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Sîmbătă 6 octombrie 1956

HOTARIREA
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne privind atribuirea burselor de stat 

și indemnizațiilor de merit studenților

Delegatia R. P. R. 
condusa de tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a părăsit Coreea

PHBN1AN 5 (de la corespon
dentul Agenpres).

La 5 octombrie, delegația 
R. P. R. condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al C. C. al P. M. R. 
și membru al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, a părăsit Co
reea pe calea aerului după o vi
zită de trei zile în această țară.

Delegația a fost salutată la ple
care de premierul Kim Ir Sen și 
u<n mare număr de persoane ofi
ciale și cetățeni.

Pe aeroport a 
gardă de onoare

fost aliniată o 
cu muzică și

drapel. Tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și Kim Ir Sen au trecut 
tn revistă garda de onoare.

Luînd cuvîntul pe aeroport, to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej a 
mulțumit pentru călduroasa pri
mire făcută membrilor delegației, 
și a urat poporului coreean suc
cese în efortul lui de a realiza 
unificarea pașnică a țării și con
struirea socialismului. El a men
ționat că această vizită va con
tribui la întărirea prieteniei și 
unității între popoarele celor 
două țări. In cursul dimineții 
5 octombrie delegația R.P.R. 
sosit la Pekin.

de 
a

HOTĂRĂSC SOARTA RECOLTEI
MUNCILE AGRICOLE DE TOAMNA

Nu lua de-a gata 
îmbunătățește!

4

Pe ogoarele gospodăriei agricole de stat din Hălăucești, regiunea Iași, muncile din campania 
agricolă de toamnă sint tn toi. Tractoristul truntaș Nicolae Ignea execută acum, așa cum se poate 
vedea din prima fotografie, arături pentru însăm înțări pe o tarla dezmiriștită după recoltare.

Folosind întreaga capacitate de lucru a tracto rutul, el își depășește zilnic norma cu peste 40 la 
sută, făcînd totodată și arături de bună calitate. Mai prejos nu se lasă nici Alexandru Vortic, din 
cea de-a doua fotografie, care a reușit pînă in prezent să insămințeze cu agregatul său 40 hectare 
cu grîu. Foto N. SCARLET

A.

Inf ru

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Romine, pe baza 
„Hotărîrii Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. privitoare la unele mă
suri de îmbunătăfire a muncii 
politice educative tn rîndurile 
studenților" examinind măsurile 
practice necesare în vederea spo
ririi alocației de hrană și ame
liorării modului de acordare a 
burselor, hotărăște:

1. Bursa de stat se poate a- 
corda studenților merituoși, cu 
dragoste pentru învățătură, disci
plinați și cu frecventă regulată.

2. Criteriile care stau la baza 
acordării burselor de stat sînt:

— Situația la învățătură și 
purtare;

— situafia materială a părinți
lor sau a susținătorilor legali.

3. Bursa de stat pentru studenji 
este de 315 lei lunar și constă 
din:

— alocația de hrană de 210 
lei (7 lei pe zi) ;

— regia căminului de 50 lei;
— regia cantinei de 25 lei:
— cheltuieli culturale 30 lei. 
Bursa se acordă in numerar

sau in natură in condițiile ce vor 
fi stabilite prin regulamentul de 
acordare a burselor.

4. Bursa de stat se acordă stu
denților, indiferent de localitatea 
unde domiciliază părinții sau sus
ținătorii legali ai acestora dacă 
au obținut fără corljență califica
tivul „bine" sau „foarte bine" la 
majoritatea obiectelor de studiu 
cerute la examen, la colocviile și 
proiectele de an la care se dau 
calificative și ai căror părinți sau 
susținători legali au un venit net

lei provenit din 
pînă la venitul 
de 2.200 lei, 

agricultură sau 
la care venitul

ntind greul
Măreție, frumusețe, deosebit 

farmec. Armonios contopite, a- 
ceste noțiuni formează impresia 
pe care ți-o lasă atît drumul cit 
și prima vedere a uzinei „Vasile 
Tudose" din Colibași-Pitești.

Uzina, copil alintat al tinerei 
noastre industrii 
promite încă mai 
în planuri.

Omul, deosebit 
încă prea puțin

noi, promite, 
mult decît scrie

ie capabil dar 
___ r__  , . .. folosit aici în 
comparație cu posibilitățile lui, 
lasă să se întrevadă viitorul a- 
cestei uzine.

Cu comunistul Alexandru Chiru, 
strungar, faci cunoștință de oum 
ai pășit în curtea uzinei. E foto
grafiat în mijlocul panoului frun
tașilor. Atît ca lucrător cît și în 
calitate de responsabil de briga
dă, Alexandru Chiru este un om 
obișnuit. Deosebit însă, atît la el 
cit și la membrii brigăzii pe care 
o conduce, este efortul pe care 
aceștia II depun pentru a se ri
dica cit mai mult pe scara măies
triei profesionale.

Alexandru Chiru este un strun
gar bun, lucru recunoscut în toa
tă uzina, încă de cînd a venit 
aici, de la uzina „1 Mai“-Ploești. 
A reușit repede să se impună prin 
calitățile lui profesionale și prin 
calitatea produselor pe oare le 
dă. Aceasta nu a împiedicat, ci 
dimpotrivă, a stimulat perseve
rența lui spre învățătură. Cărțile 
tehnice, sovietice și romînești, 
constituie baza studiului său, lu
cru pe care Alexandru Chiru îl 
face în mod permanent și organi
zat. Imbinind in mod practic și 
creator metodele clasice sovietice 
Kolesov-Bîkov-Bortkevici, cu ex
periența personală și valoroasa 
experiență locală, el a reușit să 
folosească în munca sa un cuțit 
de o nouă formă geometrică, a- 
vînd trei fațete de tăiere rapidă. 
Aceasta a redus timpul de lucru 
al flanșelor cu nut — important 
reper Ia oare lucrează — de la 40 
de minute la 1 minut și jumătate.

In apriga luptă pentru minute, 
Alexandru Chiru a mai adoptat 
un suport transversal port-cuțit, 
care permite piesei să fie „muș- 
cată“ simultan de două cuțite.

Toate aceste „reforme" au fost 
precedate de o îmbunătățire a 
mașinii, însăși și o minuțioasă 
organizare a looului de muncă. 
Strungul la care lucrează a su
ferit modificări 
înlocuirea unor

■ mai rezistente, 
fost schimbat 
mai puternic. O parte din măsu
rătorile intermediare de control 
inter-operații au fost excluse prin 
montarea pe strung a unui liniar 
gradat, care face posibilă măsu
rarea cotelor transversale „din 
mers".

Am amintit doar o parte din 
condițiile datorită cărora produc
tivitatea a crescut considerabil,

Care constau în 
piese cu altele 

De asemenea a 
motorul cu altul,

fapt care a permis lui Alexandru 
Chiru să-și îndeplinească sarcinile 
celui de al doilea cincinal încă 
de la 30 iulie.

Această realizare este cu aSt 
mai măreață cu cît nu este un fe
nomen izolat. Brigada pe care o 
conduce este formată numai din 
oameni calificați de el. Toma Cos- 
tescu și Gheorghe Radu sînt cei 
mai tineri. Au terminat califica
rea la locul de muncă abia la 1 
august 1956. Totuși, avînd la bază 
o temeinică inițiere în tainele tă
ierii raipi'de și intensive, ei au 
realizări promițătoare. Justifica
rea din prima lună a încrederii a- 
cordate este edificatoare.

In momentul de față 
condusă de Chiru are o preocu
pare deosebită. Aplicarea inițiati
vei tinerilor de la „Progresul"- 
Brăila de a realiza economii egale 
cu prețul de cost al unor impor
tante produse finite poate da un 
nou avînt muncii lor. Se poate 
face ceva sau nu ?

întreprinzători și operativi, sub 
influența lui Chiru, membrii bri
găzii au hotărît: analizînd posi
bilitățile, pe baza experienței de 
pînă acum, se pot consuma doar 
140-150 cuțite cu .plăcuțe de metal 
dur pe lună, în loc de 300—320 
cit sînt alocate pentru reperele pe 
care le produc.

Brigada lui Nicolae Ionescu, de 
la atelierul de verificare, a apre- 
ciat la rîndul ei că poate econo
misi 350 de ore manoperă pe lună 
numai la remanierea diferitelor 
calibre, la care se vor mai adău
ga și economiile realizate prin fo
losirea la maximum a pietrelor 
abrazive.

Și brigada de la tratament ter
mic condusă de Emil Conț poate 
face economii la diferite șanuri, 
plumb și uleiuri.

Marea surpriză a luptei pentru 
economii o rezervă însă sectorul 
222. Tovarășul inginer Constantin 
Burlacu, șeful sectorului, și Gheor
ghe Mihăi'lescu, maiistru de con
trol, au organizat remanierea 
comipresoarelor de aer, a pompe
lor de ulei și benzină și a altor 
produse care nu corespund în
tocmai caietului de sarcini. S-a 
reușit astfel ca numai în luna 
septembrie economiile să fie de 
peste 30.000 lei. Vasile Roșoagă 
și Ion Gubaru se pregătesc acum, 
folosind- din plin sprijinul tovară
șului inginer Burlacu, să-și orga
nizeze temeinic munca pe drumul 
unui regim sever de economii, pe 
drumul scăderii necontenite a 
prețului de cost.

In această situație, tineretul 
din uzina „Vasile Tudose“-Coli- 
bași. avînd In frunte cele mai 
bune colective de muncă, și avînd 
sprijinul organizației de partid și 
al conducerii uzinei, are toate 
condițiile să întărească și să ob
țină și pe viitor importante suc
cese pe linia reducerii prețului de 
cost al produselor.

ED. MARCOVICI

trimisul nos-ORADEA (de la 
tru).

Ani de-a rîndul 
copia Bihorului a 
codașă a regiunii 
traiul tractoriștilor, 
duceri nici că-i păsa. Iar în ceea 
ce privește calificarea, se găseau 
în stațiune, după vorba tovarășu
lui Costea, tractoriști care 
știau nici să țină o cheie 
nă“. Tractoarele se stricau 
ren din te miri ce.

Prima dispoziție a 
director a fost tăierea 
porci de la gospodăria

S.M.T. Epis- 
fost stațiunea
Oradea. De 
vechii con-

„nu 
in mi- 
pe te-

brigada

inițiati-

noului 
a 14 
anexă 

a stațiunii pentru asigurarea hra
nei muncitorilor. Au fost organi
zate apoi cursuri de calificare care 
au continuat și in timpul cam
paniilor, pe mașini sau în orele 
de răgaz. In primăvara acestui 
an, S.M.T. Episcopia Bihorului a 
isprăvit campania cu 10 zile îna
inte de termenul fixat. Vechea 
codașă a regiunii ajunsese frun
tașă.

In campania de vară, S.M.T. 
Episcopia Bihorului și-a păstrat 
titlul de stațiune fruntașă a re
giunii. Pereții biroului directoru
lui, odinioară goi, sint astăzi îm
podobiți cu două steaguri roșii, 
încep să se adune trofeele. Trac
toriștii de la Episcopia Bihorului 
au început să contribuie la în
ființarea unor întovărășiri. Sfatul

popular raional Oradea a cerut 
S.M.T.-ului 6ă trimită la Blharea 
cîțiva tractoriști, care să lucreze 
pe păminturile țăranilor munci
tori individuali în această co
mună. Au fost trimiși cinci trac
toriști. Sătenii din Biharea n-au 
vrut să-și lucreze ogoarele cu 
tractorul. Atunci s-a bătut toba 
în sat: cine vrea să vadă trac
toarele lucrînd, să poftească pe 
lotul zootehnic al sfatului popu
lar. Au venit mulți. Rezultatul: 
a doua zi a fost bătaie pentru 
tractoare, iar în scurtă vreme în
tovărășirea din Biharea a primit 
50 de noi membri. La înființarea 
întovărășirilor din Parhida și 
Chiughiu un rol însemnat l-au 
jucat trimișii S.M.T.-udui, agro
nomii de sector și pontatorii.

La începutul toamnei tovară
șul Constantin Costea și-a gătit 
frumos flăcăii care au plecat pe 
ogoare cu mașinile bine puse la 
punct, cu cearceafuri curate și cu 
toate cele trebuincioase. Peste 
tot, în cele 14 gospodării colecti
ve și 19 întovărășiri au fost pre
gătite din timp dormitoarele și 
bucătăriile. Colectiviștii din Borș 
au construit chiar un dormitor 
special pentru tractoriști. S.M.T. 
Episcopia Bihorului are o rază 
de acțiune întinsă: pînă la Să- 
lard sint 35 km. iar pînă la Che- 
resig 26 km. In campania de 
toamnă, stațiunea are de acope-

rit 9000 de hantri. Părea că 
tul va merge bine. Nimeni nu 
gindit însă că nu va îi ploaie și 
că pămîntul va fi tare ca piatra. 
Adam loan, șeful de atelier, nu 
mai știe unde-i e capul — atitea 
pene are de reparat pe teren. De 
asta se necăjește tovarășul Cos
tea. Dacă acum stațiunea nu va 
ieși iarăși printre primele, oame
nii vor spune : „Ei, a fost un foc 
de paie care a ținut doar două 
campanii. Episcopia Bihorului a 
rămas ceea ce a fost".

In timpul acestor frămîntări o 
veste fu adusă directorului. Bri
gada a treia a îndeplinit planul 
în proporție de 25 la sută. „Dra
gii de ei, ce s-or mai fi necăjit 
să atingă această cifră". O altă 
veste vine prin telefon : „brigada 
a patra a lui Ion Lutaș are 27 la 
sută din plan". „Bravo Ioane, dă-i 
drumul!“. Un agronom de sec
tor comunică : la Sîntion și Paleu 
au început însămințările. Trac
toristul Ilie Pop — se află între 
timp — a terminat jumătate din 
planul campaniei. La radio se 
transmite timpul probabil: se 
prevăd precipitațiuni atmosferice.

Zîmbește tovarășul Costea. Cine 
spunea că este necăjit ? Cu ast
fel de oameni poți infringe difi
cultățile. In ciuda condițiilor 
grele, muncile de toamnă merg 
înainte.

ȘTEFAN HALMOȘ

De la școala politehnica
la Institutul politehnic

to
s-a

lunar pînă la 800 
salarii, pensii sau 
impozabil, anual 
dacă provine din 
din alte activități ......  ....... ..
se calculează anual.

5. La acordarea burselor stu
denților, limita veniturilor părin
ților sau susținătorilor legali va 
fi majorată fn funcție de numărul 
copiilor care sînt în întreținerea 
lor, cu cîte 50 lei pentru fiecare 
copil incepînd cu al doilea, cînd 
părinții au venituri lunare.

Dacă părinții sau susținătorii 
legali au venituri anuale, limita 
de venituri se mărește cu 200 lei 
anual pentru al doilea copil și cu 
cite 150 lei anual pentru fiecare 
copil in plus, incepînd cu al trei
lea.

6. Studenții muncitori scoși din 
producție pentru studii, conform 
legilor în vigoare, primesc burse 
de stat 12 luni pe an dacă pro
movează semestrul anterior.

7. Studenții orfani de ambii pă
rinți și fără susținători legali și 
cei proveniți din casele de copii 
primesc bursă de stat dacă pro
movează toate examenele, coloc
viile și proiectele prevăzute în 
planurile de învățămînt și dacă 
n-au venituri personale care să 
depășească plafoanele prevăzute 
în art. 4.

8. Studenții bolnavi t.b.c. au 
dreptul la bursă indiferent de si
tuația la învățătură, cu condiția

să nu depășească plafonul de ve
nituri stabilit.

9. Pentru studenții din anul I, 
la acordarea burselor situația 
școlară se socotește după media 
de la concursul de admitere, care 
trebuie să fie minimum 3,50.

10. Studenții care au obținut la 
toate materiile calificative „foarte 
bine și „bine" pot primi pe pe
rioada anului școlar (cursuri, exa
mene și practicii) o indemnizație 
lunară pentru merite ia învăță
tura în valoare de 50 lei.

11. Studenții din ultimul an de 
studii primesc burse și indemni
zația de merit, in continuare, timp 
de o lună după examenul de stat 
(diplomă) dacă au promovat în 
prima sesiune.

12. Atribuirea burselor de stat 
studenților se face semestrial de 
conducerile instituțiilor de invă- 
țamint respective in condițiile 
stabilite prin regulamente și in
strucțiuni și cu participarea con
sultativă a reprezentanților aso
ciațiilor studențești.

13. Pe timpul practicii de vară 
studenții vor primi spre folosință 
echipamentul de protecție din par
tea întreprinderilor la care sint 
repartizați.

Studenții institutelor de mine 
vor primi echipamentul prevăzut 
de dispozițiile legale in vigoare.

14. Studenții bursieri pot locui 
în cămine in limita locurilor dis
ponibile și lua masa la cantinele 
studențești, achitînd regia cămi
nului și cantinei prevăzută la 
art. 3.

Studenții nebursieri pot să lo
cuiască de asemenea in cămine 
în limita locurilor disponibile și 
să ia masa la cantine studen
țești în condițiile ce se vor sta
bili prin regulamentul de acor
dare a burselor.

15. întreprinderile și organiza
țiile economice pot acorda sub
venții lunare studenților pe du
rata studiilor, in condițiile ce se 
vor stabili prin convenții înche
iate între întreprinderi și studen
ții respectivi.

In caz cînd pentru obținerea 
acestor subvenții sint mai mulți 
solicitanți, acordarea subvențiilor 
se va face pe bază de concurs, 
organizat de instituția de învăță- 
mint superior respectivă de acord 
cu intreprinderile.

Subvențiile acordate în condi
țiile de mai sus nu se cumulează 
cu bursele de stat.

1B. Studenții bolnavi in perioa
da anului școlar, (cursuri, exame
ne și practică) dacă urmează 
tratamentul medical ambulatoriu 
continuă să primească bursa Și 
indemnizația de merit in întregi
me pe timpul concediului medi
cal. precum și tratament gratuit. 
Pe perioada internării în spital 
și a concediului medical, studenții 
continuă de asemenea să primeas
că bursa întreagă și indemniza
ția de merit.

Studenții muncitori, care se gă
sesc în situația de mai sus, re
crutați din producție în baza dis
pozițiilor legale, primesc pe lingă

bursa de stat și indemnizațiile 
cuvenite prin dispozițiile legale 
in vigoare.

17. Studenții orfani de ambii 
părinți și fără susținători legali 
primesc în luna septembrie a fie
cărui an școlar suma de 200 iei 
anual pentru procurarea de ma
nuale și rechizite.

Fac excepție studenții prove
niți din casele de copii, care-șl 
primesc aceste drepturi de la uni
tățile din care provin.

18. Pe timpul vacanțelor stu
denții nu primesc bursă și indem
nizația de merit, cu excepția ace
lora care sint orfani de ambii pă
rinți și fără susținători legali, a 
celor din mediul t.b.c. sau bol
navi t.b.c.

Studenții bursieri, proveniți din 
casele de copii, primesc bursa de 
stat și pe timpul vacanțelor.

19. Studenții bursieri primesc 
costul integral al transportului 
de la unitatea de invățămint la 
domiciliul părinților sau susțină
torilor legali dus-intors, cu tren

cu au- 
in va-

de persoane el. a Il-a sau 
tobusele „autotransport" 
canțele școlare.

20. In caz de abatere de 
ciplină sau de absențe,

la dis- 
____ ... bursa 

poate fi suspendată sau retrasă.
21. Ministerul Invățămintului 

împreună cu Comitetul de Stat al 
Planificării și Ministerul Finan,e- 
lor vor propune anual numărul 
de burse și indemnizații dc merit, 
precum și creditele necesare.

22. în anul 1957, creditele bu
getare necesare pentru burse, că
mine și cantine studențești vor fi

creditele buge- 
anul 1956 pen-

majorate față de 
tare acordate în 
tru burse.

23. Ministerul 
va elabora în 30 
riția prezentei hotărlri regulamen
tul pentru acordarea burselor de 
stat, care va fi avizat de Minis
terul Finanțelor.

24. Ministerul Invățămintului 
este obligat să amenajeze de în
dată căminele studențești și să 
sprijine aprovizionarea de iarnă 
a cantinelor.

25. Prevederile prezentei liotă- 
rlri se aplică Incepînd cu data de 
1 septembrie 1956.

26. Pentru aplicarea dispoziții
lor acestei hotăriri pe perioada 
1 septembrie—31 decembrie 1956, 
Ministerul Invățămintului va pre
zenta Ministerului Finanțelor in 
termen de 15 zile de la apariția 
prezentei hotăriri 
lor necesare pe 
cadrul general și 
ficafiei bugetare.

Ministerul Finanțelor este au
torizat a suplimenta planurile de 
cheltuieli ale ministerelor pe a- 
nul 1956, din fondul de rezervi 
la dispoziția Consiliului de Miniș
tri, cu sumele corespunzătoare.

27. Prevederile Hotăriri! Consi
liului de Miniștri nr. 1868/54 pri
vitoare la bursele studenților se 
abrogă.

Președintele Consiliului de Miniștri
Chivu Stoica

Invățămintu'ui 
zile de la a;a-

calculul sume- 
ministere și pe 
comun al clasi-

Aniversarea la Academia R.P.R. 
a marelui pictor Rembrandt

Academia Republicii Populare 
Romine a ținut vineri după-amia- 
ză o ședință comemorativă cu 
prilejul împlinirii a 350 de ani 
de la nașterea marelui pictor o- 
landez Rembrandt.

La ședință au participat acad, 
prof. dr. C. I. Parhon. președinte 
de onoare al Academiei R.P.R., 
numeroși academicieni, membri 
corespondenți ai Academiei 
R P.R.. artiști plastici, critici de 
artă și alți oameni ai artei și 
culturii

Ședința a fost prezidată de 
acad. Mihail Jora.

Despre viața și opera Iui Rem
brandt a vorbit acad. Gh. Opres
cu, directorul Institutului de is
toria artei al Academiei R P.R. . . _

Subliniind caracteristicile prin- turti universal».

cipale ale creației lui Rembrandt, 
vorbitorul a arătat că opera ma
relui pictor olandez dovedește o 
mare putere de pătrundere în su
fletul semenilor săi. Imensa forță 
de analiză a lui Rembrandt este 
consecința interesului său pro
fund pentru om, a dragostei ne
țărmurite pentru cei care suferă, 
pentru toate formele de viață, 
pentru orice sentiment vibrant, 
este simțul solidarității umane. 
Rembrandt privește în jurul lui 
fără prejudecăți, fără ură, dar cu 
adîncă pasiune.

Acad. Gh. Oprescu a analizat 
o seamă din operele lui Rem
brandt evidențiind apoi contribu
ția deosebită adusă de marele 

. pictor olandez la patrimoniul cul-

( Coborind în Timișoara și 
1 urmind șuvoiul de oameni, pe 
! strada liniștită, spre centrul 
I orașului, cunoști treptat at- 
I mosfera unei așezări întrucit- 
! va aparte. Admiri mulțimea 
I locurilor verzi .casele masive 
l de piatră, așezămintele cultu

rale și școlile...
Era înir-o luni. La Institu

tul politehnic tocmai avea loc 
începerea cursurilor.

— Deschidem pentru a 
37-a oară anul universitar al 
institutului nostru...

Aceste cuvinte le-a rostit 
! solemn rectorul Alexandru Ro- 
I gojan. 37 de ani de existen

tă a unei școli superioare! 
De la rector am aflat istoria 
acestei cifre care se impune.

— Era prin anul 1920. 
După multe insistente mate
maticianul Traian Lalescu își 
văzuse împlinit visul. O școa
lă politehnică în capitala Ba
natului.

Și profesorul Rogoian po
vestește cum ani și ani de-a 
rîndul umblase Lalescu pe la 
stăpînirile vremii. Pretutin
deni i se spunea că nu sint 
fonduri. Dar de fapt fonduri 
erau. Erau, pentru acapararea 

[ de către liberalii de la gu- 
| vern a industriei din terito- 
(riile alipite, pentru pregătirea 
I unităților necesare Antantei, 
I pentru înăbușirea grevei ge- 
I nerale.
[ Cu greu în toamna anului 
I 1920 intr-o umilă clasă de li- 
I ceu (școala nu avea clădiri 
} proprii), Lalescu a putut rosti 
l cu glas tremurător de emoție: 
I „Deschidem întîia oară anul 
I școlar, intr-un institui supe- 
[ rior în capitala Banatului...” 
[ — După aceea, își încheie
I profesorul Rogoian scurta sa 
j istorisire politehnica a ftinc- 
I (ionat cu mari greutăți. Cu la- 
I boratoarele slab dotate. în 
J clădiri proaste, mai mult prin 
I străduințele lui Lalescu și ale 
l colaboratorilor săi. To1 uși. — 
l adăugă el — o seamă de in

I r

gineri formați In școala lui 
Lalescu au devenit In cursul 
anilor foarte cunoscufi.

PASIUNEA 
PROFESORULUI

O încăpere mică de 4-5 me
tri pătrati. Pe lingă pereți. fel 
de fel de motorașe, bobine de 
inducție, transformatori,* acu
mulatori, aparate de măsurat 
intensitățile de curent elec
tric. In mijlocul acestui con
glomerat de fire, de piese me
talice. de tuburi cu mercur, 
un om înalt, cu părul încă
runțit și fata prelungă, ședea 
pe un scăunel și privea atent 
niște cadrane. Din cind în cind 
răsucea cite un robinet de sti
clă și atunci prin fata ochilor 
săi urcau două colonite argin
tii de mercur. Profesorul Ro- 
gojan, rectorul, dădea din cap 
mulțumit și manevra un între
rupător care aducea mai mult 
vuiet sau șuierături în necu
noscuta instalație. M-am așe
zat și eu, cercetînd curios 
oomplicatul redresor cu 
mercur — așa se cheamă 
instalația. Și din spusele pro
fesorului Rogojan am înțeles 
că aici, într-o cuvă de forma 
unui cilindru de motor cu ex
plozie, curentul alternativ se 
transformă în curent conti
nuu. Un șuvoi de electroni și 
ioni formați în masa vapori
lor de mercur din interior, 
transportă curentul numai in
tr-un sens, dîndu-i forma con
tinuă mult întrebuințată la 
actionarea tramvaielor, trenu
rilor electrice, a laminoare- 
lor...

Nu-i nou acest procedeu de 
transformare a curentului. 
Profesorul Rogojan a făcut 
totuși un lucru nou și însem
nat. După concepția sa, a con
struit prima oară în (ara noa
stră un redresor cu mercur. 
Iar atunci cind s-a apucat de 
treabă profesorii cu o înaltă 
capacitate au fost sceptici. 
Redresorul cerea mare preci-

con-zie în execuție. El se , 
struia în atelierele facultății, J 
deci nu intr-o uzină perfec- 1 
tionată. Capacitatea tehnică a j 
profesorului Alexandru Rogo. j 
jan amplificată cu perfecta > 
stăpînire a meseriei de către 1 
bătrînul mecanic Iosif Stem- 1 
per, au învins toate greută
țile: redresorul funcționează, 
suportă acum ultimele încer
cări...

Speranța cercetătorilor de 
la Timișoara, a lui Alex. Ro
goian, Lener Crișan. Eugen 
Pop și alfii care l-au lucrat 
este că redresoare cu mercur, 
după tipul celui creat de ei, 
se vor fabrica pe viitor tn 
tară. Dar aceasta e o altă 
problemă. Important pentru 
școală e însă că valoarea in
stalației va servi de acum îna
inte ca material didactic în 
studiile de laborator. Specia
liștii romini în materie de re
dresoare cu mercur se vor for-

TUDOR MANDA

Recepția de la Ambasada R. Cehoslovace
La 5 octombrie, cu ocazia Zi

lei Armatei Republicii Ceho
slovace, colonelul Miloslav Hoppe, 
atașatul militar al R. Ceho
slovace la București a oferit o re
cepție în localul ambasadei.

Au luat parte tovarășii: gene
ral colonel Leontin Sălăjan, ge
neral colonel Iacob Teclu, Aurel 
Mălnășan, locțiitor a! ministrului

Afacerilor Externe, general loco
tenent Titus Lupescu, general lo
cotenent Corneliu Mănescu, gene
ral locotenent Nicolae Muică, ge
neral locotenent Constantin Ver- 
deș, generali și ofițeri ai Forțe
lor Armate ale R.P.R. Pavel 
Babuci, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, reprezentanți 
ai presei.

Din partea cehoslovacă au par
ticipat dr. Ivan Rohal Ilkiv, am
basadorul R. Cehoslovace la 
București și membri ai amba
sadei.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

Orașul Victoria

(Continuare In pag. 3-a)

Imagini de la brigada noastră volantă
O săgeată galbenă apărută 

înaintea noastră ne-a invitat 
la un drum de 8 km. pină la 
orașul Victoria. Săgeata a 
apărut de curînd, indicind din- 
tr-o dată un oraș. (Noi sîntem 
obișnuiți să urmărim cu seco
lele evoluția unei așezări ome
nești). Așa că, spulberîndu-se 
îndoielile care ne-au urmărit 
pe parcursul celor 8 km., ui
mirea cu care luăm cunoștin
ță cu un oraș în toată puterea 
cuvintulul, este cu atît mai 
copleșitoare.

Ciți ani or fi de cînd am 
citit în gazete prima știre des
pre piatra de temelie a acestei 
noi localități? 4? 5? Și iată 
acum orașul gata clădit, cu 
toate instituțiile utile, cu 
parcurile și solarele nelipsite

așezărilor citadine, cu piață, cu 
sală de spectacole, cu creșă și, 
mai cu seamă, cu orășeni 
mulți și inimoși.

Clădirile lui se inșlruie de-a 
lungul unor străzi curate și 
drepte, împodobite cu pomi. 
Ele au primit în ultima vre
me botezul orășenesc. De la 
căile și drumurile numerotate 
ale șantierului, au ajuns acum 
a fi: strada „Nicolae Bălces- 
cu“, „Fillmon Slrbu“, „Ștefan 
Gheorghiu", B-dut „1 Mai“, 
„Lenin", Aleea „Dr. V. Ba- 
beș“ etc. Străzi cu desăvîrșire 
noi, la a căror frumusețe și 
eleganță ar putea privi cu In
vidie multe străzi din orașe cu 
sute de ani vechime.

Astăzi chiar noi am fost

martorii unor noi pași tn evo
luția orașului. Apar mereu mai 
multe vehicule. Acum cind a 
început școala, unul dintre ele, 
de atlta umblat, a șl suferit 
prima pană (fotografia nr. 1).

Fotografia Nr. 2. Miliția a 
surprins primul contravenient 
al regulilor circulației. Faptul 
însă a stîrnit discuții că doar 
numai acum o oră șoferul tre
cuse cu mașina pe aici și nu 
era nici un semn de reglemen
tare a circulației.

— Nu mai merge așa I 0- 
rașul crește pe negîndite și 
noi trebuie să fim tn pas cu 
el — conchide autoritar mi
lițianul.



întristătoare.

mutîții mei,

fel

iar mă mir

pape scenele 
din Boto- Oare-ți dă fior etern, 

dulce, vinul de Falern ? 
Cum miroase? Precum Praga 
vinul gaieș de Malaga ? 
Nl-am palat marmorean

Paros și Cararra n-am, 
Totuși de noroc alesu-s, 
mai bogat sînt decit Cressus.

pil- 
care

vreodată dor 
Koh-v-Noor.

că cei din 
ușoară supe- 
Brlnzaș. Dida 
Pe scena din

de Xenia și A. 
oare s-au străduit, 
bună măsură, să 
cadrul restrîns al

Tot mă mir și 
ce-o fi blana de Cașmlr. 
Că de cea de Astrahan 
am văzut la un oltean.

în Săptămina Teatrului de păpuși din regiuni, colectivul ar
tistic al secției romine a Teatrului de păpuși din Cluj a pre
zentat spectacolul cu piesa „Fiii pescarului11 de Ella Conovici 
și Jeni Dumltriu, dramatizare a unui vechi basm oriental.

In fotografie: o scenă din acest spectacol.

(Jn spectacol 
captivant

După citeva spectacole de un 
nivel artistic nu tocmai ridicat, 
prezentarea In cadrul Săptăml- 
nil teatrelor de păpuși pin re
giuni a piesei „Aventurile lui 
Tom și Huck" de către teatrul 
din Craiova, a constituit o plă
cută surpriză. Cele două roma
ne ale lui Mark Twain au fost 
dramatizate 
Boeștea,nu, 
izbutind in 
cuprindă în 
scenei și în limitele timpului 
scenic bogăția de tipuri a căr
ților, nenumăratele lor întîm- 
plări. E demnă de remarcat în- 
deminarea și siguranța cu care 
cei doi autori au schimbat cro
nologia faptelor, sau au știut să 
nu îngreuneze desfășurarea di
namică a piesei, renunțînd la o 
serie de personaje (cu excepția 
unui personaj de neînlocuit cum 
e Sid, copilul model, atît de 
necesar pentru a reliefa carac
terul viu, plăcut, cu adevărat co
pilăresc, al lui Tom Sawyer)

Slăbiciunea cea mai însemna
tă a dramatizării este legată 
însă de dialog, care nesocotește 
grija deosebită a marelui scrii
tor față de limba vorbită în 
cărțile sale și despre care el 
singur spune: „în această carte 
sînt folosite unele dialecte, ca...11 
(urmează o înșiruire a dialecte- 

intrebuintate) pentru ca a- 
să precizeze: „nuanțarea 

s-a făcut la întîmplare, sau 
ghicite, ci cu multă luare- 

(Cititorii) că 
încearcă să 
dar nu izbu-

merit insem-

lor 
poi 
nu 
pe
aminte și călăuzit și ajutat te
meinic de familiarizarea perso
nală cu aceste multiple forme 
ale vorbirii".

Din păcate, tn piesa sus a- 
mințită, personajele nu se dife
rențiază și prin “replica, lucru 
de care tocmai se1 ferea Mark 
Twain, cînd glumea, spunînd: 
„să nu presupună 
personajele cărții 
vorbească la fel, 
tesc".

Desigur că un
nat în reușita spectacolului l-a 
avut regia, semnată 
Davidescu. Avînd o 
clară despre felul în 
buie pusă în 
aventuri, el a 
cial în primul 
ti vânt.1 Bind _. ., ,
pere, regia a contribuit ta buna 
mînuire a păpușilor, la expresi
va interpretare vocală a perso
najelor, găsind Soluții ^tehnice 
și artistice interesante (e des
tul să amintim scena furtunii, 
călătoria pe plută, tăierea mă
rului sau deschiderea și închi
derea spectacolului: la început, 
o mină neagră, reală, încătușa
tă și alte două mtini albe, tin- 
zind s-o elibereze; la sfîrșit, 
cele ''trei mtini strînse frățește, 
in vreme ce lanțurile zac — 
piesă de muzeu — pe marginea 

De remarcat bunul 
luminarea „cenei, res-

de Horia 
concepție 
care tre- 
piesă descenă o 

imprimat, în spe- 
act. un ritm cap- 
dovadă de priee-

o expresia imobilă 
profil în parte și 
să aibă o expre- 
folosită în scenă
In schimb, un cu-

scenei), 
gust în 
pectarea cu strictețe a epocii șl 
muzica bine aleasă din creația 
lui Gershwin (care deși moder
nă, e de inspirație folclorică).

Păpușile, construite cu dorin
ța de a avea o mare bogăție în 
mișcări (unele sînt mînuite de 
trei păpușari), n-au fost destul 
de mobile din pricina unui prost 
sistem de articulații (construc
tor: Simelia Lerner). De altfel 
fețele păpușilor, fără destulă 
strălucire, n-au „trăit" , .(poate 
din lipsa unor ochi «lipitori); 
Ele au avut 
deși fiecare 
fața puteau 
sie proprie, 
după nevoie 
vtnt de laudă pentru costumele 
de epocă, bine realizate.

Referindu-nb tot la plastica 
spectacolului, trebuie să spu
nem că decorurile s-au dovedit 
superioare atît prin construcția 
lor sugestivă cit șl prin punerea 
culorilor (Eustațiu Gregorian), 
culegind numeroase aplauze la 
scenă deschisă (cimitirul, insu
la Jackson)

Dintre minuitori s-au remar 
cat Ligia Tilici Gheorghiu și V 
Vrabie (miss Watson, ultimul 
și pentru Jim), Coste! lonescu 
și Didina Davidescu (excrocul 
tinăr) Prin interpretare vocală

..Scînteia tineretului"
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s-a distins D Davidescu(Tom), 
cu o voce plină de nuanțări co
pilărești, V, Vrabie (Jim), cu 
un accent care dădea farmec 
personajului său și Ion Urzi- 
ceanu (James).

Reușitul spectacol al teatru
lui de păpuși din Craiova poate

Transpunerea scenică 
a unui vechi basm oriental

0 diferență 
care nu spune încă nimic

„Albă ca zăpada" 
teatrelor de păpuși 
șani și Brăila prezintă citeva 
aspecte caracteristice mișcării 
teatrale păpușărești din țara 
noastră Desigur, viața artistică 
este o pulsație vie. mereu nouă 
și surprinzătoare, și, în sensul 
acesta, generalizările sînt ris
cante. Cu toate acestea, ni se 
pare că montările aceluiași 
spectacol la cele două teatre in
dică realizări și limite valabile 
pentru destule din scenele de 
păpuși din regiuni.

Una din problemele esenția
le ale acestor teatre este aceea 
a instrumentului specific, a pă
pușii propriu zise. In general, 
și îndeosebi la teatrul din Bo
toșani. se vede tendința de a 
rămîne la păpușa concepută ca 
o copie a figurii umane, ten
dință care, viztnd o reprezen
tare realistă, cade — de fapt 
— Intr-un naturalism Inexpre
siv : în măsura tn care păpușa 
reproduce, armonios, trăsăturile 
feței omenești, ea devine mas
că, in sensul rău al acestui cu- 
vint; ea ascunde caracteristi
cul. Orice tendință spre tipiza
re se bazează pe procedeul ar
tistic al exagerării unor trăsă
turi caracteristice. Pe scena tea
trului din Botoșani, păpușile

de caracterul natural, 
nesilit al discursului mu- 
de noblețea frazei, de ex- 
care — chiar dacă nu de- 
niciodată un anumit prag

Cel care, venind să asculte pe 
pianista poloneză Halina Czerny 
Stefanska, credea că va asista la 
un spectaculos concert de vir
tuoz, s-a înșelat desigur. Deși 
posedă o tehnică impecabilă, 
care-i îngăduie să ctnte lucrări 
foarte dificile fără nici un efort 
aparent și fără a da impresia că 
ar putea să i se ridice vreo pro
blemă tehnică, Halina Czerny 
Stefanska este departe de a fi 
doar o pianistă de virtuozitate, 
încă de la primele măsuri ale 
„Polonezei" tn do minor de Cho
pin, cu care și-a început tnttiul 
recital, a fost evident că o pre
ocupă mult mai mult poezia lăun
trică .a muzicii dectt strălucirea 
exterioară. Din capul locului erai 
cucerit 
calm, 
zical. 
presia 
pășea 
de intensitate emoțională — nu 
era lipsită de relief și era întot
deauna perfect echilibrată (poa
te. pe gustul unora, chiar prea 
consecvent echilibrată). Pianista 
a reușit să creeze de-a lungul 
recitalului Chopin o atmosferă 
poetică specială, un discret colo
rit pe care l-aș numi poate „ve-, 
tust", tn care se simțea o puter
nică dragoste pentru frumusețile 
zămislite cu mai bine de un veac 
in urmă. In această atmosferă 
interpreta nu dispare pentru a 
ceda locul exclusiv operei fi. prin 
aceasta, compozitorului; ea este 

fi socotit un demn omagiu a- 
dus marelui scriitor Mark 
Twain, cu prilejul împlinirii în 
anul acesta, a 80 de ani 
de la scrierea romanului său 
„Aventurile lui Tom Sawyer".

MIHAIL STOIAN

sînt frumoase, In sensul con
vențional al cuvîntului; artis
tic vorbind, ele stnt insă inex
presive. Teatrul de păpuși din 
Brăila prezintă aceeași deficien
tă, deși — ni se pare — intr-o 
măsură mai mică. Cîd de vitre
gă pentru realizarea artistică 
este o asemenea viziune o dove
desc scenele cu piticii care nu 
poi fi nici o clipă identificați 
(lipsesc, de altfel, atît individua
lizarea prin costum, cit și prin 
voce). Păpușa trebuie să depă
șească condiția de copie a figu
rii umane. Viața ei stă in ele
mentul caracteristic unic, fie 
grotesc, fie stilizat. Supra
punerea acestui element peste 
textul dramatic constituie toc
mai instrumentul eficace al fi
nalității educative a păpușii: 
frumesețea rece, colțuroasă 
albă (în viziunea noastră!) 
împărătesei ar plasticiza 
fața ochilor noștri sufletul 
cest ei mame vitrege.

O altă problemă, care se im
pune de la prima ridicare de 
cortină, este aceea a mișcării 
păpușii în scenă. Tn spectacolul 
de la Botoșani, păpușile „zboa
ră", în loc să umble, sau fac 
mișcări neconcludente (scenele 
cu cei 7 pitici). Mai trebuie să

Și
a 

tn . 
a-

Cronica muzicală

După concertele

de adevăr, de artă cuprinse în 
lucrările tălmăcite. Pentru a fo
losi o figură de stil oarecum 
„gramaticală", aș spune că ope
rele —- și deci compozitorul _ — 
nu vorbesc la persoana I-a subiec
tiv despre gînduri, pasiuni, du
reri proprii ci, mai degrabă, se 
vorbește de ele la persoana a 
IlI-a obiectiv...

Această obiectivitate a deră- 
tat puțin pe unii ascultători, obiș- 
nuiți poate cu un Chopin mai di
rect, liber, mai plin de fantezie 
improvizatorie șl mai puțin sobru 
și reținut. Ea este lesne de ex
plicai : o reacție firească împo
triva exacerbării romantismului 
chopinian, a subiectivismului prea 
adesea introdus tn interpretarea 
sa. Căutarea unui „adevărat" 
Chopin — străin de dulcegăria 
salonardă, de subiectivismul ex
trem și de virtuozitatea exterioa
ră, constituie In mod evident o 
caracteristică a gîndirii creatoare 
a pianistei poloneze. Acest drum 
de căutări nu este ușor; cu sigu
ranță că în anii ce vin interpreta 
Iși va rafina tn continuare 
cepția care, din ce tn ce mai 
tură șl profundă, va fi tot 

prezentă și atrage parcă atenția bogată în nuanțe,' culori, 
ascultătorilor asupra comorilor mente de fantezie. Fiecare

con- 
ma- 
mai 
ete- 
din

spunem că, pe ungă mască, pă
pușa este expresivă numai in 
măsura In pare cuvintul este a- 
coperit, este subliniat prin 
gest? Mlnuirea păpușilor, ches
tiune de tehnică, are o funcție 
intru totul artistică in aceste 
spectacole. Lipsa de sincroniza
re cu replica, rigiditatea sau 
mobilitatea excesivă stnt ca
rențe care surpă momentele ar
tistice. Personajele iși capătă 
profil și prin gestică. La tea
trul din Botoșani insă, Albă ca 
zăpada, de pildă, are o mișca
re sacadată și lipsită de grație, 
permanent agitată și totuși ri
gidă. parc-ar fi Uitucjlă. Pe 
scena brăileană, lucrurile stau 
mai bine, deși nu ating nivelul 
pe care l-am dori. Mlnuitorii 
teatrului din Brăila asigură pă
pușilor o evoluție firească, dar 
nu lipsită de alte deficiențe 
Dacă la păpușarii din Botoșani, 
scenele cu cei 7 pitici — care 
puteau constitui momente savu
roase — au fost aproape rata
te, la cei din Brăila ele au 
avut o anume acurateța. mișca
rea insă n-a subliniat suficient 
replica, așa Incit rareori a pu
tut fi identificat personajul care 
vorbește. La Botoșani, regia 
artistică (Ion lacob) a greșit 
de altfel, și tn tabloul Intti. 
cind a prezentat de două ori 
darurile solilor-.

Ni se pare Insă că deosebit 
de gravă este problema voci
lor. In general, interpreții vo
cali nu au subliniat sensul re
plied. nici măcar la modul 
uzual, așa cum facem fiecare 
cind vorbim. Șl de data aceas
ta, ni s-a părut 
Brăila prezintă o 
rioritate (Carmen 
Ralitopol și alții).
Botoșani, de pildă, împărăteasa 
(Viorica Veber) pronunță gre
șit jungher, punind în dificul
tate pe ascultători.

Tedința involuntară spre na
turalism, consecința confuziei 
între a reproduce și a reflecta 
realitatea prin imagini, se vede 
și in scenografie. Tn loc să se 
îndrepte spre un decor stilizat 
de sugestie — singurul indicat 
să dea adlncime artistică, tn 
deosebi unei lumi de basm — 
scenografii au copiat realitatea, 
oferind tablouri de carte poș
tală ilustrată. Scopul dezvoltă
rii gustului artistic nu este a- 
tins, în felul acesta, căci plas
tica implică, dincolo de culoa
re, linia și volumul.

Iată citeva din observațiile 
pe care le-a stirnii vizionarea 
spectacolelor de păpuși cu 
„Albă ca zăpada" la teatrele din 
Botoșani și Brăila. Dacă la cel 
din urmă se 
multă grijă 
și interpretare 
puțin adevărat 
runtă superioritate încă nu re
zolvă nimic. Problema unei mai 
valoroase încadrări tehnice și 
artistice a teatrelor de păpuși 
din regiuni trebuie pusă pe or
dinea de zi.

ȘTEFAN POPA

manifestă mai 
pentru mișcare 
vocală, nu e mai 
că această mă-

creațiile choplniene interpretate, 
purta pecetea acestei orientări a 
Halinei Czerny Stefanska către 
tilcurile mai adinei ale muzicii. 
Tn sensul acesta ne-au impresio
nat îndeosebi Polonezele tn re 
minor, si bemol major și fa diez 
minor (ultima atît de bine grația
tă și atît de unitară în varietatea 
ei), Andantele spianato (în care 
tușeul catifelat alpianistei era In
tr-adevăr fermecător). Nocturna 
în do diez minor (redată ca un 
adevărat poem), precum și Ba
lada în sol minor și Valsul tn mi 
bemol major.

In sensul acesta ne-au impre
sionat multe pagini din concer
tul tn mi minor pentru pian și 
orchestră. Fiecare idee muzicală 
avea un relief pregnant, tn ca
drul unei concepții sobre, dar de 
un amplu suflu. Va stărui astfel 
multă vreme tn amintirea noastră 
felul expresiv și fin tn care a dat 
viață primei teme a concertului, 
lirismul celei de a doua idei mu
zicale, visarea fermecătoare din 
Larghetto. Virtuozitatea nu apă
rea la lumină, era parcă ascunsă 
de muzicalitatea interpretării pia
nistei și orchestrei. Acompania
mentul, asigurat de maestrul Al
fred Alessandrescu, a fost de

Al. Andrlfoiu

ECOU
Iubita cînd mi-o strig prin codrii mari, 
strigarea, incîlcită prin stejari, 
lovită de al virîurilor flanc 
se reîntoarce ca un bumerang.

Cîntarea de tiling!, făr’ să se stingă 
se-ntoarce și reintră în tilingă 
iar doina ce în fluier se-nfioară 
din pribegii se-ntoarce-n fluier iară.

Ecoul e o fată sau o zînă 
cu o baghetă fermecată-n mină. 
Atînge-ncet cîntarea șl cuvintul 
să le trimită îndărăt cu vintul.

E ca oglinda ce lumină strînge 
și iarăși o trimite și-o răsfringe, 
e ca o minge aruncată ios 
ce se re-ntoarce-n aer mai frumos.

Strigat am după fete și mioare 
și vorba mi s-a-ntors răsunătoare, 
dar iată-ncerc, de-un timp, cutezător 
să strig ferice către viitor.

Iar viitorul ca un meșter faur 
îmi schimbă toate vorbele in aur 
și mi le dă ca pe o mărturie 
a ceea ce visăm și o să fie.

N-am văzut nici azi, că-s 
liber, 

leneșele piei de biber 
de samar, de ziheiine 
piei catifelate, line.
Am văzut la moți, Ia noi, 
numai pieile de oi, 
numai piei de căprioare 
mîndre și

Aur este-n
mama n-a purtat cercel 

eu n-am purtat de 
găteală sau inel.

covor persienesc
p-a fost dat să-mi tîrguiesc. 
porțelanul cel de China 
nu mi-a clinchetit lumina, 
nici n-am dus 
după domnul

59Oameni fără glorie*
In numărul 8 al „Vieții Ro- 

mînești" sînt publicate citeva 
fragmente care anunță o car
te de proză remarcabilă. E 
vorba de romanul „Eroica'1 al 
lui Laurențiu Fulga, Ceea ce 
surprinde la autorul „Ultimu
lui mesaj11 și al lui „Ion Vodă 
cel cumplit", piese dramatice 
bine primite la timpul lor, este 
deplina stăpinire a mijloace
lor prozei și mal ales analiza. 
Aproape toate fragmentele pu
blicate îți lasă impresia unor 
mici monografii, în care su
fletul oamenilor este disecat 
cu minuțiozitate, cu o auten
tică forță de pătrundere. Lu
crul e firesc atunci cind ne

(naltă calitate. Doi muzicieni au
tentici au creat laolaltă 0 atmos
feră poetică cu adevărat cuceri
toare.

Un gust desăvtrșit, un fin simț 
al stilului, urmărirea consecven
tă a unei ,,linii mari" in cadrul 
unei lucrări de amploare, au 
fost evidente odată mai mult 
In tălmăcirea unor creații din 
repertoriul clasic universal. 
Miniaturile lui Rameau, Scar
latti, Myslivecek, redate cu 
spirit, gingășie, plasticitate, au 
fost un preludiu al minunatei 
Ciaconne pentru vioară de Bach 
(transcrisă pentru pian de Bu
soni). In Bach, Halina Czerny 
Stefanska a ajuns adesea la o 
grandoare cu adevărat remarca
bilă. In concepția de o sobră 
concentrare a interpretei, această 
capodoperă și-a dezvăluit monu
mentalitatea șl, tn același timp, 
profundul omenesc.

Nu vom mai adinei alte as
pecte ale programului (Beethoven, 
Mozart, Skriabin ș.a.) ; vom sub
linia o dată mal mult gustul și 
muzicalitatea artistei, vădite Sin 
nou cind a tălmăcit Rapsodia a 
12-a de Liszt (atît de des vulga
rizată) tn care, la toate calită
țile mai sus menționate, se a- 
dăuga cu prisosință spiritul, fan
tezia și brio-ul.

Concertele Halinei Czerny Ste
fanska 
tilnirii 
frunte 
zicale 
că vom avea ctt de curtnd bucu
ria unei retntilniri.

FR. SCHAPIRA 

ne-au prilejuit bucuria ln- 
cu o reprezentantă de 

a artei interpretative mu- 
poloneze. Nădăjduim

Tu te urcă pe Ceahlău 
și-ai să vezi avutul meu, 
Pot să mă fălesc cu el. 
Am țiței și am oțel 
am uraniu, am cărbuni 
pot să fac și eu minuni. 
Pcnteleul uriaș 
fmf dă cel mai strașnic caș. 
Oile de la Sibil 
îmi dau blănuri brumării. 
Bărăganu-mi pune-n saci 
pentru pline și colaci. 
Mi-i Blcazul carpatin 
magazie de lumini.
Pe Tîrnave și-n Cotnar 
am izvoare mari de har. 
E destul și e s-ajungă 
vinul de viată lungă.

Și mai sînt bogat în flori, 
stele și privighetori 
șl tn rouă șl-n de toate. 
Cine să mă-ntreacă poate ? 
Și mai am și-acest condei 
care scapără scîntei.
Pot să fiu și lăudat. 
Cressus n-a fost mai bogat!

poporului, tîrit fără 
in groaznicul măcel, 
salveze viețile oame- 
apuce drumul prizo-

gindim că acțiunea se desfă
șoară redusă la maximum in 
timp: pe parcursul cltorvazile 
se ruinează o armată de opt
zeci de mii de romîni incer- 
cuiți la cotul Donului de tru
pele sovietice. E o catastrofă 
a istoriei, o zguduire vulcani
că ce distruge credinți și clă
dește altele noi in fiecare suflet 
aprins de lava incandescentă. 
Pe fundalul alb al zăpezilor 
biciuite de viscol este proiec
tat un decor infernal: oame
nii sfîșiați de foame, la ho
tarul dintre viață și moarte 
așteaptă sentința istoriei. Unii 
Înțeleg gravitatea momentu
lui și în virtutea acelui bun 
simț al 
voia lui, 
caută să 
nilor, să 
nleratului; alții — și mai a- 
ies cei cu conștiințele grav 
pătate — caută să se opună, 
în virtutea unul egoism feroce 
pe care și-1 drapează cu fra
ze grețos patriotarde. E o 
încleștare dantescă, chinuitoa
re. Moartea hohotește ca o 
nebună, încurajată de foame, 
de răni și mai ales de bom
bele fasciștilor germani care 
se răzbună crunt pentru „tră
darea11 romînilor. Lupta a- 
ceasta cu moartea, în fața că
reia omul e despuiat de toa
te adausurile inutile, e ad
mirabil surprinsă de Fulga. 
De aici, agitația și calmul, pa
tosul și scepticismul, eroismul 
uman și egoismul animalic, 
atîția și atîția poli opuși ai 
unei realități supraîncărcate de 
contraste. Intre acești poli se 
petrece drama acelor „oameni 
fără glorie11 cum le spune au
torul. Dar cioburile unei o- 
glinzi — fragmentele foarte 
disparate — nu pot reda de
ctt parțial frumusețea șl de
fectele întregului. Așteptăm 
deci tipărirea cărții, care se 
anunță ca o lucrare deosebită, 
un document artistic ce tre
buie pus sub ochii fiecărui tî- 
năr de azi, pentru a ține min
te și mai bine tragedia In 
care au fost tirite generațiile 
înaintașe, precum șl lecția a- 
mară dar dreaptă pe care o 
dă, in asemenea Împrejurări, 
istoria.

ION BRAD

Oarecum înrudit cu chibițul, 
omul nostru este însă un soi 
de chibiț mai rafinat. A îm
brăcat pe el platoșa unor for
mule juste și s-a .strecurat tn 
chip de ploșniță pe corpul 
muncii colective. Dar cum a 
avut niște ursitoare înțelepte, 
incunoștiințate de faptul că 
nu e atît de ușor să fii ploș
niță pe un trup sănătos, de
prins cu curățenia, acest ,.su- 
pra-chibiț" a fost înzestrat cu 
însușiri de preț — potrivite 
asprei existențe căreia îi fuse
se sortit. In primul rind, i-a 
fost hărăzit un fenomenal simț 
olfactiv, pentru care ar putea 
fi invidiat de către cel mai 
sensibil dulău ciobănesc. Cre
ierul (altminteri cu totul lip
sit de importanță pentru spe
cimenul de față) i-a fost înno
bilat prin pigmenți de came
leon. Asta pentru... elasticita
te ideologică și lipsă de du
reri de cap. Acestor înzestrări 
trupești li s-au adăugat alte 
citeva de natură spirituală. 
Astfel, cultivată, ploșnița a 
doblndit principii, printre care 
și acel nevertebrat; „Fii mic 
cu cei mari, și mare cu cei 
mici", scos din nu știu ce pa
gină a piesei lui Alecsandri, 
„Boieri și ciocoi".

Așa a pornit ploșnița în 
lume.

Fără prea multă greutate, 
specullnd buna credința, s-a 
oploșit la sinul unui colectiv. 
Intti de toate, modestă, a tă
cut și a învățat. La asta a 
servit.o fenomenalul ei simț 
olfactiv. A mirosit, înainte de 
toate, schema. Apoi, pe baza 
cunoscutului său principiu, a 
împărțit colectivul tn două 
mari categorii: „cei mari" șl 
„cei mici", și, prin dificile 
exerciții de gimnastică, a în
ceput să-și manifeste dubla 
personalitate: In primul caz: 
făclndu-se mică-mică. tn celă
lalt invers. Intli, n-a observat 
nimeni delicata manevră, așa 
tnclț, netulburati, ploșnița și-a 
ciștigat prima bucată de 
ne. Un început modest 
trebuia continuat.

In scurtă vreme însă, 
cerul senin al existentei ei au 
apărut nori negri. La gazeta 
de perete s-a ivit o notiță a- 
cidă care denunța servilismul 
evident al ploșniței. Ce era de 
făcut? Atunci, a scos-o din 
încurcătură un alt dar al ursi
toarelor: creierul cu pigmenți 
de cameleon. Subit, ploșniței 
i-a trecut prin minte un sis
tem genial, puțind fi rezumat 
printr-un singur cuvlnt: o- 
rlentare. Dar o anume orien
tare. de ploșniță. Un lung ar
ticol autocritic la gazeta de 
perete i-a dres prestigiul : 
ploșnița a recunoscut că „nu 
se orientase just în muncă".

Așa și-a început glorioasa 
carieră. „Orienttndu-se"...

înainte de a pătrunde la șef, 
ploșnița o ancheta pe secreta
ră (desigur însă, Intr-un mod 
mal fin dectt reușim s-o fa
cem noi aici):

— E supărat? E bine dis
pus?

In primul caz, îl informa 
pe șef de cutare neregulă să- 
vîrșită de vreun coleg; în ce
lălalt, cerșea vreun favor, pe 
care-l intitula delicat: „o mică 
chestiune personală". N-ar fi 
făcut insă niciodată impruden
ța să intre la șef înainte ca 
acesta să-și ft luat micul de
jun; ploșnița, cultivată, citise 

I Din carnetul artistului plastic

SABIN BALAȘA
(? Micul căpitan (schiță) y

pe undeua că înainte de a 
mined, omul este ușor irușcibil. 
Pe baza aceluiași genial sis
tem de orientare, știa si in
tuiască valoarea oricărui cm. 
Acolo unde un naiv ar fi în
crucișat neputincios brațele, 
ploșnița dovedea siguranță: 
cifrele romane ale categoriilor 
din schema de salarizare re
prezentau pentru ea farurile 
luminoase ale (după caz) a- 
dtilării. amiciției, ușoarei a- 
tenții sau nepăsării opace. 
Față de oamenii necunoscuțt, 
criteriul de orientare erau hai
nele. Odată insă, comise o 
ireparabilă greșeală : bruscase 
pe un cetățean îmbrăcat într-o 
cămașă de zefir și pantalon de 
doc, pentru ca, a doua zi, să-l 
vadă tn oraș pe acetașl indi
vid — de astă dată arborind 
un splendid costum de kam- 
garn și o cravată de mătase 
naturală in ape — la braț cu 
șeful... N-a fost singura ei 
imprudență. Cu alt prilej, la 
ieșirea dintr-o ședință, tăbăci
se cu reproșuri asupra unui 
om de bună credință care-l 
criticase pe directorul adjuni t:

— Ce-ai tăcut, nenorocitule. 
Tocmai pe adjunct te-m apu
cat să-l tei la rost 2 Păi ăsta 
e „tare" de tot.

La stupefacția celuilalt, ploș
nița replică misterios:

— ...In curînd. îl face direc
tor plin. Ascultă-mă pe rțiine, 
m-am orientat! N-ai văzut ci 
a primit de I Mai invitație la 
tribuna ?

La vreo ședință mai compli
cată, cînd nu știe ce hotwire 
trebuie sd ia, ploșnița face 
studii de psihologie facială a- 
supra reprezentantului forului 
tutelar. Clipele cele mai grele 
pentru ploșniță sini cele ciad 
e strinsă cu ușa să aibă idei 
personale, fără a se fi „orien
tat" In prealabil. Ca referent 
agricol, nu se apucă de tn- 
sămînțări înainte de a primi 
dispoziții ștampilate tn acest 
sens. Daci din întîmplare 
compune versuri, nu va scrie 
sonete ptnă nu se va fi încre
dințat că, înaintea ei, a publi
cat și Mihai Beniuc sonete. 
De la ea. de la ploșnița mun
cii colective, a pornit îngrozi
toarea expresie: „S-a dat dru
mul la..." Expresia orientă
rii ei.

Și astfel, cu însușirile-i na
turale, ploșnița Iși macină zi
lele alerglnd de colo plnă 
colo, rătăcind năucă pe pun
tea dintre dumnezeu și diavol. 
Iar dacă tntr-o bună zi Me- 
fisto i-ar propune să-i cum
pere cu doi poli sufletul, desi
gur ploșnița ar accepta tir- 
gul; de îndată însă, orientln- 
du-se și spre dumnezeu, ar 
dona din sumă trei lei pentru 
izbăvirea păcatului.

De curind, m-am inttlnit cu 
o asemenea ploșniță pe care 
o știam gospodărind o canti
nă, și care fusese dată afară 
pentru coțcăriile săvirșite.

— De, i-am spus eu mora
list, îți meriți soarta.

— Cu prisosință, îmi răs
punse ea spășită. Dacă nu 
m-am orientat...

— Adică tn ce fel nu te-ai 
orientat ? nu mi-am putut ln- 
frîna uimirea.

— lac-așa, făcu naivă ploș
nița. Nu m-am orientat că șl 
directorul ia masa la cantină.

VICTOR VINTU
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Premiera zilei:

pantru noul birou
In sală plutește atmosfera so

bră. solemnă chiar, specifică unei 
adunări in care tinerii discută 
despre ei, despre problemele lor. 
de pină acum și cele de perspec
tivă, de care e strlns legat viito
rul lor. '

Despre toate se discută cu se
riozitate, munca de anul trecut a 
biioului U.T.M. pe clasă e pre
zentată real, fără să fie ocolite 
diferitele lipsuri. Propunerile pen
tru biroul U.T.M. din acesl an 
sînt făcute cu răspundere, chib
zuit.

Darea de seamă prezentată s-a 
caracterizat prinlr-o serie de ca
lități atît din punctul de vedere 
al conținutului și al problemati
cii, cit și al redactării — carecon- 
■toază mult In astfel de împre
jurări.

„Făcînd bilanțul muncii noas
tre de un an întreg, eîntem mîn- 

*dri. Intr-adevăr, în clasa noastră 
s-a muncit, s-a muncit cu convin
gere și cu dragoste. Rezultatele 
pe care le-am obținut, deși par, 
în comparație cu alte clase, bu
ne, nu trebuie să ne mulțumeas- 

'Că. Ele puteau fi și mai bune, 
dacă eforturile noastre ar fi fost 
mai unite, mai continue și mai bi
ne orientate, Iată de pe ce pozi
ție putem analiza munca de un 
an întreg". Cu aceste cuvinte în
cepe să fie judecată activitatea 
utemiștilor. Și ele nu sînt simple 
enunții de „Introducere" însoțite 
apoi de 2—3 generalități; ur
mează numeroase exemple și fap
te, fapte care amintesc tinerilor 
tot ceea ce au făcut bine sau rău 
Intr-un an de muncă pe tărlmul 
însușirii de cunoștințe cu care 
să pornească mai departe pe dru
mul greu, cîteodată spinos, al cu
ceririi științei.

Darea de seamă arată că mun
ca s-a desfășurat de multe ori 
sporadic, că a fost lipsită' de o 
conducere fermă De aceea au 
existat probleme mari, greu de 
rezolvat. Cei 15 corigenți și re- 
petenți din pătrarul I dovedeau 
că munca a fost luată prea ușor 
și superficial. Printre corigenți 
6e găseau și utemiști și chiar un 
membru al biroului (Nicolae Siă- 
nilă). Dacă numărul corigenților 
utemiști nu era atît de mare (2 
din 11) in schimb, mediile de 3 
erau numeroase. Pe de altă par
te, disproporția dintre numărul 
utemiștilor si al celorlalți elevi 
promovați, dovedea că primii au 
lucrat sectar, fără să se preocupe 
de colegii lor.

Pe pătrarul II, in loc ca numă
rul corigenților să scadă el a 
crescut (in clasă erau 18 cori- 
genti. printre care trei utemiști
— Schatz la o materie, Cuiicovs- 
chi și Vochiu la două). Și totul 
pentru că biroul n-a reușit să mo
bilizeze toate forțele colegilor. 
Toți — conducerea școlii, dirigin
tele, birou) U.T.M. — se găseau 
înlr-un Impas.

De acum încolo însă, a început 
o muncă susținută in oare toate 
eforturile erau Îndreptate spre îm
bunătățirea situației. Și, ajutați 
de dirigintele clasei, la care tot
deauna găseau un sfat bun. nu
mărul corigenților în pătrarul III 
a scăzut; dintre utemiști rămîne 
doar unul : Dumitru Mohor. La 
sfirșitul pătrarului IV surpriză : 
clasa a ajuns fruntașă între cla
sele a IX-a din școaia medie nr. 
1 „Nicolae Bălcescu"-București, 
și toți utemiștii promovați.

Clasa codașă a ajuns în frun
te ! Toate acestea au cerut efor
turi, pricepere tn organizarea 
muncii. Sprijinul dirigintelui și 
direcției le-a sta< la îndemînă. Bi
roul a găsit diferite metode pen
tru a îndrepta situația. Adunări
le U.T.M. erau mai bine pregă
tite, antrenau masa de elevi, reu
șeau să-i ajute mai bine pe a- 
ceștia. , S-au scris la gazeta 
de perete articole interesan
te, în care elevii puneau mult 
suflet; ele oglindeau metode
le de lucru ale chior fruntași (de 
exemplu : Popa — „Cum învăț la 
chimie", C. Popescu — „Cum mă 
pregătesc pentru ora de fizică" 
etc.). De asemenea se scriau ar
ticole științifice care trezeau in
teresul elevilor, pasiunea pentru 
anumite obiecte. La ora de diri- 
genție se prezentau referate fo
lositoare (C. Popescu —„Cum îmi 
împart timpul liber", Teodorescu
— „Programul zilei"). Pe o scară 
redusă a fost introdusă și metoda 
ajutorului individual. Mai puțin, 
dar s-au făcut șl unele deplasări la 
domiciliul elevilor. Și concluzia 
la capitolul privind învățătura e 
un bun ajutor pentru noul birou: 
„Cauzele principale ale situației 
slabe pe primele două pătrare 
ș-au datorit în primul rînd super
ficialității cu care a fost privit 
procesul da invățămînt. Cum ar 
fi putut să rămînă altfel co
rigenți tov. W. Schatz.sau N. Stă- 
nilă, care au multe posibilități ? 
Ei s-au îndreptat, dar tn clasă j 
continuă să existe o inerție, o pa- < 
sivitpte ciudată, un șoi de. nepă- < 
sare. Sarcina noului birou este 
tocmai aceea de a activiza toate .

forțele clasei chiar de la înce
put..."

Dar cele arătate nu erau singu
rele lipsuri ale clasei. Situația 
proastă la învățătură se impie- 
tea 6trins cu inidisciplina. Ea ore 
ea se manifesta mai ales sub for
ma unei rumori, a unui zumzet 
neîncetat. Și, din păcate, la a- 
ceasta contribuia cea mai mare 
parte di>n clasă. Existau însă și 
manifestări izolate mai grave. In 
clasă apăruseră — și n-au dispă
rut incă complect — un soi de 
bufoni, care turburau orele de 
curs. In această problemă s-au 
reliefat lipeurile colectivului cla
sei, care nu era mai puțin vino
vat.

„Ca și în cazul învățăturii — 
se recunoaște în continuare în 
darea de seamă — în cazul in
disciplinei munca biroului a fost 
sporadică. Articolele la gazeta de 
perete, dintre care unele comba
tive (Teodorescu — „Disciplina 
clasei noastre" etc.), discuțiile și 
referatele din orele de dirigenție 
nu s-au înlănțuit într-o muncă 
susținută, de perspectivă. De ase
menea s-au înregistrat cazuri de 
„cocoloșire" a elementelor turbu
lente, de solidarizare, prost înțe
leasă, chiar tn sinul biroului (Bo
tez, Munțiu și C. Popescu etc.)".

Dar, ptnă la urmă, saltul făcut 
în învățătură s-a simțit și în 
privința disciplinei și el a dove
dit că atunci cînd colectivul ac
ționează unit apar rezultate bune.

Pe tot parcursul ei darea de 
seamă prezentată de utemiștii 
clasei a X-a e plină de învăță
minte pentru activitatea de viitor. 
Pe drept cuvtnt se subliniază ca 
un merii faptul că în munca de 
organizație s-au obținut multe 
succese. Nu este bine însă că 
muncii administrative i s-a acor
dat în mod nejustificat intîietate 
și în schimb au fost neglijate 
alte sectoare. Aceasta a făcut ca 
de multe ori activitatea U.T.M. să 
fie formală, lipsită de conținut.

Este firesc că darea de seamă 
nu putea trece cu vederea peste 
activitatea extrașcolară care a sti
mulat dezvoltarea diferitelor apti
tudini ale elevilor, i-a ajutat în 
formarea diferitelor deprinderi 
utile, i-a întărit fizicește. S-au ți
nut o seamă de referate reușite 
(M. Popa — „Omul nou. omul 
societății socialiste", C. Popescu 
— „Disciplina liber consimțită"), 
pe lingă o serie de evocări isto
rice legate de diferite evenimen
te Totodată s-au împărțit invita
ții la diverse conferințe, cu subiec
te literare-politice („V. V. Maia- 
kovski"), social-politice sau știin
țifice („B. Franklin"). In cadrul 
clasei biroul a căutat să țină ele
vii la zi țu toate noutățile politice. 
In timpul Congresului al II-lea 
șl P.M.R. bunăoară, s-au organi
zat mai multe grupe,'in care se 
discutau documentele publicate 
în ..Scînteia tineretului".

Utemiștii au manifestat în 
cercurile pe materii mult interes 
pentru știință. Ca rezultat al ni
velului ridicat de pregătire la 
unele discipline (matematica), 
clasa a obținut numeroase succe
se. La olimpiada de matematică 
și fizică ea a avut un bun pro
cent de reușiți. S-au evidențiat 
îndeosebi Ion-Lucian Cipere, Va
sile Boldea, Mircea Popa.

Marii pedagogi spun că munca 
de gospodărire a clasei ajută ele
vii in dezvoltarea multor calități.

Și aceasta s-a adeverit Din ini
țiativa dirigintelui s-a pornit o 
mișcare de împodobire și îngriji
re a clasei, care s-a extins și a 
cuprins întreg colectivul. A de
venit o muncă entuziastă, susți
nută, care a pasionat elevii.

Această acțiune, dusă într-un 
moment de pasivitate, a avut 
un rol mobilizator și în alte pri
vințe. Ea a dezvoltat la elevi dra. 
gostea pentru locul de muncă, 
dragostea față de școală, față de 
munca lor, grija pentru bunul ob
ștesc.

Darea de seamă a mai vorbit 
și despre multe alte lucruri bune 
și rele. Despre activitatea sporti
vă, despre munca extrașcolară în 
genere, care, fiind diversă și bo
gată, a atras un mare număr de 
elevi și a 
ță asupra

Meritul 
acela că 
gîndurile 
tilor, analiza curajos cauzele lip
surilor adueîndu-și astfel partea 
de contribuție pentru ca adunarea 
să constituie un bun îndrepiar în 
activitatea noului birou ales.

Lucrul acesta a reieșit de alt
fel și din discuțiile purtate, în 
cadrul cărora elevii ca și profe
sorii participanți la adunare au 
aprobat întru totul darea de sea
mă. Ei au mai făcut și unele 
complectări care au fost scăpate 
din darea de seamă. Vasile Bol
dea a venit să arate că s-au ob
ținut o serie de realizări demne 
de remarcat în cadrul concursu
lui „Iubiți cartea". Utemistul 
Ohanesian a atras atenția asupra 
sistemului defectuos de difuzare 
a presei de tineret (mulți elevi 
nu primesc deloc ziarele).

Nu mai este de lăudat 
faptul că discuțiile, ca de altfel 
și darea de seamă au pierdut 
din vede tocmai dezbaterea pro
blemelor ridicate de Hotărîrea 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. cu privire la 
îmbunătățirea învățămîntului de 
cultură generală din R.P.R. și a- 
ceasta în timp ce ele se dezbat 
peste tot, aplicarea lor fiind o 
preocupare principală în școlile 
noastre.

Ceea ce i-a mai scos din 
încurcătură a fost proiectul de 
hotărîri care era alcătuit în lu
mina sarcinilor puse de cel de-al 
II-lea Congres al U.T.M. După 
ctim se precizează în acest pro
iect, biroul U.T.M. își propune 
să se acorde o mai mare atenție 
Învățăturii, ridicării nivelului de 
cultură generală al elevilor. In 
acest scop el își ia ca sarcină 
să urmărească mai îndeaproape 
studiul individual al elevilor, sâ-i 
îndrume în alcătuirea programu
lui zilnic și în respectarea lui, să 
dezvolte pasiunea elevilor pen
tru știință, acordînd o mai mare 
atenție cercurilor pe materii, mo- 
bilizind elevii la diferitele con
cursuri și olimpiade pe materii 
ce se vor organiza.

S-au mai făcut și alte propu
neri. Detailarea șl aplicarea lor 
de către noul birou ales, va putea 
constitui o contribuție importan
tă a clasei la traducerea în viață 
a hotărîrilor celui de-al II-lea 
Congres al U.T.M. legate de ri
dicarea pe o treaptă superioară 
a muncii U.T.M. în școli.

CORNELIA MANCIUR

avut o vădită influen- 
lor.
dării de seamă a fost 
era sinceră, reda fidel 
și preocupările utemiș-

însă

( Urmare din pag. l-a)

școala profesorama deci la 
lui.

De lucru, 
soțul cu mindrie, vor avea be. 
recltet la echipamentul electric 
al marilor laminoare, în trans, 
porturile urbane și feroviare 
electrice, în industria chimi
că. Si, încheie el foarte mo
dest, am reușit să-mi ; 
o mică pasiune — un redre
sor cu mercur romînesc la 
care să fac și alte experiențe, 
dar mai ales să-mi instruesc 
studenții.

îmi spune profe
sie, vor avea be.

„ZIARIȘTII* de Al. Mirodan
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; Pe scena Studio a Teatrului Național „I. L. Caragiale" are ( 
s loc astă seară premiera piesei „Ziariștii" de Al. Mirodan, pusă f 

1 in scenă de regizorul Moni Ghelerter. In fotografia noastră f 

1 o scenă din tabloul III, interpretată de Radu Beligan (dreap- \ 
l ta — in rolul principal al piesei) și Alfred Demetriu (stingă). ‘ 
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Numirea ministrului
R P. R.

In Uniunea Birmană
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a R.P.R.. 
Pavel Silard a fost numit trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al R.P.R. în Uniunea Bir
mană.

Guvernul birmau și-a dat agre
mentul la această numire.

(Agerpres)

A apărut Analei* Institu
tului de istorie a partidului 
de pe lingă C.C. al P.M.R. 
nr. 8, anul 2, septembrie-oc- 
tombrle 1986.

La rubrica Studii și refe
rate se publică un material 
despre ocuparea pămînturilor 
moșierești în fostul județ Me
hedinți (1944—1948) iscălit de 
A. Costea, D. Săvoiu și M. 
Lungeanu și un studiu al lui 
V. Rata despre grevele mun
citorilor tipografi din Bucu
rești din 1886—1888. La ru
brica Lecții și consultații pu
tem citi două materiale pri
vind lupta P.C.R. in perioade
le 1934—februarie 1938 și fe
bruarie 1938—iunie 1941. Este 
publicat de asemenea un inte
resant material al lui T. Ca- 
ranfil despre frontul studen
țesc democratic (1935—1938). 
In cuprinsul numărului găsim 
și rubricile de documente, cri
tică și bibliografie, informa
ții, date calendaristice.

Informație
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Bel
grad, delegația studenților din 
R.P.R. care va participa la 
cel de-al treilea Congres al U- 
niunii Studenților Iugoslavi ce 
va avea loc între 6—8 octombrie! 
a.c. Delegația este condusă dei 
tov. Ion Iliescu, secretar al C.C.) 
al U.T.M., președintele comitetu--, 
lui de organizare a asociațiilorj 
studențești din R.P.R.

Conferința de presă
cu delegația municipală iugoslavă

Joi seara a avut loc la hotelul < 
„Athenee Palace" din Capitală o 
conferință de presă în cadrul că
reia Miloș Minici, președintele 
Comitetului Popular al orașului 
Belgrad, conducătorul delega
ției municipale iugoslave invi
tată în țara noastră de Comite
tul Executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei, a împărtășit repre
zentanților presei romîne impresii 
culese în timpul vizitei în R.P.R.

La conferința de presă au par
ticipat membrii delegației muni
cipale iugoslave, reprezentanți ai 
Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, ziariști.

„Am fost oaspeții țării dv. timp 
de o săptămînă, a spus Miloș 
Minici.

Delegația noastră se întoarce 
la Belgrad cu cunoștințe bogate 
despre țara dv. Ne-au lăsat o im
presie deosebită ospitalitatea și 
sentimentele călduroase de prie
tenie cu care am fost înconju
rați tot timpul atît de tovarășii 
care ne-au însoțit cit și de mun
citorii și inginerii din fabrici șl 
uzine, profesorii și elevii din 
școli, personalul muzeelor pe 
care le-am vizitat. Sentimentele 
prietenești și ospitalitatea pe care 
am întilnit-o este o dovadă că 
prietenia tradițională dintre po
porul romîn șl poporul iugoslav 
a rezistat greutăților la care a 
fost supusă după anul 1948, că 
aceste sentimente sînt maț pu
ternice astăzi ca oricind. Senti
mentele reciproci de prietenie 
dintre popoarele noastre ca și 
scopul comun pentru care luptă 
ele — construirea socialismului 
— stau la baza dezvoltării unei '

— E tot ce-a mai rămas din 
fostul laborator de pe timpul 
lui Lalescu...

Nu ne mulțumește afirmația 
și cerem explicații .

Mă străduiam să-mi imagi
nez acest laborator din care 
rămăseseră doar urme firave 
și mă miram că în condiții d- 
tlt de vitrege s-gu putut forma A urnisatisfac ingineri valoroși ca Aurel 

, rpdre- Bărglăzan, laureat al premiu- I I CUI C . . , Doinea nl ritm nflnl

AMINTIREA VECHIULUI
LABORATOR

O alee tivită cu gazon, cu 
dalele roase de pașii multor 
serii de studenți. La capătul 
ei o clădire potrivit de înaltă 
și cu acoperișul etajat. Pe fa
țadă o firmă: „Laboratorul 
de mașini hidraulice „N. E. 
Jukovski”.

Intrăm într-o sală înaltă 
cu aspect de uzină. Doi ingi
neri tineri: Valentin Dobinda, 
un fost student al facultății 
de mecanică, azi cercetător1 la 
Academia R.P.R. șl Francisc 
Gampe, șeful laboratorului, ne 
conduc bucuroși prin labirin
tul mașinilor. Documentarea 
începe în fața unei scheme. O 
schemă încadrată în ramă 
neagră. Reprezintă cele 3 săli 
ale laboratorului. Prima sală 
este cea a turbinelor. A doua 
a distriigâtorului de energie 
și a tre’a a tunelului hidrodi- 
namic .Toate au cam aceeași 
vîrstă. aproape vîrsta demo
cratici populare de la noi. Ca 
amănunt: la construcția săli
lor au lucrat voluntar citeva 
serii de studenti. Cind pri
vești schema de sub sticlă. îți 
zici: „Un ghid și nimic mai 
mult”. Dar nu e chiar așa. 
Călăuzele noastre, inginerii, 
ne dau explicații.

— Priviți fostul labora
tor I...

Privim. In mijlocul sălii un 
patrulater din dale de mozaic. 
Perimetrul aproximativ de. 2 
ori 5 metri pe patru. In cen
trul patrulaterului o Instala
ție, turbina. O turbină veche.

Ridicăm din umeri a nedu
merire. Inginerul Dobîndă ne 
zise:

Sentimentele

structor la Barajul hidrocen
tralei Bicaz, Andrei Berză- 
nescu: inginer la C.S.P. 
alții.

O CĂLĂTORIE 
STIND PE LOC

lui de stat. Despre el am aflat 
că a terminat școala lui La
lescu prin 1924. De atunci a 
fost mutt timp profesor. In 
1948 a primit sarcina să or
ganizeze un laborator modern 
de cercetări hidrotehnice.

— După cum se vede din 
laboratorul vechi a rămas 
doar ca o amintire. O amin
tire stîrnită de un minuscul 
petec de mozaic pestriț. Iar ce 
vedefi aci costă zeci de mili
oane de lei, bani care au fost 
puși de statul democrat-popu. 
Iar în slujba învățămîntului 
tehnic...

De la început laboratorul 
s-a dovedit foarte util și in
dustriei. In el s-a studiat, cal
culat și construit sub condu
cerea profesorului Bărglăzan 
macheta hidrocentralei de la 
Văliug, un prototip de regula
tor de turbină, un ventilator 
de mină șl altele.

De la început — explică 
Francisc Gampe, celălalt ingi
ner, facultatea de mecanică, 
la fel ca și celelalte din insti
tut, s-a legat puternic de in
dustrie. Fabricile din împre
jurimi ne dau cu dragă inimă, 
drept răsplată pentru munca 
noastră de cercetători, motoa
rele sau piesete de care a- 
vem nevoie în studiul de la
borator al studenților. Cunos. 
cînd toate acestea îți dai sța- 
ma că s-a realizat un lucru 
mare. La școală profesorului 
Bărglăzan, și el laureat al 
Premiului de Stat și consilier 
la Reșița, au crescut ingineri 
de valoare ca Valentin Da- 
bîndă, cercetător la Academia 
R.P.R., Rakosy Ladislau, con. din visarea

și

Sărbătorirea
Lunii prieteniei romîno-sovietice 
în școli și facultăți

Elevii, studenții șl profesorii 
patriei noastre vor sărbători, 
incepînd de la 7 octombrie, una 
dintre cele mai dragi sărbători : 
Luna prieteniei romîno-sovietice.

Intre 5 și 9 octombrie se vor 
organiza în toate școlile și in
stituțiile de învățămînt superior 
adunări festive de deschidere a 
Lunii prieteniei roruino-sovietice 
urmate de programe artistice 
consacrate artei și literaturii so
vietice.

Intre 10 și 15 octombrie va 
avea loc în București o consfă
tuire pe țară. Vor fi prezenți 
fruntași în aplicarea inițiativei 
intelectualilor din satul Murî- 
ghino din U.R.S.S. și, ca invi
tați. profesori din fiecare regiune 
a țării.

Intre 15—27 octombrie nume
roase cadre didactice din întreaga 
țară vor participa la conferințele 
care se vor desfășura 
rești, centre regionale 
palele centre raionale, 
„Relațiile romîno-ruse 
gul veacurilor". Astfel 
rințe vor fi ținute și în școli și 
facultăți de către profesori de 
Istorie; aceeași temă va fi 
oglindită în activitatea cercurilor 
de Istorie ale elevilor.

Intre 27 octombrie și 9 noiem
brie vor avea loc simpozioane și 
vizionări de filme la care vor

în Bucu- 
și princi
pe tema : 
de-a lun- 
de confe-

participa elevi, studenți, cadre 
didactice și părinți.

Cadrele didactice din școlile 
situate în localități apropiate de 
frontiera dintre R.P.R. și U.R.S.S.. 
vor organiza cu elevii, in prin
cipalele puncte de frontieră, în 
cadrul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice serbări ale prieteniei 
romîno-sovietice. la care vor fi 
invitați să participe și cetățeni 
sovietici dfn localitățile aflate 
pe graniță.

Cu acest prilej între învăță
torii romîni și sovietici vor avea 

1 loc mai multe consfătuiri pe teme 
ca: „Educarea omului nou în 

' școaia din R.P.R.", „Activitatea 
'■ culturală la sate" etc. Totodată, 
se vor intensifica schimburile de 
scrisori, albume, fotografii și 

; materiale didactice intre profe- 
j sori. învățători, elevi și studenți 
Tomîni și sovietici.

Tineretul studios din întreaga 
țară va participa la întîlniri și 

> seri literare legate de activitatea 
instructiv-educativă în școala 
sovietică.

In toate școlile medii de cul
tură generală și instituțiile de 
învățămînt superior se va sărbă
tori, între 29—30 octombrie, 
„Ziua prieteniei dintre tineretul 
romîn și tineretul sovietic".

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a Filarmonicii 
din Belgrad

colaborări prietenești multilate
rale între țările noastre socia
liste în folosul atît al poporului 
romîn cit și al poporului iugo
slav".

In continuare tov. Miloș Mi
nici a spus că eforturile oameni
lor muncii din R.P.R. sînt cheia 
unor succese rodnice în viitor. 
„Cele văzute în țara voastră 
ne-au convins și mai mult că 
R.P.R. se dezvoltă din punct de 
vedere economic cu pași foarte 
repezi".

Oaspetele a răspuns apoi unei 
întrebări referitoare la felul cum 
își desfășoară activitatea depu
tății Comitetului Popular din Bel
grad și care este situația cons
trucției de locuințe în capitala 
R.P.F. Iugoslavia.

Oaspetele a expus apoi amă
nunțit sistemul de finanțare a 
construcțiilor în R.P.F. Iugosla
via și planurile de viitor ale con
strucțiilor de locuințe.

Conducătorul delegației muni
cipale iugoslave a împărtășit în 
continuare din experiența mun
cii comisiilor din cadrul comite
telor populare din Iugoslavia al
cătuite din deputați.

Vizita delegației Comitetului 
Popular al orașului Belgrad — a 
spus în continuare conducătorul 
delegației municipale iugoslave— 
trebuie să fie considerată ca în
ceputul unei colaborări rodnice 
între Sfatul Popular al Capitalei 
R.P.R. și Comitetul Popular al 
orașului Belgrad. Am stabilit cu 
Comitetul Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei ca o dele
gație a orașului București să ne 
întoa.rcă vizita în luna mai a anu-

lui viitor. Aceasta va fi un nou 
pas spre o rodnică colaborare din
tre noi. De asemenea din convor
birile cu membri ai Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei am ajuns la concluzia 
că există multe asemănări între 
problemele pe care le rezolvă Sfa
tul Popular al Capitalei și cele 
ale Comitetului Popular al ora
șului Belgrad. De aici reiese că 
sînt foarte posibile și dorite 
schimburile de experiență dintre 
noi.

In încheiere tovarășul Miloș 
Minici a spus: Doresc să subli
niez că colaborarea noastră va fi 
o contribuție pentru dezvoltarea 
colaborării și prieteniei între po
poarele Republicii Populare Ro
mîne și Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia, la opera de 
construire a socialismului pentru 
care luptă și muncesc popoarele 
noastre. Vă rog să transmiteți 
întregului popor muncitor din 
Romînia urarea cetățenilor Bel
gradului, precum și a delegației 
noastre, de a obține succese cît 
mai mari In lupta și munca sa.

★
Vineri la amiază a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația Comitetului Popular al 
orașului Belgrad, compusă din 
Miloș Minici, președintele Comi
tetului Popular al orașului Bel- 

conducătorul delegației, 
Bubalo, președinte cu 

problemele sociale în Comitetul 
Popular al orașului Belgrad, 
Raiko Macicovici, vicepreședinte 
al Vecei Executive a producăto
rilor și Paia Blagoe, secretarul 
delegației.

Vineri dimineață a sosit în 
Capitală orchestra simfonică a 
Filarmonicii din Belgrad.

In Gara de Nord artiștii iugo
slavi au fost întîmpinați de to
varășii Al. Buican, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., George Georgescu, 
artist al poporului, directorul Fi
larmonicii de Stat „George E- 
nescu", Petre Belle, secretar ge
neral al I.R.R.C.S., N. Minei, di
rectorul Oficiului de spectacole 
și turnee artistice, C. Bugeanu, 
directorul muzicii din Ministerul

Culturii, dirijorul Mircea Basa- 
rab, artiști instrumentiști din or
chestra simfonică a Filarmonicii 
de stat „George Bnescu", ziariști.

A fost de față Milan Zupan, 
........................................ R.P.F.secretar al Ambasadei 

Iugoslavia la București.
Artistul poporului 

Georgescu a salutat pe
George 

Georgescu a salutat pe muzicienii 
iugoslavi.

A răspuns Kresimir Baranovlci, 
dirijor și conducător artistic al 
Filarmonicii din Belgrad.

(Agerpres)

Sala in care mă aflu are un 
plafon, înalt și ferestre lărgi. 
In mijlocul ei o locomotivă. 
0 autentică locomotivă de

— Hei, ferește, că mărim 
presiunea I Urcăm o pantă de 
gradul G...

— Pantă de gradul G ? Îmi 
venea să rid. Nu e nici o 
pantă.

— Da, o pantă foarte încli
nată — îmi răspunse ingine
rul cu un aer serios, in timp 
ce privea cu atenție aparatele 
de bord. Intr-adevăr locomo
tiva parcă.gîfîia și trăgea din 
greu. Suierind ctnd și cînd 
ea statornicise atmosfera unei

sorul Ion Zăgănescu va crește 
noi și noi pricepuți ingineri.

ALEGORIA UNEI EPOPEI

VIITOARE

api 
ca-

200 și ceva de 
Canlemir lăuda . 
curative ale apelor

Acum
Dimărie 
litațile .... .
Prutului. Ape bune de leac șl 
totodată mai ușoare in greu
tate decît celelalte. Cind se va 
scrie o istorie a folosirii ape-

DE LA ȘCOALA POLITEHNICĂ 
LA INSTITUTUL POLITEHNIC

cale îngustă. Ceva mai mult, 
mi se pare chiar neîntrebuin- 
țată. Culmea, nu e așezată pe 
șine de fier, ci pe roti. De la 
acele roti pornesc niște axe, 
care se pierd în inima unor 
generatoare. De la generatoa.. 
re niște fire împletite mește
șugit se adună în spatele unui 
tablou de comandă. E standul 
pentru încercat locomotive de 
cale îngustă.

Am fost invitați să urcăm. 
Am urcat pe locomotivă. „Me
canicul", un bătrîn cu părul 
alb ca neaua și cu ochii al
baștri, inginerul pensionar 
Gheorghe Tasch, apăsă mane, 
ta și aburul intră în dreptu
rile lui. Locomotiva începu să 
pufăie, ba chiar să șuiere. Se 
aprinseră pină și becurile din 
faruri.

Gheorghe Tasch, acum pen
sionar, e un fost ceferist. Are 
62 de ani. Ar putea să se odih. 
nească. Dar el, ca cetățean al 
statului, democrat . popular, 
consideră că mai are de adus 
încă servicii vieții noi. De a- 
ceea, pregătește la ștandul de 
încercat locomotive cadre ti
nere. Cîteodată spune glu
meț.

— Nu mă pot despărți de 
locomotive.
de ani.

Vorba sa

Le-am doftorii 40

veselă mă scoate 
de-o clipă.

adevărate călătorii prin im. 
părăfia molidului.

— Stați, opriți! Se auzi o 
voce de jos. Profesorul Ion 
Zăgănescu era, cum s-ar zice, 
impiegatul. Noi oprim. In ju
rul nostru, ca într-o adevărată 
gară se îmbulziseră colabora, 
torii catedrei și studenții. Dar 
Ciudat, nu ne întinde nimeni 
buchete de flori I Se poate ? 
Doar am făcut primul drum 
cu noua locomotivă.

Profesorul Zăgănescu su- 
rîde. E fericit. Ii întinde lui 
Tasch niște file.

— Se comportă admirabili 
fată aci calculul vitezei! Aci 
puterea de tracțiune!...

Eu eram uimit. Ce dracu, 
de unde știu ăștia cite va
goane duce sau ce viteză ia 
locomotiva asta care bate pa
sul pe loc!... Am aflat secre
tul : rotile locomotivei acțio
nate cu aburi învlrtesc la rin- 
dul lor generatoarele. Se pro
duce curent electric. Puterea 
acestui curent este conventio
nal raportată la viteza și for. 
ta locomotivei.

Călătoria noastră se sfîr- 
șise. Locomotiva luase un cer
tificat bun.
' Standul acesta după cite am 

văzut scris, în ziarul „Foaia 
politehnicii’’ a Institutului, 
este unicul stand din lume 
pentru încercat locomotive de 
cale îngustă, cu frînare elec
trică pe toate oșiile. El se va 
folosi și de către industria de 
locomotive cu aburi și chiar 
electrice. La școala sa, profe-

Călimănești. Toamna a sosit și aici. Chiar dacă soarele nu mai 
încălzește atit de puternic, iar pe asfaltul uscat frunzele au țe
sut un covor moale, arămiu, frumusețea acestor locuri n-a fost 
știrbită dtuși de puțin. E poate mai romantică.

brie vezi aci zeci de băieți 
și fete, studenți din anii jacul, 
lății care sapă, zidesc și toar. 
nă beton. Animatorul lor, cel 
care a creat planurile labora
torului care inspiră In fiece 
zi energie și putere tinerilor 
studenți-constructori — este 
profesorul Pompiliu Nico
lau.

— Elevii școlii sale își vor 
aminti mereu că bătrinul pro. 
fesor a trebuit să aștepte 35 
de ani, pină ce numai în anii 
puterii populare a putut să 
clădească laboratorul cu 
torul căruia să formeze con
structori...

Vorbele acestea mi le 
ne lectorul Mihail Bilă, 
timp ce deschide o ușă „< 
nică", ușa unei adevărate as
cunzători de comori. Ascult 
explicațiile sale despre istoria 
laboratorului și el unic în fe
lul lui privind cu atenție sala 
înaltă, pe pereții căreia se 
văd piese tot atît de însemna, 
te ca orice creație picturală.

Dar, nu e vorba de ta
blouri. Pe o suprafață de a- 
proximativ 80-100 de metri 
pătrați sint planșe ; planșe lu
crate cu migală pe hirtie de 
calc. Talazuri, canale, eclu
ze, baraje, hidrocentrale și 
mici orășele cochete. Lectorul 
Mihail Bilă îmi explică rostul 
planșelor.

— De multi ani, Pompiliu 
Nicolau a cercetat cursul Jiu
lui. Fiind de prin partea lo
cului, l-a cunoscut bine, 
cunoscut ' ■ _ 
înmulțită de puternicii săi a- 
fluențl. A văzut energia care 
zace în adincurile sale. Aju
tat de un colectiv, mai ales de 
studenții din ultimii ani ai Fa
cultății de construcții, a înce
put anul trecut să lucreze pro
iectul — electrificare, naviga
ție, irigare.

Planșele arată întinse locuri 
verzi, livezi de pomi, canale 
și altele. Arată că aci va 
crește în curind bumbacul iri. 
gat, că in apele damaale se 
vor oglindi șlepurile grele ce 
vor transporta lemnul din co
drii Gorjului și cărbunele de 
la Rovinari.

Așa.i, în față-mi sînt doar 
niște simple proiecte. Proiecte 
lucrate cu migală dar ele sus
țin că de aci înainte, apele 
Jiului nu vor seca niciodată.

— In 15 ani, documentează

aju-

spu- 
in 

,tai-

lor patriei în zilele comunis
mului, despre Bega se va spu. 
ne că e o apă obișnuită.

O apă obișnuităI Adevărat! 
Dar tocmai de aceea e poate 
mai deosebită aci, în labora
torul de lingă malurile sale. 
Valurile-i mărunte se stre
coară tiptil pe o portifă îm
plinii treptat niște bazine 
uriașe, de 4—5 m. aduicime. 
Tot atît de tiptil se răspîndesc 
apoi prin feluritele canale și 
apeducte ce brăzdează curtea, 
totul e curios aci! Pină și 
limbaiul oamenilorI

— Tovarășe profesor, tala
zul 35-S2 (convențional) se 
comportă mai bine decît 
8012-B. Rezistă!.., Distrugă
torul de energie de la barajul 
X-12 are o compoziție a be
tonului slabă... etc, etc.

Și așa, cind nici nu te-ai 
aștepta, faci cunoștința unei 
impresionante bătălii cu ape
le, cu granulatiile diferitelor 
soiuri de argilă cu alunecări 
de terenuri, cu irigări, cu 
ecluze în miniatură, cu monu
mentale baraje — spun monu
mentale, fiindcă raportate la 
scară cele ce văd aci, cores
pund viitoarelor și îndrăzne
țelor construcții de la Caza
ne ori de pe cine știe ce 
cursuri de apă. Canale, tala
zuri, bazine și stăvilare este 
ceea ce se cheamă laboratorul 
de Construcții Hidrotehnice. 
Si el încă nu are un nume. 
Nici n-a fost trecut în car
tea de onoare a institutului. 
Este încă in lucru. In dună ....... 
amiezile acestea de septem- Rlihai Bilă cu cifre, cheltuie-

A 
bine apa domoală.

lile de amenajare a Jiului vor 
fi amortizate. Pentru asta am 
prevăzut și crearea în Oltenia 
a unei puternice industrii: 
electrificarea transporturilor 
pină la Simeria, fabrici de în. 
grășăminte chimice, extrage
rea antracitului de la Schela, 
a calcarului de la Runc și al
tele.

Cite amănunte rezolvate cu 
pasiune de artist l Un plan 
uimitor. Un plan alcătuit din 
12 părfi. Un plan la care ab
solvenții din anul acesta al 
Facultății de construcții din. 
Timișoara au avut ce munci. 
O porțiune de 70 de km. din 
cursul Jiului le-a fost terenul 
de studiu. Numele lor, al lui 
Stefan Bulbeș, Teodor Pop, 
Viorel Dănilă și alții, stu
denți din anul V, fii de țărani 
simpli, de muncitori ori func
ționari vor sta alunei la 
construcție cu cinste ală
turi de cel al profesorului Ni- 
colau, care le-a împărtășit cu 
drag și fără zgircenie din cu
noștințele sale. $i tinerii in
gineri își var aminti că au 
umblat toată vara trecută de-a 
lungul Jiului de au făcut mă
surători și amplasamente a- 
nonime, că profesorul lor a 
trăit o nouă tinerețe alături 
de el, simțind poate că face 
și el noua școală. Si fiindcă 
veni vorba de școală, în anii 
democrației populare e bine 
să admirăm, faptul că de la 
școala lui Lalescu s-a trecut 
la școala lui Rogojan, a lui 
Zăgănescu, a lui Nicolau, 
Bărglăzan-Bănărescu și alți 
profesori ai epocii socialism::, 
lui. Să remarcăm faptul că 
azi. studenții Institutului po
litehnic din Timișoara au la 
îndemînă tot ce le este nece
sar unui studiu la un înalt ni- . 
vel. în trecut, Alexandru Ro- 
gojan. Aurel Bărglăzan și al
ții, absolvenți ai școlii lui La
lescu s-au pregătit cum au 
putut. Ani de-a rindul după 
absolvire au încercat să lu
creze intr-un laborator de cer
cetări. Dar au învățat că în 
uzinele lui Aușnit si ale 
consorțiului A.E.G. nu poate 
fi loc pentru tineri cu aspirații 
de cercetători. Ei au cucerit 
cetatea științei în lupta aspră 
cu viața. Azi studenții noștri 
găsesc porțile larg deschise și 
invitația generoasă: Intrați, 
totul e al vostru.



Problema SuezulJ

condusă de tovarășul 6h. Gheorghiu-Dej

In 1957 va avea loc 
al IV-lea Congres 

mondial al sindicatelor

in R. P. 0. Coreeană
PHENIAN 5 (Agerpres). — 

Corespondență specială : In dimi
neața zilei de 4 octombrie, dele
gația R.P.R. alcătuită din tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Alexandru Moghioroș. Leonte 
Răutu, Vladimir Gheorghiu și An
ton Tatu Jianu, a sosit la Ke
son. Președintele Comitetului 
Popular al regiunii Phenianul de 
nord a rostit un scurt cuvînt de 
salut. Răspunzînd la salut tovară
șul Gheorghiu-Dej a spus că po
poarele noastre au un țel comun 
— construirea societății socialiste 
și apărarea păcii. Mulțumind pen
tru călduroasa primire făcută, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a urat locuitorilor Kesonului noi 
succese în munca de reconstrucție 
a orașului lor.

Membrii delegației au vizitat 
apoi combinatul textil din loca
litate, unde li s-a făcut o primire 
entuziastă. Tn cuvîntul său de 
răspuns la salutul adresat dele
gației Republicii Populare Romine 
de către directorul combinatului, 
tovarășul Leonte Răutu, a spus 
printre altele: „Multe mii de ki
lometri despart țările noastre dar 
noi ne simțim aici ca între prie
teni dragi și apropiați. Aceasta 
pentrucă facem cu toții parte din 
marea familie a popoarelor care 
au scuturat jugul robiei, a popoa
relor care construiesc socialismul". 
In încheierea scurtei șale cuvîn- 
tări, tovarășul Răutu a urat spor 
la muncă colectivului acestei im
portante întreprinderi de bunuri 
de larg consum din Coreea.

Oaspeții au vizitat apoi combi
natul interesîndu-se îndeaproape 
de procesul de producție. Pe ma
șini erau așezate steaguri romî- 
nești și coreene, iar pe panouri 
înscrise cuvinte de salut in lim
ba romină.

Membrii delegației R.P.R. au 
discutat cu muncitorii printre care 
și cu muncitoarea Sin Bok Sun,

eroină a muncii care lucrează la 
combinat din anul 1948.

După ce fabrica a fost distrusa 
de bombardament, ea, împreună 
cu toți ceilalți muncitori, a ajutat 
la construirea noii clădiri și a 
continuat să lucreze pentru apro
vizionarea frontului. Anul acesta 
Sin Bok Sun și-a petrecut conce
diul de odihnă în Romînia, la 
Mamaia și Sinaia. Cu multă plă
cere și-a amintit textilista din Ke- 
son de zilele petrecute în țara 
noastră.

Membrii delegației Republicii 
Populare Romîne au vizitat apoi 
fabrica de utilaj minier din Ke- 
son. In fața fabricii a avut loc 
un mare miting, la care a luat 
cuvîntul tovarășul Alexandru Mo- 
ghioroș. In numele poporului ro
mîn el a mulțumit pentru fru
moasele cuvinte rostite la adre
sa Romîniei și a arătat că aju
torul pe care poporul nostru îl 
acordă Coreei este o datorie pe 
care acesta și-o va îndeplini cu 
dragoste și în viitor. Fiecare 
tonă de cărbune pe care o vor 
da mașinile produse de voi — a 
spus în încheiere tovarășul Ale
xandru Moghioroș, adresîndu-se 
muncitorilor fabricii — va cons
titui un pas înainte spre victo
ria construcției pașnice.

Fabrica de utilaj minier a că
rei construcție a început încă în 
timpul războiului, a dat produse 
uentru prima oară la 8 februarie 
anul acesta. Cei peste 2.000 de 
muncitori vor da anul acesta 
țării o producție de circa 80 de 
milioane voni iar în anii urmă
tori fabrica va produce anual 
cite 10.000 tone de produse fi
nite.

De la Keson, membrii delega
ției R.P.R. și persoanele care îi 
Însoțesc au plecat spre orașul 
Supun. In toate gările prin care 
a trecut trenul erau adunați mii 
de oameni ai muncii coreeni care

au salutat pe solii poporului ro
mîn

In mica localitate Ciang Cim- 
si, un venerabil bătrîn cu o 
barbă patriarhală s-a apropiat de 
membrii delegației adresîndu-le 
în limba romină cuvintele■ 
„Prieteni, prieteni".

In orașul Supun membrilor 
delegației R.P.R. li s-a făcut a- 
ceeași primire caldă ca pretutin
deni în Republica Populară De
mocrată Coreeană. Străzile erau 
înțesate de oameni, care fluturau 
mii de stegulețe romîne și co
reene. La mitingul care a avut 
loc aici, tovarășul Vladimir 
Gheorghiu a mulțumit locuitori
lor din Supun pentru emoționan
ta primire.

Oaspeții au vizitat apoi hidro
centrala lalu. de pe riul Amno- 
kan, la hotarul dintre Republica 
Populară Democrată Coreeană și 
Republica Populară Chineză. Hi
drocentrala are o putere insta
lată de 700,000 de kilowați. Da
torită energiei produsă de ea și 
de multe alte hidrocentrale, Co
reea se numără printre țările cu 
cel mai înalt procent de energie 
electrică pe cap de locuitor.

Reconstruită cu ajutorul Uniu
nii Sovietice, după distrugerile 
suferite în urma războiului hi
drocentrala va începe să lucreze 
în curînd cu toate cele șapte a- 
gregate Oaspeții au vizitat sala 
mașinilor și sala turbinelor, apoi 
s-au urcat pe baraiul hidrocen
tralei lung de aproape un kilo
metru și înalt de 100 de metri. 
Inginerii și tehnicienii au împăr
tășit oaspeților planurile de vii
tor. Seara membrii delegației Re
publicii Populare Romîne au par
ticipat la o recepție oferită în 
cinstea lor de conducătorii orga
nelor de stat și de partid din 
orașul Supun și regiunea Phe
nianul de nord.

SOFIA 5 (Agerpres). — Agen
ția Telegrafică Bulgară transmite 
următorul text al rezoluției cu 
privire la convocarea celui de-al 
IV-lea Congres mondial al sindi
catelor, adaptată la cea de-a 8-a 
sesiune a Consiliului General al 
F.S.M.:

Consiliul general aprobă rapor
tul Comitetului Executiv cu pri
vire la convocarea celui de-al 
IV-lea Congres mondial al sindi
catelor și însărcinează secretaria
tul F.S.M. să prezinte viitoarei 
sesiuni a Comitetului Executiv 
un proiect amănunțit al planului 
de pregătire și organizare a Con
gresului în anul 1957.

„4000 =6.000.000'
WASHINGTON 5 (Agerpres). 

— TASS transmite: La 4 octom
brie Jansson, ministrul ad-inte- 
rim al Afacerilor Externe al Is- 
landei, care se află in Statele 
Unite în legătură cu tratativele 
cu privire la bazele militare ame
ricane din Islanda a declarat la 
o conferință de presă că Islanda 
se pronunță pentru 
trupelor americane de 
riul ei

Arătînd că slăbirea 
internaționale permite 
interzicerea staționării trupelor 
străine în țară, Jansson a subli
niat că „prezența în Islanda a 
4.000 de soldați și ofițeri ameri
cani reprezintă același lucru ca 
și cum în S.U.A., în apropiere de 
New York sau de Washington, 
s-ar afla trupe străine cu un 
efectiv de 6.000.000 de oameni".

retragerea 
pe terito-

încordării 
în prezent

Prietenia popoarelor
romîn și mongol

După cum s-a aflat, in programul 
vizitelor de prietenie ale delega
ției R.P.R. conduse de tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej figurează și vi
zita în R.P. Mongolă. Această 
vizită are o mare însemnătate 
pentru strlngerea continuă a le
găturilor frățești, de colaborare 
între poporul nostru și poporul 
R.P. Mongole. Prietenia celor 
două popoare devine tot mai trai
nică, deoarece se întemeiază pe 
țeluri comune — construirea so
cialismului, apărarea păcii în lu
mea întreagă — țeluri care stau 
la baza legăturilor de prietenie 
a tuturor popoarelor din mare fa
milie a țărilor lagărului socialist.

Intre poporul romîn și cel mon
gol s-a stabilit după cel de-al 
doilea război mondial o strînsă 
prietenie, care se reflectă, intre 
altele, in sprijinul frățesc reci
proc și în schimburile de delegații 
care au loc între țările noastre. 
Tineretul nostru nu va uita nici
odată spectacolele Ansamblului 
tineretului mongol care ne-a vi
zitat țara cu prilejul Festivalului 
de la București. De asemenea, 
sînt încă vii în memoria noastră 
spectacolele date de curînd în 
Romînia de Ansamblul armatei 
R.P. Mongole. Multe alte fapte 
dovedesc și ele că între țările 
noastre, atît de depărtate din 
punct de vedere geografic, se 
dezvoltă pe zi ce trece legături 
frățești de nezdruncinat.

R.P. Mongolă a pășit pe dru
mul socialismului acum aproape 
32 de ani. Sub influența Marii 
Revoluții din Octombrie, tn Mon
golia asuprită de hani și clerici 
au luat ființă încă prin 1918-1919 
primele cercuri revoluționare. Ele 
au fost unificate tn 1920 de că
tre un grup de revoluționari 
marxiști tn frunte cu Suhe-Bator 
și Cioibalsan, care au pus bazele 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol. Sub conducerea partidu
lui in 1921 a izbucnit revoluția 
populară care a alungat pe mo
narhi și a instaurat republica. 
Trei ani mai ttrziu, la 26 noiem
brie 1924, primul Mare Hural 
Popular al Mongoliei a consfin
țit victoria revoluției și a pro
clamat Republica Populară Mon
golă.

Din acel an, poporul mongol 
a început o luptă aprigă, dar pli
nă de succese pentru construirea 
unei vieți fericite tn țara sa. N-a 
fost deloc ușor. Mongolia este 
o țară cu o suprafață de 1.592.000 
km. 2 (cam de trei ori cit Fran
ța). însă cu o populație mică — 
un milion de locuitori. Stăplnirea 
feudală a ținut țara tn mizerie 
și înapoiere. Bogăția de bază a 

totdeaunaMongoliei este din

creșterea vitelor. Cirezile uriașe 
migrau prin stepe nemărginite 
urmate de familiile araților 
(crescătorilor de vite). Astăzi în 
R.P. Mongolă arații s-au stabili
zat. Ei au pornit cu avînt la dez
voltarea șeptelului de vite și 
acum numărul animalelor e de 
trei ori mai mare ca înainte de 
revoluție. Este demn de arătat că, 
in ceea ce privește numărul de 
vite ce revine fiecărui locuitor, 
R.P. Mongolă ocupă primul loc 
în lume.

înainte de instaurarea puterii 
populare, agricultura era complect 
inexistentă in Mongolia. In zilele 
noastre insă, țăranii mongoli dez
voltă o agricultură înfloritoare. In 
ultimii ani a crescut considerabil 
suprafața arabilă. Mai mult de 
15.000 de gospodării sătești sînt 
unite în aproape 250 de asociații 
de producție. Ele sînt deservite 
de 60 de S.M.T.-uri înzestrate cu 
mașini moderne aduse din țara 
vecină și prietenă — U.R.S.S.

Tot cu ajutorul Uniunii Sovie
tice se dezvoltă în Mongolia și 
industria. Dacă înainte, pe vre
mea hanilor, pe tot teritoriul 
imens al Mongoliei nu exista nici 
măcar o făbricuță. astăzi tși înal
ță coșurile fumegînde spre cer 
marele combinat industrial „Cioi- 
balsan“, combinatul alimentar 
,J. V. Stalin", uzina electrică de 
la Ulan Bator, numeroase fabrici 
de ulei, de săpun, de unt, de pre
lucrarea linei. A luat ființă o în
semnată industrie extractivă. Nu
mai minele de la Nalaih dau ță
rii anual peste 500.000 tone de 
cărbunet Astfel greutatea specifi
că a producției industriale a 
ajuns să depășească 50 la sută 
din greutatea specifică a econo
miei țării.

Toate acestea au dus la 0 re
marcabilă creștere a nivelului de 
trai al populației. Salariul real 
s-a ridicat din 1947 pînă în 1955 
cu 40 la sută. S-au făcut apoi 
pași uriași pe drumul dezvoltării 
culturii. Mongolia, țara care a- 
cum trei decenii avea doar un 
singur știutor de carte la o sută 
de locuitori, a lichidat aproape 
complect analfabetismul. In fie
care oraș și sat se găsesc școli 
elementare, în centrele mai mari 
— școli medii, iar la Ulan Bator 
porțile unei universități și unui 
institut pedagogic sînt larg des
chise fiilor araților setoși de în
vățătură.

Poporul mongol luptă pentru n 
păși înainte pe drumul luminos 
al socialismului, pentru realizarea 
cu succes a celui de-al doilea plan 
cincinal, care se va desăvîrși la 
sflrșitul anului viitor.

...O zicală izvorîtă din înțelep
ciunea poporului mongol spune: 
„Omul care are mulți prieteni, 
este mare ca stepa; omul care 
n-are prieteni, este mic ca pal
ma1'. Poporul Mongoliei are nenu- 
mărați prieteni devotați tn țările 
care merg alături de el pe drumul 
socialismului. Poporul romîn este 
un sincer prieten al poporului 
frate mongol, un prieten cu care 
pășește alături, umăr la umăr, 
spre același (el luminos. Vizita 
pe care delegația R.P.R. o face 
în Mongolia va duce desigur la 
întărirea pe mai departe a legă
turilor frățești dintre popoarele 
noastre.

Securitate alT Consiliul
ț Organizației Națiunilor Unite 
ț a început ieri discutarea de- 
T mersurilor făcute de Egipt* 
I Anglia și Franța în problema
♦ Canalului de Suez.
t Consiliul de Securitate func- 
I ționează în cadrul Organiza-
♦ ției Națiunilor Unite. Potrivit 
T Cartei, în care sînt expuse 
I principiile de bază ale O.N.U.,

Consiliul 
cei mai 
care are 
pacea în

Din schema pe care o pre
zentăm mai jos se poate ve
dea că Consiliul de Securitate 
este subordonat direct Adună
rii Generale a O.N.U. — forul 
suprem al Organizației Na
țiunilor Unite. Pentru a-și în
deplini funcțiunile sale, Con
siliul de Securitate este com
pus din cinci membri perma
nenți șj șase membri neperma- 
nenți aleși de către Adunarea 
Generală. Membri permanenți 
ai Consiliului de Securitate 
sînt reprezentanții marilor pu
teri și anume ai Statelor Uni
te, Franței, Regatului Unit. 
Uniunii Sovietice și Chi
nei. Din păcate pînă în pre
zent Organizația Națiunilor 
Unite nu a putut soluționa 
problema reprezentării R.P. 
Chineze în Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. și locul de 
drept al ei este ocupat de re
prezentantul ciankaișist.

Ceilalți șase membri neper- 
manenți sînt aleși de Aduna
rea Generală ; trei pe timp de

de Securitate este 
important organism 
menirea „să apere 
lume".
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♦
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Discufiile din Consiliul 
de Securitate

NEW YORK 5 (Agenpres). — al țării sale în problema Suezu- 
La 5 octombrie, ora 19 G.M.T., lui. Lloyd a propus ca după ex- 
au început la New York discuțiile punerea tezelor fiecărei țări re- 
din Consiliul C\ "
O.N.U. î>n problema Canalului de 
Suez. Lucrările se desfășoară sub 
președinția reprezentantului Fran
ței — ministrul de Externe, Chris
tian Pineau, care, potrivit siste
mului de rotație lunară, ocupă în 
luna octombrie postul de preșe
dinte ai Consiliului de Securitate.

După ce Pineau a declarat des
chise lucrările Consiliului, J. F. 
Dulles a rostit o scurtă cuvîntare 
introductivă. Apoi, la propunerea 
ministrului Afacerilor Externe al 
Iugoslaviei, Kocea Popovici au 
fost amînate pentru o ședință ul
terioară discuțiile asupra cereri
lor Israelului și celor șapte state 
arabe de a participa la dezbaterile 
Consiliului de Securitate. Propu
nerea reprezentantului Iugosla
viei a fost aprobată.

In continuare, a luat cuvîntul 
ministrul Afacerilor Externe al 
Angliei, Selwyn Lloyd care a cău
tat să justifice punctul de vedere

Președintele Tito 
a revenit la Belgrad

BELGRAD 5 (Agerpres). — 
Taniug transmite: La 5 octom
brie, președintele Tito și soția, A- 
leksandr Rankovici, vicepreședin
te al Vecei Federative Executive 
a R.P.F. Iugoslavia și Djuro 
Puțar, președintele Scupșcinei 
Populare a Bosniei și Herțego- 
vinei, au sosit la Belgrad, după 
o vizită neoficială de opt zile în 
Crimeea.

Întîlnire cu juniorii întorși de la turneul 
de tenis de masă din Paris

de Securitate al prezentate în Consiliul de Secu- 
, _ ^tate, dezbaterile să continue

cu ușile închise.
Apoi a luat cuvîntul reprezen

tantul Franței, Christian Pineau, 
care a subliniat punctul de vedere 
al guvernului francez în problema 
Suezului.

După Pineau a luat din nou 
cuvîntul J. F. Dulles care într-o 
scurtă intervenție s-a declarat 
iarăși de acord cu punctul de ve
dere al celor 18 state care în fond 
neagă dreptul Egiptului de a na
ționaliza Canalul de Suez. Tot
odată Dulles a anunțat că v-a 
sprijini rezoluția anglo-franceză.

Potrivit agenției France Pres- 
se. Franța și Anglia au depus 
pe biroul Consiliului de Securitate 
o rezoluție comună în care se 
cere din nou Egiptului să accepte 
„controlul internațional** asupra 
Canalului de Suez, care după 
cum se știe a fost respins de că
tre guvernul egiptean.

Divergențe în legătură cu crearea 
„Asociației beneficiarilor 

Canalului
LONDRA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 4 octombrie 
participanții la conferința de la 
Londra a ambasadorilor unui 
grup de țări au continuat încer
cările de a înlătura divergențele 
care s-au ivit între ei în legă
tură cu crearea așa zisei „Asocia
ției a beneficiarilor Canalului de 
Suez". Din cauza acestor diver
gențe conferința care trebuia 
să-și încheie lucrările încă la 3 
octombrie, a fost aniînată la în
ceput pînă la 4 octombrie, iar 
apoi pînă la 5 octombrie.

In cercurile ziaristice, se afir
mă că divergențele dintre parti
cipanții la conferință, care au 
continuat să se manifeste și în 
cursul zilei de 4 octombrie, n-au 
fost încă reglementate.

După discuții prelungite parti
cipanții la conferință n-au apro
bat componența definitivă a Co
mitetului Executiv al „Asociației".

de Suez“
Discuții aprige s-au purtat și în 
jurul candidaturii conducătorului 
administrativ al „Asociației".

N-a fost rezolvată problema cu 
privire la sediul organelor ei de 
conducere.

In cadrul ședinței din 4 octom
brie n-au fost adoptate decît două 
rezoluții: despre structura „Aso
ciației" și despre finanțele ei. 
Problema cu privire la finanța
rea permanentă a „Asociației" nu 
va fi rezolvată decît după ce Co
mitetul Executiv va elabora pro
puneri corespunzătoare care ur
mează să fie examinate de con
siliul „Asociației". In ce privește 
„problema navigației" ea a fost 
transmisă „spre examinare" unui 
comitet special.

Tn cercurile ziariștilor se sub
liniază că divergențele asupra 
problemelor organizatorice sînt 
expresia divergențelor mai pro
funde dintre numeroase țări.

ROMA. — La 5 octombrie a 
plecat în Iugoslavia delegația 
Partidului Comunist Italian con
dusă de Luigi Longo, secretar ge
neral adjunct al partidului.

BLACKPOOL. — La 5 octom
brie s-a încheiat la Blackpool 
conferința anuală a Partidului 
laburist.

VIENA. — In Austria continuă 
de cinci zile greva generală a 
muncitorilor și funcționarilor de 
ia fabricile de pîine, care a cu
prins toate provinciile țării. Gre
viștii cer majorarea salariilor.

PARIS. — După cum relatează 
ziarele pariziene, în regiunea

Mișcarea grevistă din Japonia 
ia amploare

TOKIO 5 (Agerpres). - Po
trivit știrilor sosite din Tokio, în 
Japonia ia amploare mișcarea 
grevistă. Muncitorii de la cele 
mai mari companii metalurgice 
din țară continuă greva.

După cum anunță agenția Kio 
do Țusin, la 5 octombrie. 60.000 
muncitori de la cele 4 mari com
panii metalurgice din Japonia — 
„Fudzi Seitețu", „Nihon Kokan", 
„Sumitomo Kindzoku" și „Kobe

Soiko" — au declarat o grevă de 
48 de ore cerind sporirea salarii
lor cu 2.500 ieni. Muncitorii com
paniei „Iavata Seitețu” au hotă- 
rît să declare o grevă la 8 oc
tombrie. Agenția subliniază că în 
cazul cînd patronii vor respinge 
revendicările muncitorilor Fede
rația națională a sindicatelor 
muncitorilor din industria meta
lurgică va declara la 12 octom
brie a treia grevă.

locDjebal-Amur (Algeria) au 
mari ciocniri armate între trupele 
franceze și insurgenții algerieni. 
Luptele din această regiune au 
început acum două zile. Coman
damentul francez folosește în lup
ta împotriva insurgenților, avia
ția, unități de parașutiști și așa- 
zisele „detașamente de șoc“. Zia
rul „France-Soir“ relatează că a- 
ceastă luptă este cea mai impor
tantă de la începutul operațiuni
lor militare din Algeria.

PEKIN. — După cum se anun
ță din Tokio, Ia 4 octombrie, 
populația orașului Sunakava nu 
a permis să se desfășoare în a- 
ceastă regiune lucrările topogra
fice legate de planurile extinderii 
bazei militare americane de la 
Tațikava. Cu toate că la Sunaka
va s-au trimis aproape 700 de po
lițiști, topografii nu au putut 
să-și înceapă lucrările. Locuitorii 
orașului i-au obligat să pără
sească regiunea în care urma să 
se extindă baza americană.

ULAN-BATOR. — Prezidiul 
Marelui Hural Popular al Repu
blicii Populare Mongole a deco
rat cu ordinul „Steaua polară" pe 
decanul de Cantebury, Hewlett 
Johnson, membru al Consiliului 
Mondial al Păcii, pentru merite 
deosebite pe linia menținerii păcii 
și întăririi prieteniei între po
poare.

Consiliul de Securitate
un an și trei pe o perioadă de 
doi ani. Fiind răspunzător 
pentru menținerea păcii și 
securității internaționale, Con
siliul de Securitate funcțio
nează în mod permanent pen
tru a putea acționa cu efica
citate atunci cind i se supune 
o problemă internațională spre 
soluționare.

Potrivit sistemului de func
ționare. Consiliul de Securita
te are un președinte care con
duce lucrările. Președinția 
Consiliului de Securitate este 
asigurată prin rotație, in fle
care lună la președinție succe- 
dindu-se reprezentantul uneia 
din cele 11 țări membre. De 
exemplu, tn luna septembrie 
a.c. președinția Consiliului de 
Securitate a fost asigurată de 
reprezentantul Cubei. In luna 
in curs, președinte al Consiliu
lui de Securitate este repre
zentantul Franței.

In conformitate cu Carta 
O.N.U., Consiliul de Securita
te trebuie să acționeze conform 
scopurilor și principiilor O.N.U. 
De aceea, în vederea promovă
rii, stabilirii și menținerii pă
cii și securității internaționale, 
Consiliul de Securitate studia
ză orice situație susceptibilă 
să ducă la conflicte interna
ționale și să provoace dife
rende ;

— întreprinde anchete asu
pra oricărui diferend de ordin 
internațional;

— încurajează reglementa
rea pașnică a diferendelor;

— ia măsuri cu scopul de 
a opri orice agresiune și de 
a restabili pacea ;

— elaborează planuri tin- 
zînd la reglementarea 
blemei armamentelor.

In cazul cînd necesitățile o

pro-

cer, Consiliul de Securitate 
poate să recomande membrilor 
O.N.U. să rupă toate legătu
rile cu o țară care amenință 
pacea sau comite o agresiu
ne ; de asemenea el poate să 
decreteze începerea unei ac
țiuni militare împotriva orică
rui agresor.

Ca organe ajutătoare, Con
siliul de Securitate are o co
misie a armamentelor de tip 
clasic, care are drept scop să 
reglementeze și să facă pro
puneri in vederea reducerii ar
mamentelor și forțelor arma
te. Totodată trebuie precizat 
că problemele privind energia 
atomică sînt excluse din com
petența sa, pentru aceasta pe 
lingă O.N.U. funcționind Co
misia pentru energia atomică. 
Cu toate acestea, Consiliul de 
Securitate primește rapoartele 
Comisiei pentru energia ato
mică, dindu-și avizul tn legă
tură cu problemele discutate. 
Tot pe lingă Consiliul de 
Securitate funcționează și un 
Comitet de stat major, din 
care fac parte și reprezentan
ții unor state membre 
O.N.U.

In ce privește sistemul 
funcționare al Consiliului 
Securitate, el ține ședințe 
riodice sau poate fi convocat 
în sesiuni extraordinare atunci 
cînd este sezisat de cererea 
vreunui stat. La ședințele Con
siliului de Securitate pot par
ticipa și reprezentanții țărilor 
care nu sint membre al aces
tui organism, sau chiar dacă 
nu sînt membre ale O.N.U., 
dar cu condiția să fie parte 
tn litigiu. Astfel, este cazul 
Egiptului, care deși nu face 
parte din Consiliul de Secu
ritate, asistă la lucrările lui,

prin intermediul ministrului 
său al Afacerilor Externe. Tre
buie precizat că țările nemem
bre ale Consiliului de Securita
te dar care participă la lucră
rile lui, nu se bucură de drept 
de vot.

Cu privire la dreptul de vot 
al membrilor Consiliului de 
Securitate, trebuie să arătăm 
că orice hotărtre a Consiliului 
nu este valabilă decît cu votul 
a șapte membri, inclusiv votul 
celor cinci membri permanenți. 
Cind reprezentantul uneia din 
marile puteri votează contra, 
atunci înseamnă ’că el și-a 
exercitat dreptul de veto, ho- 
tărîrile ne mai avînd nici o 
valabilitate. Dreptul de veto 
este acordat numai marilor 
puteri.

Dat fiind importanța Consi
liului de Securitate ca orga 
nism internațional pentru apă
rarea păcii tn lume, lucrările 
sale sînt întotdeauna urmărite 
cu viu interes de către opinia 
publică mondială.
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In vizită, la redacție

Recent a avut 
ziarului nostru o 
tul juniorilor de 
care a participat 
tele europene de 
la Paris. După cum se știe, 
acest prilej, tinerii noștri repre
zentanți au reușit să ciștige 4 
din cele 5 titluri puse tn joc.

Pentru a informa mai amănun
țit despre cele discutate cu acest 
prilej, redacția publică fragmente 
din stenograma discuției.

REDACȚIA: In primul rînd 
ar fi bine să ne spuneți clteva 
lucruri despre felul cum au fost 
organizate aceste campionate ?

Tov. PAUL GEORGESCU con
ducătorul lotului: Aceste cam
pionate au fost organizate de Fe
derația mondială de tenis de 
masă, în colaborare cuF.S.G.T., 
F.M.T.D. și Federația franceză 
de specialitate. A fost un campio
nat european de juniori, oficial, 
spre deosebire de primele campio
nate, din martie, care nu au fost 
oficiale.

In general campionatele s-au 
bucurat de atenție din partea pu
blicului francez.

La aceste campionate au par
ticipat tineri sportivi din R. 
Cehoslovacă, Anglia, Țara Gali
lor, Olanda, Franța, Germania 
occidentală și țara noastră.

Din partea organizatorilor am 
primit un mare sprijin.

In a-fară de jocuri, după cum 
este și firesc în program am 
avut vizitarea Parisului. Ni s-a 
pus la dispoziție un autocar și un 
ghid special. împreună cu cei
lalți participanți am vizitai prin
cipalele monumente de artă 
Parisului.

Sportivii au fost invitați 
teatrul de mimică, pe care 
admirat deosebit de mult, 
ceea ce privește comportarea ti
nerilor noștri, ea a fost foarte 
bună, atît ca joc cit și prin com
portarea generală.

REDACȚIA: Ce legături de 
prietenie ați legat ?

Tov. BARASCH: In zilele de 
joc. atunci cînd eu nu am jucat, 
am discutat mult cu celelalte 
participante străine. De exemplu 
m-am împrietenit cu Erika Koch. 
Fiind eleve am discutai despre 
școală. M-a întrebat la ce școală 
învăț, ce materii se predau. E- 
rika mi-a vorbit despre materiile 
care se învață la școala ei. M-am 
împrietenit și cu cele două ceho
slovace : cu Fruhova și Svar- 
țova. Ele mi-au povestit despre 
frumoasa Pragă. Am făcut și 
schimb de fotografii.

Tov. COBTRZAN a vorbit 
despre relațiile prietenești pe 
care le-a avut cu olandezul 
d’Haens Victor, din Amsterdam:

„Am avut ocazia să joc cu el 
și în semi-finale. Mi-a plăcut 
mult stilul său de joc și atitu
dinea lui după joc. Era un tip 
foarte vesel și plăcut".

Tov. BARASCH: Eu aș vrea 
să relatez despre o încercare 
murdară din partea unui trans
fug. Eram tn sala de 
loja rezervată țării noastre. Toc
mai scriam o ilustrată pentru 
acasă. Deodată a apărut un in-

loc la redacția 
întîlnire cu lo- 
tenis de masă 
la campiona- 

tenis de masă, 
cu

ale

la 
l-au 

In

joc, în

divid. Vorbea romlnește. 
răspuns corect.

In toiul discufiei a avut neruși. 
narea să mă întrebe dacă na 
vreau să rămin la Paris. I-an 
spus să-și vadă de drum. LepA. 
dătura a plecat imediat.

Tov. PANETH antrenorul lotu
lui : Socotesc că este important 
să arăt că succesele tinerilor 
noștri sînt cu atît mai valoroasa 
cu cit au fost obținute deporta 
de țară.

Totodată trebuie să arăt câ 
cele mai bune performanțe au 
fost acelea ale Golopenței și a 
lui Cobîrzan, tineri intre 15 și 
16 ani. In ceea ce privește nive
lul tehnic trebuie să arăt că ju
cătorii au dat un randament 
foarte bun.

Am stat de vorbă cu Victor 
Barna, care a fost de 16 ori cam
pion mondial. El a participat ca 
observator din partea 
engleze. Un amănunt 
Cu Barna, am jucat 
ca adversari, tn 1936. 
schimb de păreri am 
unele concluzii. El ne-a 
clteva deficiențe. Am 
despre metodele de antrenament 
ale echipelor noastre.

I-a plăcut foarte mult jocul 
prestat de Cobtrzan și Oatopența 
și a declarat că ei au mari per
spective. A spus că Golopența șl 
Cobtrzan au posibilități să de
vină și campioni mondiali. Pen
tru aceasta insă, trebuie să mun
cească foarte mult, să participe 
la cit mai multe Intilniri inter
naționale. A admirat și jocul Iul 
Iscovici și al Marianei Barasch.

Tov. GEORGESCU; Vreau să 
mai amintesc un lucru. La închi
derea jocurilor, reprezentanta 
F.M.T.D., Morcova, a rostit o 
cuuintare. Ea a venit special la 
Paris pentru aceste jocuri. Mor
cova a ținut să-i felicite pe spor
tivii noștri pentru rezultatele lor 
deosebite.

Tov. GOLOPENȚA: 
și eu să spun ceva, 
foarte bucuroasă că am cîșiigat 
două ." ’
simplu cit și la dublu fete. Vreau 
să adaug că am să muncesc mult, 
pentru 
bine.

Tov. 
cut tot 
țumesc 
nostru, care ne-a dat sfaturi bune 
și ne-a ajutat mult tn timpul 
concursului.

REDACȚIA: Ar fi interesant de 
aflat cum aveți de gind să vă 
pregătiți, în continuare.

Tov. PANETH: Pe viitor noi 
trebuie să ne ocupăm și mai in
tens pentru ridicarea măestriel 
noastre.

Tinerii noștri oampioni vor tre
bui să urmeze antrenamente in
dividuale, foarte bine studiate 
pentru fiecare om in parte. A- 
tunci cind are loc un meci in
ternațional, trebuie să fie băgați 
și juniori printre participanți. 
Dorim să obținem dintre juniori, 
al patrulea jucător pentru lotul 
nostru.

In încheiere too. Paneth ' a 
expus un vast program de lucru 
cu juniorii noștri.

Federației 
personal 3 
împreună. 
După un 
ajuns la 

arătat 
vorbit

Aș vrea
Am fost

titluri internaționale, la

a juca din ce tn ce mai

ISCOVICI: Mie mi-a pit- 
ce am văzut. Țin să mul- 
tov. Paneth, antrenorul

Campionatele internaționale de tir ale R.P.R.
Campionatele Internationale de 

tir ale R.P.R. au continuat vineri 
la poligonul Tunari cu desfășu
rarea primelor două poziții — 
culcat și genunchi — ale probei 
de armă liberă calibru redus 
(3x40 focuri).

La poziția „culcat", concurent» 
B. Pereberin (U.R.S.S.) și S. 
Krebs (R.P. Ungară), clasați pe 
primele două locuri, au totalizat 
400 puncte, egalînd recordul mon
dial. In continuare s-au clasat M 
Itkis (U R S S.) și Iosif Sîrbu 
(R.P.R.) cu cîte 399 puncte _pre- 
cum și un grup de alti 8 trăgă
tori printre care Lia Sîrbu 
(R.P.R.), Borisov (U.R.S.S.),

Biava (Italia). Vrbnic (Iugosla
via) cu cîte 398 puncte fiecare.

La poziția „genunchi" locul tn- 
tii a fost ocupat de recordmanul 
mondial Ole Jensen (Danemar
ca) cu 394 puncte.

Cu un număr egal de 
puncte s-a clasat pe locul doi 
trăgătorul sovietic Pereberin, 
fiind urmat de Itkis (U.R.S.S.)! 
cu 393 puncte, 1. Sîrbu (R.P.R.) 
— 393 puncte; V. Borisov 
(U.R.S.S.) 392 puncte și J.
Vrbnic (Iugoslavia) 392 puncte.

Astăzi concursul continuă cu 
desfășurarea ultimei poziții „în 
picioare" a acestei probe și pri
ma manșă la pistol viteză.

In curînd: Baletul coreean „Țoi Sîn hi"
Pe la mijlocul lui octombrie 

va sosi în Capitală, venind din 
R.P. Ungară — unde întreprinde 
un turneu, Baletul Studioului de

Stat „Țoi Sîn hi“ din R.P.D. Co
reeană.

Ansamblul coreean de balet, 
format din 100 de persoane are în 
frunte pe renumita balerină ’* 
Sîn hi, artistă a poporului 
R.P.D. Coreeană, și An Sen 
fiica balerinei Țoi Sîn hi.

Toi 
din 
hi,

/toNS/lîuK.
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Sosirea la București 
misiunii diplomatice 
Republicii Oemocrate 

Vietnam
5 octombrie 1956, au sosit 

la București membrii misiunii di
plomatice a Republicii Democrate 
Vietnam, în frunte cu însărcina
tul cu afaceri ad-interim. Fan 
Van Su, consilier de Ambasadă. 

La sosirea în Gara de Nord, 
membrii Ambasadei Republicii 
Democrate Vietnam au fost salu
tați de reprezentanți ai Proto
colului Ministerului Afacerilor 
Externe.
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