Sîmbătă și duminică s 
va desfășura pe Sfadionu 
popular din Budapesta meciu 
internațional de atletism dintn 
echipele R. P. Ungare și R.S.S 
Ucrainene.

• în cadrul unui concurs d' 
atletism disputat 1» 17 iuni 
atletul american Perry O’Brie: 
a stabilit un nou record mon 
dial Ia aruncarea greutății ci 
o performanță de 19,40 m. Ve 
chiul record mondial era di 
19,25 m. și aparținea aceluia? 
atlet.



Din viața tineretului lumii

Conferința de la Geneva
a miniștrilor Afacerilor Externe
GENEVA 17. — Trimisul special 

Agerpres, C. Răducanu, transmite:
Impasul in care se află confe

rința din cauza atitudinii de pînă 
acum a delegaților occidentali, 
care, după aproape șase săptămîni 
de discuții au refuzat să se miște 
din punctul inițial, în ciuda tutu
ror propunerilor și concesiilor so
vietice, mărginindu-se să-și afirme 
sus și tare „drepturile" de ocupa
ție asupra Berlinului occidental, 
a pus pe miniștrii occidentali în 
fața responsabilității eșecului unor 
tratative, devenite din această 
cauză sterile.

întrevederea de marți după-' 
amiază dintre Christian Herter și 
A. A. Gromîkp, a pus din nou pe 

.-a:: _1.i..Ă
rîrii delegației sovietice de a nu 
participa la semnarea vreunui act 
care ar permanentiza ocupația mi
litară demult anacronică a Berli
nului occidental, și în același 
timp în fața dorinței delegației so
vietice de a accepta orice propu
nere rezonabilă. Reuniți marți sea
ra într-o întîlnire separată, miniș
trii occidentali au reexaminat si
tuația. r

In seara zilei de marți, Iakov 
Malik, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la Londra l-a primit pe An
tony Rumbold, secretar de stat ad
junct al Ministerului de Externe 
britanic, în legătură cu ședința 
neoficială de miercuri a celor pa
tru miniștri de la sediul delegației 
engleze. Unii observatori informați 
semnalează că această vizită a 
prilejuit între altele, prezentarea 
unui document în cinci puncte, 
pregătit de delegații occidentali și 
cuprinzînd o serie de „noi puncte 
de vedere" în problema Berlinului 
occidental. Deși conținutul acestui 
document este încă necunoscut, 
presa occidentală a pus în circu
lație diferite speculații și a emis 
noi pronosticuri, unele, „sumbre" 
asupra soartei conferinței. Cercu
rile din preajma conferinței se în
treabă pe bună dreptate, ce rost 
ar avea să se pună sub semnul 
întrebării perspectivele unei dis
cuții care încă nici nu s-a anga
jat și încă în jurul unui document 
ale cărui detain nu au fost și nu 
vor fi încă date publicității, recu- 
noseîndu-se implicit posibilitatea 
îmbunătățirii lui viitoare.

Răspunsul este dat de presa oc
cidentală de miercuri. Inspirîndu-se 
din cuvintele purtătorului de cu
vînt american, care spunea marți 
seara că acest document nu con
ține „nimic nou, dar strînge lao
laltă diverse sugestii occidentale 
în problema Berlinului, îndeosebi 
cele cuprinse în ultimul discurs al 
lui Lloyd", numeroase ziare de di
mineață îl prezintă ca „o ultimă 
încercare", „un plan final", „o ul
timă ofertă occidentală". Aseme
nea formule ascund cu stîngăcie 
o incercare de presiune, un ton 
ultimativ la adresa delegației so
vietice, deși sînt bine cunoscute 
efectele pe care le pot avea ase
menea manevre. In același timp, 
unele ziare încearcă să prezinte 
noul document occidental ca o sui
tă logică a numeroaselor propu
neri anterioare. Or, se știe că nu
mai lipsa totală, a oricărei propu-

nerj constructive din partea dele- 
gaților occidentali a produs actua
lele dificultăți prin care trece con
ferința.

Mai mult decît atît, aceștia s-au 
grăbit chiar să părăsească pe 
drum și unele prevederi cuprinse 
în „pachetul" inițial, de îndată ce 
delegația sovietică se arăta gata 
să le discute. Cu toate acestea, 
arată observatorii bine informați, 
conferința va putea înainta, dacă 
ceea ce reprezintă astăzi, într-o 
anumită măsură o primă tentativă 
occidentală de tratative, se va do
vedi ulterior a fi expresia dorinței 
unei discuții constructive, și nu va 
ascunde sub nici o formă intenția 

n. n. vuviumy, a uuo um nou pe ih n impune un dictat. Dacă, în- 
delegații occidentali în fața hotă- tr-adevăr, așa cum scrie „Tribune 

de Geneve" „marea preocupare 
actuală a miniștrilor occidentali, 
este de a evita ca sfîrșitul confe
rinței să consacre impasul", întîl- 
nirea celor patru miniștri de Ex
terne ar putea face să progreseze 
discuțiile în spiritul de conciliere 
pe care l-a manifestat de la în
ceput delegația sovietică. Numai

în măsura în care delegații occi
dentali vor înțelege în sfîrșit că 
— după importantele propuneri și 
concesii făcute de Uniunea Sovie
tică — singura cale spre un acord 
trece prin manifestarea bunăvoinței 
și dorinței lor de negociere, se va 
putea ajunge la încheierea acelui 
acord pe care îl așteaptă opinia 
publică.

Intîlnirea neoficială de miercuri 
după-arni'ază de la sediul delegației 
engleze a durat numai jumătate 
de oră. După cum s-a aflat, A. A. 
Gromîko a făcut o serie de obser
vații preliminare asupra documen
tului occidental, rezervîndu-și drep
tul de a reveni ulterior. Viitoarea 
ședință neoficială are loc joi după- 
amiază la sediul delegației sovie
tice. întrebat asupra conținutului 
discuțiilor și caracterului docu
mentului occidental, purtătorul de 
cuvînt al delegației engleze a con
testat miercuri seara conținutul ul
timativ al acestui document, afir
mat de unii comentatori, spunînd 
că „documentul occidental este 
conceput ca o bază de discuție și 
tratativele continuă".

Kassem a primit pe 
oaspeții străini la Con
gresul Federației tine
retului democrat din 

Irak
BAGDAD 17 (Agerpres). — 

Abdul Kerim Kassem, primul 
ministru al Irakului, a primit 
delegațiile străine participante 
la primul congres al Federației 
tineretului democrat din Irak.

Au luat cuvîntul premierul 
Kassem ți Bruno Bernini, pre
ședintele Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat.

dată să fie dați afară din învă- 
țămînt, un număr mare de stu- 
denți au refuzat să se prezinte 
la cursuri.

Agenția United Press Inter
national arată că în timpul de
monstrației poliția călare a ata
cat pe manifestanți încercînd 
să-i împrăștie. S-au produs 

-■ -•---------- ----  s-auciocniri sîngeroase care 
soldat cu numeroși răniți.

„Foamea este experiența zilnică
• ••a mii și mii de copii

Vizita în U.R.S.S. a delegației 
de partid și guvernamentale 

a R. D. Germane

Primul ministru 
al Canadei 

despre conferința 
de la Geneva

NEW YORK 17 (Agerpres). - 
După cum relatează coresponden
tul agenției United Press Interna
tional, tntr-o cuvîntare pe care a 
rostit-o la Universitatea din Prin
ceton (S.U.A.) primul ministru al 
Canadei, John Diefenbaker, a de
clarat că miniștrii Afacerilor Ex
terne ai celor trei puteri occiden
tale nu trebuie să admită eșuarea 
tratativelor care au loc în prezent 
la Geneva cu Uniunea Sovietică. 
Dimpotrivă, a spus el, ei trebuie 
să dea dovadă de răbdare și să 
exploreze toate posibilitățile de 
realizare a unui progres.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: In dimineața zi
lei de 17 iunie delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Democrate Germane, condusă de 
Walter Ulbricht și Otto Grotewohl, 
s-a înapoiat la Moscova în urma 
călătoriei prin Uniunea Sovietică, 

împreună cu oaspeții din R.D.G. 
la Moscova s-a înapoiat Anastas 
Mikoian, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care a vizitat împreună cu delega
ția R. D. Germane orașul Gorki.

★
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite:
După cum s-a mai anunțat, în 

cadrul mitingului ținut la Uzina 
de automobile din orașul Gorki au 
luat cuvîntul Walter Ulbricht și 
A. I. Mikoian.

„Guvernul sovietic, a declarat 
printre altele Walter Ulbricht, a 
acționat în deplină concordanță 
cu interesele naționale ale po
porului nostru atunci cînd a pre
zentat puterilor occidentale proiec
tul Tratatului de pace".

W. Ulbricht a arătat că guver
nul R. D. Germane sprijină acest 
proiect.

Referindu-se la planurile milita- 
riștilor vest-germani de a realiza 
pină la sfîrșitul anului 1961 înar
marea atomică a Germaniei occi
dentale și formarea forțelor arma
te, Walter Ulbricht a declarat: 
„Opunem acestui plan de pregăti
re a războiului un plan al păcii: 
vrem ca la sfîrșitul anului 1961 
să: întrecem Germania occidenta
lă în ceea ce privește nivelul de 
trai al populației".

In cuvîntarea sa, A. I. Mikoian 
a subliniat că în Uniunea Sovie
tică a început o campanie pentru 
îndeplinirea planului septenal 
(1959—1965) — uriaș pas spre 
comunism — nu în șapte ci în 
șase ani. Acest lucru are o uriașă 
importanță, a spus el. Vom scurta 
cu un an întreg drumul spre co
munism, vom obține cu un an 
înainte abundența de mărfuri pla
nificate de septenal și vom întrece 
mai repede cea mai bogată țară 
— America. Am calculat că vom 
ajunge din urmă și vom întrece 
America cu precizie matematică, 
a subliniat A. 1. Mikoian.

Vorbind despre succesele Repu
blicii Democrate Germane în con
struirea socialismului, A. 1. Aliko 
ian a arătat că în ultimii opt ani 
comerțul dintre U.R.S.S. și R. D. 
Germană a crescut de 4,7 ori, iar 
schimbul anual de mărfuri a ajuns 
pînă la suma de 6,5 miliarde 
ruble.

A. I. Mikoian a declarat că 
Uniunea Sovietică este o adeptă a 
lărgirii comerțului și cu țările ca
pitaliste. Avem mărfuri de export, 
a spus el, a căror producție o vom' 

î va fi necesar, 
ne lipsesc.

organizat încă producția lor, dar 
dacă ele nu ni se vor vinde, o 
vom organiza curînd.

A. I. Mikoian a amintit dezvol
tarea*  relațiilor comerciale ale 
U.R.S.S. cu Anglia, Franța, Italia 
și Suedia. Și firme vest-germane, 
a spus el, doresc să dezvolte co
merțul cu noi.

A. 1. Mikoian a arătat că nu a 
fost încă organizat comerțul cu 
Statele Unite ale Americii. Cînd 
am fost în S.U.A., a spus A. I. 
Mikoian, m-am convins că oame
nii de afaceri înțeleg utilitatea co
merțului cu noi. Cit despre adep- 
ții încăpățînați ai „războiului 
rece" din rîndurile oamenilor de 
stat, ei nu vor să țină seama 
cîtuși de puțin de argumente ra
ționale și împiedică dezvoltarea 
comerțului sovieto-american. Ace
lor oameni din S.U.A., a declarat 
A. I. Mikoian, care se închină 
„zeului războiului rece", le lipseș
te în mod vădit capacitatea de a 
aprecia în mod lucid faptele.

★
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

La 17 iunie. Walter Ulbricht, 
Otto Grotewohl și a Iți membri ai 
delegației de partid și guverna
mentale a R.D.G. au petrecut cî- 
terza ore la Expoziția realizărilor 
economiei naționale a U.R.S.S.

Tot la 17 iunie un grup de 
membri ai delegației de partid și 
guvernamentale a R.D.G. a vizitat 
Institutul unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna.

In seara zilei de 17 iunie, mem
brii delegației de partid și guver
namentale a R.D. Germane au a- 
sistat la spectacolul cu opera 
„Evgheni Oneghin" la Teatrul 
Atare al U.R.S.S.

In loja centrală, împodobită cu 
drapelele de stat ale R.D.G. și 
U.R.S.S., se aflau Walter Ul
bricht, Otto Grotewohl, Nikita 
Hrușciov, Anastas M koian. Mi
hail Pervuhin, Nikolai Mihailov, 
ministrul Culturii al U.R.S.S., 
Vasili Kuznețov, locțiitor al mi
nistrului 
U.R.S.S., 
partid și 
Germane.

Președintele 
parlamentului Boliviei 

salută Festivalul
LIMA 17 (Agerpres). — 

Profesorul Herman Quiroga 
Galdo, președintele parlamen
tului bolivian și fost reprezen
tant al Boliviei la O.N.U., a 
transmis Comitetului de pregă
tire al Festivalului Mondial al 
Tineretului șl Studenților de la 
Viena cele mai bune urări de 
succes.

„Fără îndoială, se spune In 
mesajul său, că Intîlnirea de la 
Viena va constitui un prilej mi
nunat pentru tineret de a-și 
exprima hotărlrea sa nestrămu
tată de a apăra pacea și prie
tenia în lume".

Demonstrații studen
țești în Paraguay i

ASUNGION 17 (Agerpres). 
După cum relatează agențiile 
de presă americane în capitala 
Paraguayului, Asuncion au avut 
loc la 15 iunie noi demonstrații 
ale studenților împotriva majo
rării taxelor la transporturile 
cu autobuse.

Agenția Associated Press re
ferindu-se la această puternică 
demonstrație arată că ea a avut 
și un caracter pronunțat antigu
vernamental. Studenții _ cereau 
să se pună capăt stării de a- 
sediu și Să fie convocată Ca
mera Reprezentanților dizolva
tă de către dictatorul Stroess- 
ner, cu prilejul demonstrațiilor 
din urmă cu cîteva săptămîni.

In ciuda ordinului guvernu
lui adresat decanilor facultăți
lor ca toți studenții care vor 
lipsi de la cursuri la această

Tineri quakeri 
din S.U.A. 

în vizită la Moscova
MOSCOVA 17 (Agerpres). 

TASS transmite: La 16 iunie 
a sosit la Moscova o delegație 
de tineri quakeri din America 
de nord care întorc vizita în
treprinsă anul trecut in S.U.A. 
de un grup de tineri sovietici 
la invitația Comitetului tine
rilor quakeri.

Plenara C.C. 
al Uniunii Tineretului 

Revoluționar 
din R. P. Mongolă
ULAN BATOR 17 (Ager- 

preș), — După cum transmite 
agenția Monțame, recent a avut 
loc la Ulan Bator cea de-a doua 
ședință plenară a Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Revoluționar din R. P. Mon
golă.

C. Purevjav, prim secretar al 
C.C. al U.T.R.M., a prezentat 
un raport asupra rezultatelor 
celei de-a treia plenari a C.C. 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol fi despre situa
ția în domeniul muncii ideolo- 
gico-educative.

In cadrul plenarei a fost con
stituit Consiliul Central al Or
ganizației de pionieri din 
R.P. Mongolă,

l

In Kentucky (S.U.A.), șomerii au ajuns într-o situație disperată
„In regiunea Beli, statul Ken

tucky, unde criza nu ia niciodată 
sfîrșit, oamenii au ajuns într-o si
tuație disperată din cauza lipsei 
de alimente, îmbrăcăminte, locuin
țe, posibilități de învățămînt și 
asistență medicală", scrie Emer
son Miller într-o scrisoare adre
sată congresmanului Eugene Sile, 
membru al Camerei Reprezentan
ților din partea statului Kentucky, 
cunoscut pentru minele sale car
bonifere. In această scrisoare, re
produsă de ziarul american „The 
Worker" după „CONGRESSIO
NAL RECORD" (Buletinul Con
gresului S.U.A.), se arată în con
tinuare că „din cauza depresiunii 
economice care în ultimii zece ani 
a cuprins treptat întreaga regiu
ne, mii de cetățeni — tineri și 
bătrîni — sînt flămînzi, dacă nu 
chiar muritori de foame, sînt în 
mod cronic într-o stare de sub- 
alimentare, unii dintre ei, sufe
rinzi, se sting încetul cu încetul 
din lipsă de medicamente și îngri- 
jire medicală. In rîndurile popu
lației regiunii Beii se numără mai 
mulți șomeri decît în oricare altă 
regiune a S.U.A. In prezent mii 
de cetățeni resimt o nevoie dispe
rată de ajutor de șomaj dar nu-1 
mai pot căpăta din cauza legisla-- 
ției statului".

In continuarea scrisorii se a-

mintește că din 1953 în regiunea 
Beli salariul mediu pe cap de lo
cuitor a fost redus cu aproximativ 
10 la sută dar veniturile sint in 
permanență scădere din cauza in
flației. Cea mai grea situație o au 
în această regiune carboniferă mi
nerii, dintre care „multe mii sint 
de ani de zile șomeri. Ei nu mai 
au dreptul la ajutoare și majori
tatea nu sint nici destul de bă- 
trini pentru a primi pensie". Scri
soarea relatează că nici situația 
fermierilor nu este mai bună. 
Dintr-un total de 1364 de ferme, 
numai în 40 proprietarii și-au pu
tut asigura din recoltă cele nece
sare traiului.

„FOAMEA, scrie autorul scriso
rii, ESTE EXPERIENȚA ZILNI
CĂ A MII Șl MII DE COPII 
CARE ADESEA NU MERG LA 
ȘCOALA PENTRU CA NU AU 
PUTERE SAU PENTRU CA ZILE 
DE-A RINDUL NU AU CE MIN
CA LA MICUL DEJUN. îmi a- 
mintesc de un caz, adaugă Emer
son Miller, cînd o fetiță i-a spus 
învățătorului că nu a mîncat ni
mic dimineață, iar pentru la prînz 
are un biscuit. Copilul a trebuit 
să fie dus acasă înainte de sfîrși- 
tul orelor de clasă".

Referindu-se la grava lipsă de 
asistență medicală, scrisoarea a- 
rată că „mii de cetățeni sint

săraci pentru a plăti îngrijirea 
medicală, prea bolnavi penau „ se 
duce la dispensarele titu .ie la 
distanțe prea mari, prea lipsiți de 
mij.oace pentru a cumpăra medi
camente și a se interna in spitale.

An de an, scrie Emerson Miller 
în încheiere, la noi in reg.une sa 
înregistrează cazuri mcrtale inu
tile, oameni care puteau ti salvați 
dacă ar îi primii îngrijire medi
cală la timp".

-----o------

tosirea ia Paris 
a delegației 

economice romîne

prea

putea mări dacă 
Unele mărfuri am

Cum se învațâ istoria 
în Germania occidentala...

O expoziție de artă 
populară romîneascâ 

în Kerala
DELHI 17 (Agerpres). —
La invitația guvernului statului 

Kerala, la Trivandrum, capitala 
statului Kerala, s-a deschis 1» 
15 iunie o expoziție de artă popu
lară romînească.

La deschiderea oficială a luat 
cuvîntul Narayanan Nair, care în 
numele comitetului de organizare 
a salutat deschiderea expoziției ro- 
mînești.

Cu acest prilej au fost prezen
tate filmele documentare „Bucu
rești" și „Ciocîrlia".

Expoziția va fi prezentată și în 
orașele Calicut și Ernakulam.

Conferința de presă 
a președintelui Eisenhower

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
— La 17 iunie, în cadrul confe
rinței sale săptămînale de presă, 
președintele Eisenhower, ocupîn- 
du-se de posibilitatea ținerii unei 
conferințe la nivel înalt, a reafir
mat poziția sa anterioară condițio- 
nînd organizarea unei asemenea

Ziarul italian „Avânți" sprijină 
ideea denuclearizării Balcanilor

ROMA 17 (Agerpres). —
Intr-un articol de fond intitulat 

„Situație periculoasă", ziarul 
„Avanii" cere guvernului italian 
să reflecteze asupra politicii ex
terne a Italiei, care este contrară 
actualei tendințe de dezvoltare a 
situației internaționale. „Ideea 
constituirii unei zone denucleariza- 
te extinse la Peninsula Balcanică 
și la Italia — scrie ziarul — este 
împărtășită azi în țările interesate 
nu numai de forțele de stînga, dar 
și de cele de centru și chiar de 
dreapta. In Grecia, de exemplu, 
propunerea romînă de a se con-

Presa indoneziana

în

conferințe de realizarea unor 
„progrese rezonabile" la Conferin
ța de la Geneva a miniștrilor Afa
cerilor Externe și afirmînd că în 
lipsa unor asemenea progrese, în- 
tîlnirea la nivel înalt ar fi inu
tilă. El a specificat că aceste pro
grese nu trebuie să se refere nea
părat la problema Berlinului occi
dental, ci, eventual, la dezarmare 
sau încetarea experiențelor termo
nucleare.

Președintele Eisenhower a decla
rat că „în prezent se pare că 
Conferința de la Geneva se află 
Intr-un impas" și că nu observă 
o îmbunătățire a perspectivelor de

voca o conferință balcanică 
scopul încheierii unui acord pri- „ „llvull£ua(uc Q 
vind securitatea colectivă in Bal- succes aIa conferinței. 
cam, bazat pe eliminarea din 
această zonă a armelor atomice, a 
rachetelor și a trupelor străine, și 
garantată de puterile care posedă 
armele nucleare, este sprijinită azi 
atît de liderul Partidului liberal, 
Venizelos, cit și de liderul Parti
dului progresist (de dreapta) Mar-. 
kezinis.

Pături largi ale opiniei publice 
turce sînt de aceeași părere. In 
ceea ce-1 privește, mareșalul Tito 
s-a declarat deja de acord cu uu 
asemenea plan".

(Urmare din pag. I-a) 

tr-o lecție el a demascat pe /os
tul general S.S. Reinefortli, 
autorul operațiilor de nimicire 
in glietto-ul varșovian, astăzi 
primar intr-un oraș vest- 
german fi deputat in Landtag.

Profesorul Hogeman a /ost 
destituit din postul de fel al 
catedrei de sociologie din Huit- 
eter, deoarece intr-o prelegere 
s-a pronunțat pentru 
cu R.D.G. Profesorul 
fost dat afară pentru 
mentat în public, 
legea guvernului de la Bonn de 
reabilitare a decorațiilor de
cernate de Hitler. Lista celor 
rimași pe drumuri pentru că 
n-au uitat ți spun că a existat 
un Hitler, agresor și provoca
tor al celui rle-al doilea război 
mondial, e fără sfîrșit.. Bonnul 
nu admite împrospătarea me
moriei, nu admite să se tragă 
învățăminte din tragicele eveni
mente provocate de Hitler ți 
care au adus poporului german 
grele suferințe ți grave preju
dicii. Și nu admit pentru ci 
Adenauer, Strauss, Heusinger ți

contacte
Eckert a 
că a co*„  

nefavorabil.

ceilalți vor să educe, cu 
nul fasciștilor notorii, pe 
vest-germani în scopul 
crea o armată de asasini 
jefuitori după chipul și asemă
narea armatelor lui Hitler de 
SS iști. Țelul e vădit și ascun
derea adevărurilor tragice le
gate de numele lui Hitler face 
parte din acțiunea de înșelare 
a tineretului.

Relatările reporterilor de In 
Frankfurt au făcut multă vilvă 
și au provocat discuții și scan
daluri. Ministerul invățămintu- 
lui este asaltat de părinți in
dignați. Ziarele sint pliiie de 
comentarii pe marginea acestei 
anchete. Cercurile diriguitoare 
sint supărate așa cum se întâm
plă ori de cite ori ies la lunii*  
nă fapte 
Părinții

sprt/i- 
tinerii 
de a

V

neplăcute, murdare, 
adresează diverselor 

foruri scrisori in care cer ca 
studiul științelor sociale și po
litice să se întemeieze pe ade
văruri stabilite, pe folosirea 
învățămintelor istoriei, pentru 
a împiedica repetarea eveni
mentelor tragice care au făcăt 
posibile cel de-al Ill-lea Reich 
și scindirea Germaniei,

PARIS 17. Corespondentul Ager
pres transmite: La 17 iunie a 
sosit la Paris delegația economică 
romînă, condusă ae tovarășul A- 
lexandru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne.

La aerodromul Orly din Paris 
delegația a fost întimpinată de 
personalități ale vieții economice 
și comerciale din Franța, conducă
tori ai unor mari întreprinderi, 
precum și de Mircea Bălănescu, 
ministrul Republicii Populare Ro
mîne la Paris.

După sosirea delegației romîne 
a avut loc o recepție în sala de 
onoare a aerodromului Orly. Cu 
această ocazie, în numele guver
nului francez, dl. Jean Deciry, di
rectorul Afacerilor Economice din 
Ministerul Afacerilor Externe, a 
urat bun venit delegației eco
nomice romîne conduse de tov. 
Alexandru Bîrlădeanu. In în
cheiere, dl. J. Deciry a toas
tat pentru succesul șederii în 
Franța a delegației romîne, ex- 
primindu-și convingerea că vii
torul relațiilor franco-romîne va 
fi consolidat de contactele care 
vor fi reluate dln nou de cele 
două țări.

in cuvîntul său de răspuns, tov. 
Alexandru Bîrlădeanu a mulțum.t 
gazdelor pentru primirea căldu
roasă făcută delegației romîne.

Răspunzînd unei întrebări puse 
de corespondent, tov. Alexandru 
Bînlădeanti a declarat că scopul 
vizitei delegației romîne în Fran
ța este de a lua contact cu cercu
rile economice din Franța, precum 
și de a v.zita o serie da uzine și 
fabrici, mai ales din domeniul in
dustriei chimice, radiotehnlce și 
metalurgice și de a contribui prin 
aceasta la lărgirea schimburilor 
economice dintre Republica Popu
lară Romînă și Franța. In ultimii 
ani, a declarat tov. Alexandru 
Bîrlădeanu, și mai ales în ultime
le luni, schimburile comerciale 
romîno-franceze au sporit In mod 
simțitor, dar posibilitățile de dez
voltare nu au fost încă epuizate. 
Eu sînt sigur că contactul pe care 
îl vom avaa eu cercurile de afa
ceri din Franța va face ca rela
țiile dintre cele două țări ale noas
tre să se dezvolte și mai mult.

Recunoscînd că opinia publică 
mondială continuă să nutrească 
speranța că șefii de guverne vor 
putea reglementa prin contacte 
directe problemele care riscă să 
rămînă nerezolvate la un nivel in
ferior, președintele Eisenhower a 
exprimat speranța că vizitele pe 
care le vor întreprinde Richard 
Nixon, vicepreședintele S.U.A., în 
Uniunea Sovietică și Frol Kozlov, 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., în Statele 
Unite, vor contribui la reglemen
tarea principalelor probleme dintre 
Est și Vest.

Președintele Eisenhower a insis
tat în mod deosebit asupra inten
ției sale de a se întilni cu Charles 
de Gaulle, președintele Franței, 
pentru a discuta problema acută a 
divergențelor franco-americane din 
cadrul N.A.T.O. în problema dez
văluirii „secretelor atomice" Fran
ței.

despre țara noastră
posedă resurse de petrol, sînt slab 
dezvoltate din punct de vedere 
economic.

Un amplu articol despre pro
gresele industriei petrolifere din 
R. P. Romînă a fost publicat în 
ziarul indonezian „Ilarian Pe
muda*.

DJAKARTA 17 (Agerpres). - 
Ziarul indonezian „Pemuda" a 
publicat un articol intitu at „O 
propunere romînă în spiritul co
laborării internaționale". Articolul 
se ccupă de propunerea delegației 
R. P. Romîne prezentată la cea 
de-a XIII-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. și reluată la 
sesiunea Consiliului Economic și 
Social al O.N.U., care a avut loc 
în luna aprilie la New Delhi, pri
vind crearea unei industrii petro
lifere naționale în țările care, deși

Afacerilor Externe al 
membrii delegației de 
guvernamentale a R.D.

-- Q---

de
de artă 
știe să-și

Mareșalul Malinovski 
a părăsit Viena

VIENA 17 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 17 iunie mareșalul R. 1. Ma- 
linovski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S. și persoanele care-1 în
soțesc au părăsit Viena plecînd cu 
avionul în patrie.

Mareșalul R. I. Malinovski și 
F. Graf ministrul Apărării al 
Austriei au rostit pe aeroport 
scurte cuvîntări de rămas bun.

In aceeași zi, mareșalul R. I. 
Alalinovski a sosit la Moscova.

Poliția din Buenos Aires a 
intervenit cu gaze lacrimogene 
fi arme împotriva funcționari
lor de bancă aflați în grevă 
pentru condiții mai bune de 
trai. în ultimele trei luni po
liția fi armata argentiniană au 
intervenit încercând să reprime 
193 de greve, la care au luat 
parte milioane de muncitori ți 
funcționari în semn de protest 
împotriva creșterii costului vie
ții fi a șomajului,

Cînd picturile devin
Binecunoscuta comisie a Came

rei Reprezentanților din S.U.A., 
pentru cercetarea „activității anti
americane" a avut dm nou de fur
că. Multă bătaie de cap a dat a- 
cestei comisii „verificarea" pictori
lor ale căror tablouri urmează să 
fie prezentate la expoziția arneri- , 
cană de la Moscova. S-au făcut 
„cercetări minuțioase" și s-au în
tocmit cu zel „dosare speciale" ale 
tuturor pictorilor, americani. Prea . 
puțin artistica treabă efectuată in , 
scopul... „apărării securității" 
S.U.A. s-a terminat.

Cel mai înalt for din S.U.A., 
Congresul, l-a ascultat de curind 
pe președintele susnumitei comisii, 
ultrareacționarul congresmen Wal
ter,' care a ținut un amplu discurs 
consacrat rezultatelor cercetărilor 
întreprinse, lată-le. Den cei 67 de 
pictori ale căror. tablouri au fost 
selecționate pentru expoziția de la 
Moscova, — cel puțin 34 nu ii 
inspiră nici o încredere d-lui Wal
ter. De ce ? Toți acești 
conform pieselor din dosare, pu fă
cut observații critice la adresa 
realității americane, s-au pronun
țat in apărarea păcii sau au criti
cat politica externă a S.U.A. 
De aici nu i-a trebuit nici un efort 
lui Walter săd acuze pe pictori că 
sint „procomuniști". Argumentele 
existau in „dosarele speciale". Ei 
aveau aci piese din care reiese că 
sint autorii unor „crime" dintre 
cele mai- grave : crearea unor afi
șe care cheamă la lupta pentru 
pace, declarații critice la adresa 
acțiunilor agresive ■ ale guvernului 
S.U.A. in regiunea Taivanului și in 
Liban, colaborarea la unele publi
cații progresiste etc.

Dl. Walter, dotMne ferește, na 
făcut aprecieri asupra valorii lu. 
crăcilor acestor pictori. De altfel, 
nici nu i se poate pretinde califi
carea. Aprecierile lui sint doar ale

pictori,

i... „antiamericane" 
unul președinte al comisiei „activi
tății antiamericane". Ații. Cum 
poate vedea el cu ochi buni pe 
pictorul Philip Evergood, ale cărui 
lucrări au f°s.l propuse pentru ex
poziția americană, cînd acesta a 
participat in anul 1949 la o con
ferință de pace, la New York, iar 
în anul 1951 a creat afișul „Po
rumbelul păcii" ? Sau pe pictorul 
Jack Levine, a cărui lucrare „Bun 
sosit acasă" a fast selecționată de 
asemenea pentru expoziție ?

Am putea continua pe mai mul
te pagini de manuscris, să men
ționăm asemenea „capete de acu
zare" folosite de dl. Walter și la 

'adresa altor pictori americani. 
Dacă ar fi după dl- Walter, picto
rii americani ar trebui să realize
ze doar lucrări idi ice asupra vie
ții din S.U.A., să atribuie even
tual celor peste 5 milioane de șo
meri luxul in care trăiesc miliar
darii americani. Sau, mai curind, 
să se ocupe de tablouri abracada
brante executate de coada unui 
șoarece sau de pensulele unei ma
șini automate. Altfel, picturile de
vin... „antiamericane", iar dl. IV"al
ter se răfuiește cu autorii lor !

Oamenii 
trebuie să . 
De această realitate 
jul să se convingă , 
brul dirijor american Leopold 
Stokowski, care a sosit în Europa 
în urmă cu cîteva săptămîni pen
tru un turneu de concerte. Invitat 
în R. D. Germană, Stokowski a 
dirijat orchestra filarmonică din 
Leipzig, concertul său fiind re
transmis de numeroase stații de 
radio. Dar muzicianul american, 
interesat profund în rezolvarea 
pașnică a problemei germane, și-a 
„permis" să facă și unele apre
cieri pozitive asupra politicii gu
vernului R.. D. Germane. Această 
declarație nu a fost pe placul re
vanșarzilor din Berlinul occiden
tal. Drept „represalii", direcția 
nostului de radio R.I.A.S. din Ber
linul occidental, condus de gu
vernul vest-german și controlat de

care dau lecții 
„democrație “ 

din Occident 
„țină gura", 
a avut prile- 
pînă și cele-

Fără 
adăpost

R. LUCIAN

Washington, a anulat 
radiodifuzat pe care 
urma să-l dea aici sub motivul că 
„părerile politice ale dirijorului 
american nu corespund cu cele ale 
acestui post de radio".

După cum se vede, cine nu se 
pronunță pentru „războiul rece", 
nu are dreptul să dirijeze nici 
Beethoven și nici Haydn la pos
tul de radio vest-berlinez R.I.A.S. 
Și tocmai crainicii care lucrează 
la această murdară oficină din 
zona americană a Berlipului occi
dental (R.I.A.S. nu reprezintă alt
ceva decît inițialele cuvintelor Ra
dio in American Sector) sînt acei 
care împrăștie de trei ori pe zi 
pe calea undelor gogorița răsufla
tă a „democrației" occidentale. 
Halal democrație I

’ I. RETEGAN

concertul 
Stokowski

500.000 DE OA
MENI lipsiți de adă-1 
post și fără lucru 
bat drumurile Ger
maniei 
cutreieră 
oraș în 
unui loc 
că, fără 
speranțe, 
meni 
stare de plîns pe care 
n o pot nega nici zia. 
rele legate de marea 
finanța vest-germană. 
„Handelsblatt", care 
apare la Dusseldorf, 
a fost obligat s-o re
cunoască într-o clipă 
de sinceritate. Intr-un 
reportaj în care vor
bea de viața grea a 
acestor oameni, ziarul 
amintește cele întîlni- 
te într-un azil de
noapte al orașului.
„Nu se pot găsi cu
vinte în stare să de
scrie mizeria ome
nească care se strînge 
aici seară de seară. 
Cele 850 de „paturi" 
sînt mai totdeauna o- 
cupate. Deseori, se im
pune nevoia să se gă
sească locuri supli
mentare, așa îneît în 
unele zile se înghe
suie acolo pînă la 
1000 de oameni". Dar 
nici acest mizer adă-

occidentale, 
oraș după 

căutarea 
de mun- 

prea mari 
Acești oa- 

trăiesc într-o

post nu este asigurat 
deoarece „oaspeții" 
nu pot rămîne mai 
mult de trei zile, 
după care reîncepe 
odiseea fără sfîrșit a 
căutării de lucru și 
de adăpost. Același 
ziar vest-german a- 
firmă că din acești 
rătăcitori fără nădej
de, o treime, adică 
circa 150.000, sînt ti
neri în vîrstă de 
14—25 ani.

Așa arată „miraJ 
colul vest-german" 
cînd se dă la o par-i 
te un colțișor al per, 
delei.

Afaceri 
murdare
OAMENI DE AFA

CERI americani se 
țin cu strictețe de 
„principiul" că o afa
cere nu-i prea murda
ră dacă aduce bani. 
Așa a gindit și o mină 
de oameni lipsiți de 
scrupule care au gă
sit o mină bună de 
exploatit în pelicule
le pornografice de 
scurt metraj. Șeful 
murdarei întreprin
deri, un oarecare Da
niel Nalone, a anga
jat circa 300 de 
„stele" și „steluțe" 
care au pozat în po-

ziții scabroase. Tră- 
f.cul cu aceste fil
me era în plină în
florire cînd a fost 
descoperit. „Produ
cătorul" de obsce
nități filmate a reali
zat în scurt timp un 
beneficiu de 500.000 
dolari. Arestat, a 
fost pus repede în 
libertate în schimbul 
unei cauțiuni de 500 
dolari. Și ca toată 
această porcărie să 
fie în pur stil ame
rican, poliția consi
deră principal vino
vat pe nenorocitele 
care au pozat și nu 
pe proxenetul-cineast. 
Acum, aparatul poli
țienesc s-a lansat în 
urmărirea „steluțelor" 
în timp ce Nalone stă 
liniștit în vila sa, 
clocind alte afaceri 
Ia fel de spurcate.

Iar miine, poimil- 
ne, n-ar fi de mirare 
ca acest domn Nalo
ne să primească cine 
știe ce distincție și 
ce laude pentru acti
vitatea sa culturală, 
pentru „contribuția" 
la educarea tinerei 
generații. N-ar fi 
unicul caz în S.U.A. 
— ca de altfel în 
toată lumea capita
listă — in care pes
tilențialul e prezentat 
drept mireasmă.

AL. VRINCEANU
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