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Două noțiuni care se exclud:

rigiditate copii

S-a instituit 
„Ziua 

Petrolistului’4

A 40-a ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE

DIN OCTOMBRIE

; Colectivul de muncitori al 8 
ț uzinelor „Semănătoarea44 din j 
8 Capitală întîmpină cea de a j 
J 40-a aniversare a Marii Revi»- j 
J Iuții Socialiste din Octombrie J 
!cu noi succese și realizări in i 

muncă. J

Ei s-au angajat să reducă] 
? prețul de cost cu 2%, angaja-1 
J ment care a fost realizat. i 
iln fotografie: Echipa de 

mentori condusă de Ștefan T.| 
Ștefan lucrează la definitiva
rea combinei P-2. Echipa s-a 
angajat să dea zilnic peste 

5 normă 2 combine.

PRIMUL SOVIET

Am avut prilejul să stau de 
vorbă cu tov. N. Predeseu, secre
tar cu munca pionierească al Co
mitetului raional N. Bălcescu 
U.T.M. — București într-una din 
zilele acestea. Intrucît cred că 
cele discutate prezintă un interes 
general în ceea ce privește activi
tatea pionierească, voi reda întoc
mai „convorbirea" noastră.

— Tovarășe Predeseu pentru că 
ne aflăm la început de an școlar 
ne-ar interesa cîteva linii de pers
pectivă în munca cu pionierii ce 
se va desfășura anul acesta în șco
lile din raionul N. Bălcescu.

— în primul rînd, sîntem ho- 
tărîți să facem o cotitură în ceea 
ce privește munca politică-educa- 
tivă cu pionierii. După cum știți 
în anii trecuți au existat lipsuri în 
această privință. S-au organizat 
multe activități cu caracter roman
tic, atrăgător (excursii, jocuri dis
tractive) — ceea ce a fost bine — 
fără însă ca aceasîă activitate să 
fie complectată suficient cu in
formarea politică, munca cu car
tea, presa etc. Ne vom strădui ca 
în viitorul an să îmbinăm aceste 
elemente de educație.

— Ați putea să ne spuneți ce se 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

remarcă nou în proiectele de ac
tivitate ale comitetului raional ?

— Noutăți sînt multe. Sa încep 
cu ceva foarte important. Urmărim 
să facem o importantă schimbare

Cum se va orgsn za 
munca cu pionierii în 

noul an școlar în 
raionul N. Bălcescu

în atitudinea organizațiilor de bază 
U.T.M. din întreprinderi față de 
munca pionierească.

— In ce sens ?
— Iată. Aveam mari greutăți 

în anul trecut și în alți ani cînd 
era vorba de recrutarea instructo
rilor de detașament. Anul acesta, 
comitetele U. T. M. au acționat

Din rumeguș
parchete și mobilă

7n industria de prelucrare a 
lemnului cu și în construcții, pro
blema economisirii materialului 
lemnos este mereu la ordinea zilei.

Intr-adevăr in unele locuri se 
risipește mult lemn!

Totuși, pînă- in prezent rumega* 
șui nu intra de obicei la capitolul 
„risipă"' (unde s-ar cuveni să-i fie 
locul!).

La Gheorghieni, Reghin, Tg. 
Mureș, în toată această „împără- 
ție a lemnului' sute de circulare și 
gatere „macină" zilnic zeci de va
goane de praf de lemn. Dealurile 
de rumeguș și taluj sînt un peisaj 
obișnuit in vecinătate i lor. Nimeni 
nu ie ia în seamă.

Aceste resturi de lemn nu pot 
fi oare utilizate în construcții, în 
industrie ?

Astăzi putem răspunde : DA !
Dar cu cîteva luni în urmă, cînd 

comitetul regional de partid a ce
rut specialiștilor să se ocupe de 
această problemă, posibilitatea va
lorificării rumegușului de lemn, 
deși in alte locuri s-au obținut re
zultate, aici nu se întrezărise încă.

Soluția — poate încă nu per
fectă — a fost găsită de doi ti
neri — inginerii Radvanyi lozsef 
și Szabo Gyorgy de la laboratorul 
central al Trustului regional de 
construcții locale din Tg. Mureș. 
Ei s-au apucat cu pasiune, cu en
tuziasm de această muncă — și, 
avind sprijinul conducerii trustu
lui, cercetările lor au dat roade. 
Așa s-a născut „rumpârchetul", 
despre care tovarășii Radvanyi și 
Szabo au vorbit și la consfătuirea 
regională a tinerilor inovatori.

Acest „preparat" din lemn, de
numit „rumparchet", înlocuiește 
cu succes parchetul clasic pentru 
pardoseli. Prin calitățile sale, el 
ponte fi întrebuințat de asemenea 
ca îmbrăcăminte pentru pereți, ca 
material de construcție (pentru uși, 
ferestre etc.), ca material pentru 
mobile, placaje, panele, cutii de 
radio, fiind rezistent și economicos 
în același timp.

După calcule preliminare, metrul 
pătrat de „rumparchet" costă 50% 
din prețul metrului patrat de par
chet obișnuit.

El poate fi tăiat — ca și lemnul
— cu fierăstrăul, poate fi încleiat 
la cald sau la rece, geluit, găurit, 
reține bine cuiele, șuruburile, e re
zistent lu îngheț și dezgheț — ca
lități care-l fac și mai valoros. 
Ceea ce este însă foarte important
— producerea lui este simplă și 
puțin costisitoare.

„Rumparchetul" este un amestec 
de rumeguș cu rășină sintetică de 
producție indigenă (urelit), presată 
la rece și supusă unui tratament 
termic. Spre deosebire de proce
deele cunoscute (în țară și străină
tate), la producerea noii plăci a- 
glomerate nu sînt necesare nici 
prese hidraulice, nici uscătorii spe
ciale, ci un cuptor de construcție 
simplă și o presă mecanică sau ma
nuală, care pot fi confecționate cu 
investiții mici.

Poate că nu în multă vreme vom 
vedea pe Ungă numeroase între
prinderi prelucrătoare de lemn f i- 
brici-ateliere care vor valorifica 
sutele de tone de rumeguș.

ST. NEKANIȚKI 
ccrespcndentuî „Scînteii ti’ 
neretului“ în Regiunea Au* 

tonemă Maghiară

cu multă convingere. De pildă, Ia 
uzinei© Kirov. S© par© însă că și 
din partea utemiștilor există un 
mult mai mare interes. Am avut 
foarte multe cazuri cînd tinerii au 
venit din proprie inițiativă să se 
autopropună ca instructori de de
tașament.

— Ce ne puteți spune despre 
pregătirea instructorilor de pio
nieri ?

In ceea ce 
instructorilor, 
ciclu tematic 
rințe și activități

privește pregătirea 
vom introduce un 
alcătuit din confe- 

__ t_ T. __  “'i practice. Vom 
merge pe linia dezvoltării inițiati
vei instructorilor și vom căuta să 
combatem rigiditatea existentă în 
activitatea pionierească.

— Dacă vreți să fiți mai expli
cit...

— Mă refer la o meteahnă care

Acordind o deosebită prețuire 
oamenilor muncii din industria 
petroliferă și pentru a prilejui o 
zi de trecere în revistă a realiză
rilor obținute de aceștia și a i 
stimula in activitatea lor. Consi
liul de Miniștri a emis o Hotă- 
rirc prin care se instituie „Ziua 
Petrolistului44.

„Ziua Petrolistului44 se va săr
bători în fiecare an de toate uni 
tățilc petrolifere din țară în ziua 
de 6 octombrie, cînd aceasta cade 
în zi de duminică, sau in prima 
duminică după 6 octombrie, *n 
celelalte cazuri. Cu acest prilej 
oamenii muncii din industria 
troliferă cu merite deosebite 
putea fi distinși cu ordine și 
dalii ale Republicii Populare 
mine.

Anul acesta împ!inindu-se
de ani de la începuturile indus
triei petrolifere din țara noastră, 
cu prilejul „Zilei Petrolistului*4 se 
va sărbători și centenarul indus 
triei petrolifere romînești.

Cu acest prilej se vor scoate o 
emisiune de timbre comemorative, 
un album jubiliar, o insignă co
memorativă, se vor organiza con
cursuri sportive.

Hotărîrca prevede de asemenea 
organizarea unui muzeu perma 
nent al industriei petrolifere ro-

pe- 
vor 
mc- 
Ro-

100

A. WEISS

(Continuare in pag. 3-a)

Sorina e absolventă a clasei l-a. Ea se pregătește pentru nou’ 
an școlar, facind zilnic exerciții de citire. Verișoara ei asistă cu 
emoție și profund respect. (Foto RENEE)

nent al industriei petrolifere 
niînești în orașul Ploești.

ATENȚIAPARTICIP ANȚILOR
la Concursul nostru
de JOCURI

b La etapa a Il-a a Concursă- v 
b lui nostru de jocuri s-au pri- v 
b mit la redacție rezolvări din b 
7 partea a 3.327 parțicipanți. b 
\ în urma trierii, au fost gă- x 
\ site 24 plicuri cu toate solu- \ 
\ țiile perfecte. Stabilirea cîști- \ 
\ gătorilor se va face prin tra- \ 

gere la sorți în ședință publi- a 
că, care va avea loc marți a 
17 septembrie 1957 orele 12 \ 
a.m. in sala „Flacăra44 (Corp \ 
C parter) a Combinatului Po- \ 

a ligrafic „Casa Scînteii44. a 
a Cei interesați sînt invitați a 
\ pe această cale să participe, a

Taior de stofă

Ca la un semnal, acordurile 
unei melodii s-au auzit în sur
dină și un grup de copii îmbră- 
cați în costume naționale au ves
tit publicului bucureștean prezen
tarea modei pentru anul 1958.

Rînd pe rînd, privirile ne-au 
fost desfătate de confecții cu a- 
devărat noi. Acum nu mai era 
vorba de schimbarea unei cute 
sau a unui buzunar, cum ade
sea, din păcate, ne obișnuiseră 
unele prezentări făcute de in
dustria ușoară în anii trecuți, ci 
de creații cu adevărat inedite, 
artistice.

Reporterii și-au notat în grabă 
cîteva amănunte. Timp de 3 zile, 
aici, în Sala sporturilor Florea- 
sca, vor fi prezentate peste 300 
de modele noi realizate de Cen
trul de creații de pe lîngă fa
brica de, confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“, aproape toate lucrate 
de asemenea din contexturi noi, 
realizate de centrele de creație 
ale întreprinderilor.

Rochii de seară, de dimineață,

de după amiază, rochii ocazio
nale, costume pentru bărbați și 
copii de toate vîrstele au cules, 
marți seara, aplauzele meri
tate. E greu să urmărești parada 
și în același timp să încerci să 
schițezi cîteva modele care te-au 
frapat mai mult.

Ești înclinat să vorbești, în 
numai cîteva cuvinte, despre cos
tumul taior din stofă tweed, că
ruia tăietura din față ,îi dă o li
nie suplă, despre5 completul par
desiu șt taior realizat din ma
terial mov combinat cu alb, des
pre paltoanele bărbătești 
scurte ca deobicei prevăzute cu 
revere late. Cel mai greu este să 
redai frumusețea rochiilor de 
dimineață, tinerești, cele care 
dau corpului o ținută suplă și 
elegantă.

Se poate spune că experiența 
acumulată de creatori le-a per
mis să lanseze pentru anul vii
tor în țara noastră o modă ba
zată pe o linie de concepție in
ternațională și totodată adap
tată tradițiilor noastre specifice.

mai

Pelerina rochiei se desface 
și pcate fi prinsă ca o a doua 

fustă suprapusă
Pardesiu și taior din același 

material
Pardesiu cu margini 

din tricot

încercam să ghicesc vîrsta băr
batului ce se afla in fața mea, cu
fundat intr-un fotoliu. Cu cîtevaAGERPRES)
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* De vorbă cu unul d n deputății primului soviet a! muncitorilor
* Așa a fost la Ivanovo-Voznesensk * 0 grevă de 72 du z la * Victoria

deplină; în octombrie 1917
zile mai înainte îi urmăream paș i. 
Pășea drept, asemenea brazilor pe 
care i-am văzut în Piața Roșie, lin
gă zidurile Krerillinului. Nici o ur
mă de încovoiere pe trupul lui 
înalt. Pe reverul drept al hainei 
din stofă neagră era prins ordi
nul tdjcnin".

— Ce vîrstă o fi avînd tovarășul 
Kolesnikov ?

— în 1905, am intrat în partid...
Am tresărit. Peste cinci 

de activitate comunistă.
52 de ani au trecut de 

Tovarășul Kolesnikov nu 
nimic.

decenii

atunci, 
a uitat

Delegația R. P. Romîne 
la cea de a Xlba sesiune 

a Adunării Generale a O.N.LL
Guvernul Republicii Populare 

Romîne a numit următoarea dele
gație la cea de a XlI-a sesiune 
a Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite care se des
chide la New York la 17 septem
brie : Ion Gh. Maurer, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Ro- 
mîne, conducătorul delegației; 
Mihai Magheru. ambasador extra
ordinar și plenipotențiar, repre
zentantul permanent al R. P. Ro
mîne pe lingă O.N.U.; Silviu 
Brpcan, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al R. P. 
Romîne la Washington; Eduard 
Mezincescu, secretarul generai al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne și Grigore Geamă- 
nu, deputat în Marea Adunare 
Națională, membri ai delegației.

Bazil Șerban. director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Cor- 
neliu Bogdan, director în Ministe
rul Afacerilor Externe, George 
Ivașcu, publicist, Teodor Mari-

nescu, director general adjunct al 
Radiodifuziunii Romîne și Mircea 
Mali ța. consilier al Misiunii Per
manente a ~
O.N.U., au 
supleanți.

R.P. Romîne pe lingă 
fost numiți membri

★
dimineața Ion Gh.Miercuri

Maurer, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P. Romîne, conducăto
rul delegației, însoțit de Eduard 
Mezincescu, Grigcre Geamănu, 
precum și de unii membri su
pleanți și experți ai delegației ro
mîne la cea de a XH-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. au 
plecat cu avionul spre New York.

Delegația -i fost condusă la 
aeroportul Băneasa de Ștefan Voi- 
tec și Alexandru Bîrlădeanu. vice
președinți 
ștri, M.
Marin, A. 
membri ai 
nășan și Al. Lăzăreanu, adjuncți 
ai ministrului Afacerilor Externe, 
de funcționari 
nisterul Afacerilor 
riști.

Au fost de față 
siuni diplomatice 
București.

★
Pagini de istorie. Anul 

puternicul centru politic Ivanovo 
Voznesensk. Un flăcău zdravăn, 
muncitor la fabrica de textile 
„Compania", a deschis ochii în 
fața adevărurilor vieții. Era Ko
lesnikov. lntîiul de Mai l-a găsit 
la o adunare ilegală. Asculta :

— Nu-i oare bine să pregătim 
o grevă generală a muncitorilor 
din oraș ? — a spus cineva.

Propunerea fusese bine gîndilă.
Toți au fost de acord : comite

tul de partid să pregătească gre
vă. După o săptămină, cerințele 
muncitorilor Iși găseau oglindi
rea în 26 puncte revendicative.

In ziua de 12 mai (după stil 
vechi) cînd sirenele fabricilor au 
sunat, muncitorii n-au pornit ca 
deobicei spre casele lor. Drumul 
lor a dus de astă dată către pia
ța centrală. Era ora 15. In piață 
se găseau 40.000 de oameni, toată 
populația muncitoare a orașului.

In fața mulțimii au .vorbit 
cîțiva tovarăși. Cele 26 de puncte 
— programul de luptă — au fost 
aprobate. Greva Începuse...

O zi mai tîrziu muncitorii s-au 
adunat în același loc. Veniseră 
insă și oaspeți simandicoși : gu
vernatorul și proprietarii fabrici
lor. Guvernatorul s-a adresat 
muncitorilor pe un ton blajin :

— Duceți-vă în fabricile voastre

1905 în

nu
ei.

eu 
se

și fiecare fabricant va discuta cu 
vo!...

Manevra era străvezie. Se în
cerca destrămarea unității mun
citorilor. Guvernatorul a primit 
însă imediat răspunsul :

-- Nu, domnule' guvernator, 
așa nu o să meargă. Pînă acum 
am vorbit cu fiecare fabricant și 
am fost dați afară și arestați. Dar 
pe toți nu o să ne arestezi și să 
no bați...

In piață erau toți muncitorii 
din oraș. Fără ei, fabricile nu pu
teau lucra. Fără ei, patronii 
puteau acumula beneficii. Fără 
viața orașului era paralizată.

— Dar nu se poate trata 
40.000 oameni deodată — 
vaită guvernatorul.

Ce se putea face ? S-a găsit o 
soluție : fiecare fabrică să aleagă 
un număr de deputați într-un so
viet al muncitorilor. Nimeni nu 
știa probabil că în momentele a- 
celea se născuse o idee ce va de
veni nemuritoare, că în momen
tele acelea se născuse prototipul 
puterii sovietice.

A mai trecut o zi. Fabricanții 
se declarară de acord să discute 
cu sovietul muncitorilor.

Muncitorii au ieșit în afara 
orașului, pe o pajiște. Acolo au 
fost aleși primii deputați ai mtin- 
citorilor. In general, o fabrică cu 
mai mulți muncitori alegea în 
jurul a zece deputați, iar o fa
brică mai mică 3—4. Numărul 
total al deputațilot era de 159. 
Printre ei se găseau 16 femei. 
Tînărul Kolesnikov era unul din 
cei 150 deputați.

Deputați existau. Deci av/a 
cine să discute. Dar unde să dis
cute ? în primărie nu li s-a per
mis să intre. Guvernatorul q-a 
avut încotro și le-a dat încuviin
țarea să se întruneascăîntr-o 
clădire. Deputății i-au așteptat pe 
patroni. Aceștia n-au venit. In

EDGARD OBERST

ai Consiliului de Mini* 
Florescu, Gh. Gaston- 
Joja, Marcel Popescu, 
guvernului, Aurel Mai

superiori din 
Externe,

Mi-
zia-

șefii unor 
acreditați la

ni:.

(Agerprzs),

(Continuare in pag. 3-a)

Demonstrația marinarilor revoluționari din Petrograd 
la 16 iunie 1917

De altfel, cele mai frumoase mo
dele romînești au fost aplaudate 
și la tîigurile și la Congresele 
internaționale de îmbrăcăminte 
de la Berlin, Varșovia și Mos- ’ 
cova.

Creațiile realizate pentru anul 
1958 se caracterizează prin orlgi- , 
nalitate, prin îmbinarea armo
nioasă a liniei de croială cu țe
sătura și coloritul.

Linia modeț interesează, desi
gur, pe cititoarele noastre, în 
mod deosebit. Să vorbim, deci 
despre ea.

Pentru femei se remarcă linia 
dreaptă a corsajului, corsaj ușor 
bluzat la materialele pline. Ma
terialele subțiri se poartă cu o 
linie mai ajustată pe corp la 
corsaj și bogată în. partea infe
rioară a rochiei, susținută une
ori de jupon, Linia nouă a mo
dei scoate în evidență suplețea, 
eleganța. La pardesie, linia lar
gă e obținută chiar de la umăr. 
Croiala „fantezi44 la taioare a 
trecut cu „Foarte bine“ exame
nul de ieri seară. In sfîrșit, re
marcăm rochiile de seară — din 
materiale realizate la fabricile 
„Ilie Pintilie", „Mătasea Popu- 
lară“ etc. Să enunțăm cîteva : 
rochia de mătase cu fir lame, ro
chia cu tunică largă, rochiile 
drepte cu trenă.

La confecțiile pentru bărbați, 
linie lejeră, revere late, panta
loni fără manșete sau cu manșeta 
lată de 5.50 cm., mai înguști. 
paltoane mai scurte late în umeri, 
mai înguste în rest.

Dar copiii ? Și pentru ei s-au 
pregătit surprize: sarafane, și 
bineînțeles cu o linie nouă : ten
dința spre lejeritate, croială cu 
cute și pliseuri și cu mult îndră
gita broderie.

Faptul că peste granițele țării 
ca și la prezentarea de acum 
creația noastră a fost apreciată 
la justa ei valoare, arată nive
lul artistic la care s-a ajuns prin 
eforturi susținute. Acum trebuie 1 
dovedit masei de cumpărători că ! 
se prețuiește gustul ci pentru 1 
frumos. Aceasta înseamnă că în ■ 
magazine vor trebui să se gă- ■ 
sească produsele a căror linie ' 
este prezentată în aceste zile. j

Tn ceea ce privește contexturile, i 
și aici sînt cîteva vorbe de spus. < 
Adesea, pînă în prezent, cele mai ! 
frumoase se aflau numai în vi- 5 
trine și la expoziții. Dorini din 
suflet ca acest obicei să fie a- 
bandonat.

LIDIA POPESCU I
Foto: D. F. DUMITRU <

Să fie trași la răspundere
cei ce persecută pe corespondenți!

♦ ♦♦♦

Vaslle Mareș, contabilul șef al 
întreprinderii utilaj, poduri și dru
muri Sibiu, se afla într-o cum
plită dilemă. în zadar încerca 
să-și recapete liniștea 
tind în gînd versul 
„Audi, vide, tace si 
vere in pace !“. (Ascultă, 
și taci, dacă vrei să trăiești li
niștit). Dictonul acesta care re
prezenta linia sa preferată de con
duită în viață, nu avea în acel 
moment nicidecum darul miracu
los de-al liniști. Nervos, cu mîi- 
nile tremurînde, ținea cu frică, la 
fel cum umblă un ageamiu cu o 
grenadă, un plic mic, albastru, si
gilat. Numele adresantului și cele 
două cuvinte tipărite cu tuș roșu 
pe colțul plicului: „Scînteia tine
retului" l-au dus la o importantă 
descoperire: muncitorul Itu Ale
xandru e corespondent de presă..

Pentru moment nu și-a amintit 
figura celui în cauză. Apoi, îi ră
sări aevea înainte, fața blajină, 
încă de copilandru a lui Itu. 
„Aparențele înșeală. Cine și-ar fi 
închipuit că puștiul acesta timid 
retras, să fie corespondent44 
se minuna contabilul. „Ce o fi 
scris ziarului ? Nu cumva...44

Și adueîndu-și aminte că fostul 
contabil șef a fost scos din muncă 
în urma unei sezisări făcute unui 
organ de presă de către un co
respondent voluntar, Vasile Ma
reș se grăbi să-i raporteze direc
torului Bella Boko, descoperi
rea sa.

repe- 
latin : 

vis vi- 
vezi

ITU ALEXANDRU CRITICA!

— Bănuiesc că te-ai alarma* 
fără motiv, a răspuns directorul 
Bella Boko. Am pretenția că mă 
pricep și eu puțin la oameni. Itu 
nu arată să fie așa de bătăios. Nu 
l-am auzit niciodată criticînd. Sint 
sigur că e vorba de un articolaș 
frumes despre întreprinderea noa
stră. Slavă demnului mal avem și

realizări. Băiatul ar trebui chiar 
stimulat. Dă-mi plicul. Esențialul 
e să știm în ce ape se scaldă... 
Fără să stea la îndoială, sfidind 
legile statului nostru care 
prevăd inviolabilitatea corespon
denței, Bella Boko a desfăcut 
plicul.

încruntarea apărută pe fața 
șefului l-a îndemnat pe contabil 
să-și arunce privirea pe adresa 
redacției. Curios din cale afară, el 
sări frazele protocolare și-și con- 
centră atenția asupra rîndurilor: 
„...în legătură cu semnalul critic 
privind neregulile de la școala 
medie, te rugăm să ne trimiți de 
urgență date mai detailate...“

Clar ca lumina zilei. Itu Ale
xandru critica. E drept, cri
tica lui nu țintea conducerea 
întreprinderii. Insă pe cei doi ii 
străfulgera dureros același gînd : 

Itu e periculos. Azi critică școa- 
de 
de

„i . _____
la medie, miine se poate agăța 
noi!“ Se impunea deci luarea 
măsuri.

PĂUNUL SA TACA 

DACA VREA SA PLACA

Itu Alexandru lucra sub caro
seria unui camion. Absorbit de

muncă a remarcat prezența direc
torului de-abia cînd acesta s-a 
răstit:

— Ai primit o scrisoare 1
Mirat că însuși directorul îi a- 

ducca scrisoarea, tînărul ieși re
pede de sub caroseria mașinii.

— Te-ai apucat să critici școa-

la ?, tună directorul șl străputi- 
gîndu-1 cu o privire ce nu preve
stea nimic bun, adăugă rar, apă
sat: Treaba ta!... Știi., critica 
are două tăișuri. Au mai încercat 
și alții să dea cu barda în dum
nezeu și au sfîrșit-o prost...

Itu Alexandru a înțeles aver
tismentul. Intimidat nu a în
drăznit să mai întrebe cine i-a 
violat scrisoarea. II erau vii in 
minte pățaniile tînărului Petre 
Gavrilă, care pentru „vina" că a 
criticat conducerea întreprinderii a 
fost retrogradat în funcție și tri
mis pe un șantier, sau ale 
lui Ion Filipolu, care incercind să 
critice pe director a fost înjurat 
și amenințat cu bătaia. Cum șirul 
exemplelor nu se sfîrșește aici, 
tînărul a tăcut chitic șl din acea 
zi a întrerupt orice legătură cu 
redacția ziarului nostru.

★
întreaga gamă de gîtuire a cri

ticii începînd de la timorare și 
termlnind cu persecutarea brutală 
a celor care îndrăznesc să-l cri
tice, este practicată de multă vre
me de către directorul Bella Boko 
și de cîțiva dintre subalternii săi.

Cu toate că organele in drept 
din Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor cunosc în par
te situația semnalată, precum și 
alte greșeli grave comise de tova
rășul Bella Boko — greșeli ce 
s-au răsfrinl direct asupra bunu
lui mers al produejiei — ele tără
gănează la nesfirșit luarea de 
măsuri drastice, corespunzătoere.

De aproape un an de zile ute- 
mistul Petre Gavrilă suportă con
secințele unei nedrepte sancfiunl 
administrative. Sperăm că atît el 
cit și ceilalți oameni cinstiți care 
au fost șicanați de- cMre gîtultorii 
criticii de la I.U.P.D. Sibiu v:„- 
afla cit de curind, că fapte ca cla 
lui Bella Bckp nu rămin nesanc. 
ționate.

D. PAUL
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analizează activitatea trecută 
fac schimb de experiență 
discută perspectivele

1 E bine, întotdeauna. în prag de 
O nouă etapă de muncă, să-ți a- 
runci privirile înapoi, să vezi ce 
a fost bun și ce a fost rău în ac
tivitatea pe care ai depus-o, ce 
trebuie păstrat și continuat și ce 
trebuie înlăturat. O privire de 
perspectivă în viitor pentru a pre
ciza jaloanele noii perioade de 
muncă, e totdeauna necesară. Se
minarul organizat zilele acestea în 
București cu cadrele U.T.M. din 
institutele de învățămînt su
perior și cadrele asociațiilor stu
dențești, urmărește tocmai aceste 
obiective: să analizeze și să ia ce 
a fost bun din experiența trecutu
lui an universitar pentru a o.fo- . _____ __
losj în anul care va începe în cu- .participanților lecția „Despre for- 
rînd. Și pentru că s-au adunat în “ ’ ’
acest seminar oameni care lucrea
ză în același domeniu de activi
tate, dar din orașe și institute di
ferite, care îndrumă oameni dife
riți, urmărind toți însă același 
scop — educarea și formarea unor 
cadre cu o pregătire multilaterală 
și cu o conștiință nouă, schimbul 
de experiență este firesc și bine 
venit

Seminarul este încă în curs de 
desfășurare. S-au ținut doar cîteva 
din referatele stabilite în program. 
Tovarășul Virgil Trofin, prim se
cretar al Comitetului Central al

La Seminarul pe {ară al 
cadrelor U. T M. din 
institutele de învăfămînf 

superior și ale 
asociaților studenjilor

♦ * •

Vă prezentăm
emisiunea : 

pentru studenți'*.
X Cu siguranță că mulți dintref
♦ dumneavoastră, dragi cititori ? 
4 ați ascultat la radio emisiunea!
♦ pentru studenți. Cu acest pri-4 
T lej v-ați întrebat poate și cum4 
I se realizează această emisiune* 
I în cadrul căreia se dezbat atîtea? 
4 probleme ale vieții voastre stu-J 
4 dențești. Pentru a ne răspunde^ 
t la această întrebare s-au oferitf 
? cei doi colegi și prieteni. A-4

drian și Adriana, cunoscuți tu-t 
turor celor care au ascultat e-Y 
misiunea pentru studenți.

ADRIAN: Etajul 6, camera* 
622. Aici se află creierul emi-4 
siunii : redacția- Un birou, un? 
dulap și .. cîteva capete ^pl«?’I 
cate deasupra unor foi de hîr-Ț 
tie. Cu riscul de a fi indiscreții 
să aruncăm o privire pe foile*, 
despre care vorbeam înainte. 4 
Aha. e planul unei emisiuni:* 
Ancheta noastră; în prgajma? 
noului an; studenți — artiști? 
amatori (seiecțiuni din progra-I 
me prezentate de formații stu-I 
dențești) ; declarația unui stu-* 
dent romîn care studiază în* 
U.R.S.S.; studenți despre stu-* 
dente și studente despre stu-? 
denți etc etc. Alături de fie- J 
care temă, niște cifre care in-4 
dică timpul și numărul benzii* 
de magnetofon șl numele celor* 
care vor realiza materialele. t

ADRIANA: Cred că e bineî 
să-i pomenim și pe tinerii aceș * 
tia care se plimbă prin birou* 
ținînd în mînă teancuri de foi* 
bătute la mașină șl morrnăind* 
doar ei știu ce. Sînt interprețil. 4

ADRIAN; Aproape toți sînt* 
studenți la Institutul de teatru* 
și cinematografie ..I. L. Cara * 
giale” Unit dintre ei sînt chiar4 
proaspeți absolvenți dar nu 4 
au uitat drumul spre redacția 4 
și studiourile emisiunii, De* 
pildă, Gheorghe Popovlcl și ♦ 
Cosma Brașoveanu. Alții, ,,mai? 
tineri*' ca Adela Mărculescu. 4 
Val Plătăreanu, Constantin* 
Băltărețu mai au un an sau* 
chiar doi pînă la absolvire. *

ADRIANA : Te-al luat cu 4 
vorba și ai uitat să explici de* 
ce..- mormăie. O să-mi asum* 
eu sarcina aceasta : repetă, J

ADRIAN: Cred că e bine ca* 
în timpul care a mai rămas* 
pînă va începe Imprimarea, să* 
vorbim puțin ascultătorilor noș-* 
tri — rectificăm — cititorilor? 
noștri — despre conținutul emi 4 
siunii noastre. 4

ADRIANA : Propunerea set 
acceptă. Să începem cu ciclul.? 
„Ce înseamnă a fi cult”, Ini 
cadrul acestei rubrici au luatj 
cuvîntu) — și îl vor mai lua ^-* 
personalități de seamă ale vie-* 
ții noastre științifice, culturale? 
?l artistice. I

ADRIAN: Să nu uităm an-* 
chetele noastre: „Cum vă pre-* 
gătiți pentru examene ? sau? 
..Ce aveți de gînd să faceți înl 
vacanță'* ? Și nici programele^ 
muzicale interpretate de stu-4 
denți — artiști amatori. *

ADRIANA: Desigur... maiț 
avem sl lipsuri. Pentru llchl., 
darea lor șl pentru îmbunătăți-♦ 
rea emisiunilor viitoare vă ce-, 
rem sprijinul vostru, dragi as-t 
cultătorl... Uite că m-am Ineur-J 
cat șl eu- Ce să-t faci ? Defor-I 
matie profesională... ♦

ADRIAN : Șl acum o scurtâf 
’ vizită în studiouri. î

ADRIANA : — In ce cabinăț 
1 imprimăm azi î
♦ ADRIAN: - In

1 
I
♦
♦

j
♦ ♦4

* ♦
♦ t♦ 
♦

U.T.M., a expus de pildă, în fața 
. ’ ra

mele și metodele de muncă ale or
ganizațiilor U.T.M. pentru a crește 
influenta lor politică în rîndul stu
denților. Cum trebuie să se reali- 
z.ez®. ’"drumarea de zi cu zi a aso
ciațiilor studenților de către orga
nizațiile U.T.M.**.

Adăugați la aceasta discu
țiile fructuoase ale participanților 
care au ținut să împărtășească din 
experiența lor. să critice metodele 
greșite de muncă, propunerile nu
meroase care s-au făcut, și vă veți 
da seama că anul acesta cadrele 
organizațiilor U.T.M. și ale aso
ciațiilor studenților vor fi mai 
bine pregătite pentru a desfășura 
o activitate la nivel superior.

Temele conferințelor, lecțiilor 
și referatelor care s au ținut și se 
vor ține sînt numeroase. N-am 
intenționat însă, decît să vă 
informăm asupra evenimentului. 
Coloanele ziarului nostru vor 
oglindi, în, curînd, mai amănunțit 
dezbaterile și concluziile asupra 
seminarului. Deocamdată, publi
căm mai jos cîteva spicuiri din 
referatul ținut de tov. Stan Soare
— președinte al Consiliului U.A.S.
— București—asupra „Formelor și 
metodelor folosite de Uniunea aso
ciațiilor studenților din centrul u- 
niversitar București în activitatea 
cultural, artistică și sportivă". 
Ne referim aici doar la activitatea 
cultura) artistică.

In activitatea cultural artistică 
a^ spus tov. Stan Spate în cuvîntiil 
său, atenția muncii noastre s-a. în
dreptat îh doua direcții, și anume :

— dezvoltarea activității, cultu
rale în cadrul institutelor; '

— crearea unor formații cultu
rale puternice, reprezentative ațe 
centrului universitar București și 
îndrumarea Casei de cultură a stu
denților.

Casa de cultură a studenților, 
din momentul înființării și pînă 
acum, și a adus o contribuție în
semnată în orientarea activității 
cultural artistice studențești, prin 
programele organizate, cele mai 
multe de bună calitate, prin mul
tilateralitatea activităților desfășu
rate aci.

Conferințele pe diferite temp 
cum ar fi „Să ne cunoaștem pa
tria1*, „Principalele sărbători ale 
țării noastre și ale muncitorimii

din întreaga lume“, expuneri pe 
diferite teme, de știință, literatură 
și artă, întâlnirile cu vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești, cu 
cei mai de seamă reprezentanți ai 
științei și culturii noastre, specta
colele teatrale și cinematografice, 
concertele muzicale, concursurile 
pe diferite teme și reuniunile or
ganizate s-au bucurat în general 
de multă apreciere din partea stu
denților. în această perioadă, a- 
proape 60.000 studenți au vizionat 
diferite programe ale casei.

In cadrul Casei de cultură func
ționează de asemenea un club, un 
cerc al fotografilor amatori, al prie
tenilor prirt corespondență, un 
eineclub și un cenaclu literar care, 
cu excepția ultimei perioade, își 
desfășoară în bune condițiuni ac
tivitatea.

S-au creat și își desfășoară ac
tivitatea pe lîngă Casa de cultură 
a studenților formații artistice stu
dențești puternice (cor, dansuri, 
teatru, orchestre de muzică popu
lară și ușoară), a căror activitate 
a fost încununată prin succesele 
obținute la trecerea în revistă pe 
țară a formațiilor artistice studen
țești, toate fiind laureate și evi
dențiate.

Cu toate acestea noi nu sîntem 
mulțumiți de activitatea dusă pînă 
acum. Nu am folosit toate posibi
litățile ce Ie avem' în cadru] Ca
sei de cultură prin crearea și a al
tor cercuri ca : artă plastică, canto. 
De asemenea cenaclu] literar „Mi
hail Eminescu” nu funcționează 
în bune condițiuni.

Activitățile Casei de^cultură nu 
sînt suficient popularizate în mij
locul studenților, astfel că la o se
rie de activități cu un bogat con
ținut de idei (conferințe pe teme 
de știință și artă, concerte etc ), 
participarea, în special a studenți
lor căminiști, este slabă.

...Una din realizările importante 
din acest an a fost stabilirea și 
dezvoltarea legăturilor între între
prinderi și instituții de învățămînt 
superior, legături care s-au dez
voltat în special în direcția muncii 
cultural sportive. Vizitele recipro
ce, spectacolele și excursiile orga
nizate în comun, ansamblurile ar
tistice comune, reuniunile tovără
șești, sărbătorirea împreună a unor 
date importante, sînt unele din 
formele acestor legături.

Un exemplu îl constituie activi
tatea Institutului ,„Maxim Gorki”, 
care a organizat seri comune ale 
cercurilor de creație, manifestări în 
cadrul întreprinderii cu tema „Is
toria valsului1*, ,,Seară Cehov“ și 
alte activități.

Activitatea culturală de masă a 
luat un avînt deosebit mai ales 
în urma organizării trecerii în re
vistă a formațiilor artistice studen
țești, manifestare care ne a arătat 
largile posibilități pe care le avem 
în institute și faptul că rezultatele 
noastre de pînă acum nu sînt încă 
satisfăcătoare.

Emoțiile sînt firești. Candidați! sint pentru prima oară in fața unui profesor universitar. Cine 
va reuși oare la examenul de bursă? Desigur, cei mai bine pregătiți!

Prin trei cantine studențești
înainte de deschiderea cursurilor
Toamna a adus întotdeauna 

pentru fiecare gospodărie, fie ea 
mare sau mică, griji și treburi în 
plus. Dacă ele sînt făcute la tim
pul lor, și așa cum trebuie, asta 
depinde de iscusința și priceperea 
fiecărei gospodine. Și cînd ai de 
hrănit cîteva mii de oameni, cînd 
cămara nu are numai cîteva raf
turi de umplut, vă închipuiți că 
grijilfe sînt și mai mari.

Pentru cantinele studențești — 
gospodării atît de mari — lu
nile de vară cînd studenții sînt 
în vacanță, sînt cel mai bun pri
lej pentru pregătirile de toamnă. 
Atunci fiecare cantină se trans
formă într-un mic șantier de pre
parare a conservelor,' a murătu
rilor, de reparații și înnoiri. Fă- 
cînd un scurt .popas pe la can
tinele politehnicii, universității și 
medicinei am fost plăcut surprinsă 
de cele ce-am văzut...

La Politehnică...
cele două cantine, Buzești și 

Cotroceni sînt aproape de nere
cunoscut. Varul proaspăt, mesele 
curate, aranjate cu gust, bucă
tăria și spălătorul curățite și 
uleiate. La Buzești s-a instalat 
un laborator de cofetărie care va 
prepara de 5 ori pe săptămînă 
prăjituri...

In pivnițele curățate, au Jntrat 
deja 20 butoaie de castraveți, ar
dei grași la sare, legume, bulion.

Tot nouă, instalată vara acea
sta, este și serpentina pentru apă 
la gliiață. La Cotroceni a înce
put chiar să funcționeze, iar la 
Buzești pînă la 1 octombrie va îi 
gata.

Universitatea...
nu s-a lăsat mai în urmă. 

„Princiarul** continuă să-și men
țină tradiția de cea mai frumoa 
să cantină și anul ăsta. Iar can
tina .Matei Voevod“, renovată 
complect, încearcă să o concu
reze. $j-a instalai spălătoare noi. 
și-a pus cristal pe fiecare masă, 
perdele noi... Iarna o așteaptă cu 
3.000.000 ardei, 100 kg. fasole, cu 
cîteva zeci de butoaie cu mură’ 
turi, cu cîteva mii de kilograme 
de cartofi contractați cu „Apro
zarul” și tot felul de legume și 
zarzavaturi. Ceva nou : cantina

UN CAZ DE CARE
illlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL

NU FACE NIMENI „CAZ11
iiiiiiMiiiiiiiiiiiiMHiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiniiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiînniiiiHiiiiiw^

. '. — 4u cabina nr.4
? 15 Să stingem și să facem 11-4 

ț 
ADRIANA : — Bine, dar dacă J 

î tăcem cum să explicăm colegilor! 
J noștri tot ce se petrece în, 
A cursul Imprimării ?
* ADRIAN: - In scris într-oj 
T Altă emis... într-un alt articol.4 
? Pînă atunci, vă poftim să ne* 
4 ascultați în luna aceasta cu* 
4 prilejul emisiunilor din 13 șir 
4 27 septembrie, ora 18 și 15 mi J 

te. ♦
Vă salută I

ADRIAN și ADRIANA 4 
pt. cont DORU MEDREA ț

ÎI5 SI 
niște-

ADi

* nute
î
♦

.<

E un caz în plină evo
luție. Vi-l prezentăm 
doar sumar dat fiind că 
n-am „descoperit** încă 
toate amănuntele și toa
te relațiile ce-l țin le
gat „trup și suflet** de 
Universitatea „C. Z. Par
hon**.

Așa că... Dar iată cum 
stau faptele. Pînă la în
ceputul anului univer
sitar 1956-57, tovarășul 
Dan Răspop a fost șe
ful serviciului social-ad- 
ministrativ al universită
ții, calitate în care a vi- . 
zitat toate căminele stu
dențești. Și cum locuința 
pe care o deținea (tot 
într-una din clădirile 
universității) nu i se pă
rea prea confortabila, 
fiind mai ales și in pra
gul căsătoriei, i-a rămas 
inima la un apartament 
„drăguț** în căminul stu
dențesc rir. 3 din Bule
vardul Republicii 98. 
T ransferarea ulterioară 
la Institutul pedagogic 
nu l-a împiedicat cu ni
mic să ocupe apartamen
tul. Așa că u rămas în 
cămin. Este interesant 
că studenților familiști 
care i-au solicitat locuim 
țe în cămin pe timpul 
cît era el șef al serviciu
lui social le răspundea : 
„N-avem posibilități... 
Locuri puține.'..**

Iar dacă solicitanții 
insistau le-o reteza scurt: 
„Studentului trebuie să-i 
ardă de învățătură nu de 
însurătoare ! Ce, v-arn 
pus eu să vă însuruți r 
Pentru asta ați venit la< eniril usiu 

-♦-♦k facultate ?**

Mai zii ceva de poți 
și dacă ai ce zice, Nu 
sini locuri și pace I Că 
mai apoi același Răspop 
a ocupat 
in cămin 
problemă 
vi nuteșle 
căsătorit.

un apartament 
asta • o alta 
Pe el nu-l in- 

nimeni că

nu mai era de fapt sala
riat al Universității.

Hub o altă formă, fap
tele au mai lost relatate 
de ziarul nostru nr 2354 
din 29 noiembrie 1956. 
Credeți că s-a simții vi
sat ? Aș ! „Ce-nu pasă 
mie ! Ziarul să scrie ce-o

— După cît mi-aduc aminte, aici era ca
mera noastră!

— Au zidit ușa ca

„dreptul** acesta, 
era student. Cum 
însă cu apartamentul ? 
Se bucura oare și de drep
tul de a .ocupa spațiul 
destinat studenților ? în
trebare» se pune cu atît 
mai mult cu cît a ocu
pat apartamentul cînd

El nu 
rămîne

să nu stăm în curent!
Desen de M. COSTl

vrea! Eu tot „Eu** rămîn**
— a reflectat el după ce 
a luat cunoștință de ar
ticol.

★
A trecut timpul. Ni

meni n-a dat răspuns la 
semnalul ziarului. Totul 
a fost trecut sub cea mai 
adîncă tăcere. Dar evo-

luția cazului Răspop nu 
s-a aprit aici. Tot privind 
de la fereastra apartamen
tului său spre camera de 
alături, Dan Răspop și-a 
adus aminte de rude. L-u 
cuprins o duioșie nemăr
ginită știindu-le departe.

—„Ce-ar fi să... ?** Și de 
aici pînă la ocuparea 
camerei n-a rămas decît 
un pas, E drept un pas 
cam mare, pe măsura 
timpului care urma să 
se scurgă pînă la pleca
rea studenților în vacan
ță, Doar lucrul acesta 
nu se putea face sub o- 
chii lor. A venit și va
canța și căminul s-a go
lit. Tovarășul Răspop a 
dat viață visului. Intr-o 
zi, în fața căminului au 
apărut pe rînd o stivă de 
cărămizi, o grămadă de 
nisip și o echipă de lu
crători, E uimitor cil de 
repede camera „ideală** 
a fost separată de cele 
alăturate prin zidirea 
ușilor comunicante, mă
rind astfel apartamentul 
„neîncăpător** al tovară
șului Răspop. N-ar fi fă
cut el asta pentru stu
denți nici în ruptul 
capului. Ei.., ! Pentru el, 
însă... e altceva...
Acum, Dan Răspop „ju

bilează**. Are trei came
re, baie și două cămări. 
Bucuria visului împlinit 
e mare, dar am dori 
mai degrabă ca rectora
tul Universității „C. I. 
Parhon** să ia măsurile 
cuvenite de mult aștep
tate.

I. S1MN1CEANU

„Opera** nu mai funcționează. In 
schimb... — asta de (apt e în 
curs de realizare — se proiec
tează deschiderea unei noi can
tine.

Știm din experiență că dacă 
uneori mîncarea a fost slabă a- 
ceasta se datorește în mare parte 
și bucătarilor necalificați și în
tregului personal administrativ.

De aceea încă din primăvară 
s-au făcut cercetări amănunțite 
și s-au înlocuit magazinerii și 
administratorii dovediți a fi ne
cinstiți. In ceea ce privește postu
rile de bucătari, ele au fost com
plectate numai cu oameni care au 
calificare specială în domeniul 
artei culinare.

In anii trecuți au existat și 
plîngeri ale studenților în pri
vința veselei vechi, necorespunză
toare. Zilele acestea se va aduce 
de la întreprinderea „Porțelanul** 
din Cluj veselă riouă.

I. M. F.-ul...
va înlătura „cozile” intermina

bile care ocupau unul din trotua
rele străzii Brezoianu unde se 
află cantina. Vara aceasta s-a

deschis o nouă cantină pe Splaiul 
independenței cu o capacitate de 
peste 200 locuri. Cele două can
tine sînt complect renovate, iar 
cantina Brezoianu și-a înnoit ve
sela, vasele de bucătărie. Sala de 
mese este aranjată ca și cum din 
clipă în clipă ar aștepta să-i vină 
oaspeții.

Pentru iarnă au pregătit pînă 
acum 2.000 kg. ardei, 6-000 kg. 
ceapă, 900 kg. castraveți și 4.000 
diferite conserve. Au reînnoit toa. 
te contractele cu gospodăriile de 
stat, care le asigură celelalte ali
mente.

Popasul nu mi-a permis să mă 
opresc mai mult și nici să merg 
și pe la celelalte cantine studen 
teșii din București. La cele vizi
tate mi-am dat seama că fiecare 
administrator de cantina s-a stră
duit să se aprovizioneze cît mai 
din vreme și cu cît mai multe ali
mente, că grija mesei studenți
lor, a felului cum vor fi serviți, a 
aspectului sălilor de mese, a fost 
una din preocupările permanente 
în timpul vacanței.

Robot-studentul, un. foarte 
vechi produs devenit anacronic 
în zilele noastre, este conceput 
pe un principiu unic, funda
mental : 1 SE CUVINE 1

Ce i se cuvine ?
Totul !
Ce preferă ?
Comoditatea !
Fizicul robot-studentului sub

liniază nota de inovație și ori
ginalitate. întregu-i trup sea
mănă cu o gură imensă, la
com și veșnic deschisă.

Printre altele, îi lipsesc :
— Creierul (înlocuit de un 

simulacru electronic cu atribu
ții foarte limitate !)

— Simțurile (îndeosebi bu
nul simț ! !)

Dacă buletinele de identitate 
ar mai conține pagina „semnal
mentelor particulare**, ea, in 
cazul de față, n-ar găzdui o tră
sătură de condei ce vrea să în
semne „n-are**.

Pentru că, are, robot-studen
tul semnalmente. Elocvente, 
particulare : mediocritatea su
perlativă !

Ce știe să facă robot-studen
tul ?

Puține t
Este capabil de pasiuni ?
Cu pasiune face un singur lu

cru ;
înghite ! înghite totul și cît 

mai mult :
— Eforturile celor care îl 

țin la facultate.
— Grijuliile și punctualele 

lor pachete.
— Mîncarea la cantina stu

dențească (rămîne și la „supli
ment**).

— Confortul căminului stu
dențesc.

...Și enumerăm numai cîteva 
lucruri !

Un amănunt din cele nu lip
site de importanță : robot-stu
dentul „! se cuvine*' consumă 
dar... nu se consumă. în schim
bul a tot ce înghite, nu oferă 
nimic de valoare.

Din anul unu și pînă în ulti
mul de facultate (pe care une
ori o și termină cu un picior 
în teritoriul mediocrului și ce
lălalt pe granița cu sub medio
crul, cu insuficientul) robot- 
studentul nu se schimbă cu ab
solut nimic. Nu devine mai înțe
lept sau mai sărac cu duhul. Nu

dis

pre-

crește ! ...Constantă i se păs
trează și pofta, lăcomia de a 
înghiți totul.

N-are inimă, nici măcar me
talică sau electronică, plastică 
sau mai știu eu cum... în con
secință, nici un moment al stu
denției, nu-i provoacă emoții 
tari și nici măcar mai slabe.

Mecanismul cel mai bine pus 
la punct dirijează întregul 
sistem de înghițire Funcționea
ză ireproșabil și, preventiv, are 
cele mai multe piese de 
schimb.

Celelalte mecanisme în ordi- 
nea preciziei lor, sînt :

— Mecanismul mediocrității 
Bazat pe un sistem de semnale 
luminoase (calificative la coloc 
vii și examene) și sonore (in
sistențe, avertismente...) carf 
conduc la măsuri preventive de 
minim efort.

— Mecanismul pentru 
tracții.

— Mecanismul pentru 
zența la facultate.

Lipsit total de sentimente, 
robot-studentul este nesociabil 
Are o evidentă aversiune pen 
tru cei eare-și organizează viața 
în colectiv. Studenții din grupă 
i se par, ființe ciudate, iar lim
bajul lor neinteligibil.

în dicționarul limbii robot- 
studențești căuta zadarnic 
„responsabilitate, pasiune, con
știință, ardoare, perseverență, 
util, creator**... A conchis că a- 
semenea cuvinte sint cu sigu 
ranță arhaisme, lipsite de sens 
sau importanță...

Multe încă nu înțelege el :
Ce satisfacție cunosc cei care 

fac eforturi, se consumă, pentru 
a fi excepționali ? ! Mai ales că 
la cantină (a privit foarte 
atent) porția lui și cu a celoi 
excepționali este absolut egală 
Iar la cămin, de asemenea 
paturile lor oferă un același 
confort

...Robot-studentul este conce 
put pe un principiu unic, fu" 
dementul : l. SE CUVINE !

Dar, oameni buni, se cuvine 
să-i scoatem din cap că, doar 
i se cuvine !

Chiar dacă are numai un loc 
țiitor de creier, de natură elec 
tronică sau mai știu eu de ce 
natură....

VALERIU LAZAROV
M. VERDEȘ
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Profesori despre manuale 
și cursuri studențești

Un rod al colaborării
Noul an universitar este chemat 

să consemneze un îmbucurător e- 
veni meni studențesc : editarea 
unor manuale de învățămînt sub 
îngrijirea unor remarcabile forțe 
didactice.

Ne-am adresat prof univ. N. 
Sălăgeanu — coautor al manua
lului în curs de apariție Cursul 
de fiziologie a plantelor** — cu 
cîțeva întrebări.,.

— V-am ruga să ne spuneți 
dacă manualul la care lucrați 
este absolut nou sau constituie 
o reeditare adăugită a unui ma
nual mai vechi ?
— Doresc să fac o precizare. 

Manualul la care lucrez nu-mi a- 
partine exclusiv. Apare redactat 
de un colectiv format din : acad, 
prof. Emil Pop, de la Universi
tatea „Baheș** — Cluj, prof. Ștefan 
Peterfi, de la Universitatea „Bq-

Iyai“ — Cluj — membru cores
pondent al Academiei R.P.R., prof. 
Chirilei Haralambie. de la Insti
tutul agronomic „Bălcescu" Bucu
rești și prof. N. Sălăgeanu de la 
Universitatea „Parhon“. Este un 
manual absolut nou. în două vo
lume. Fiecare volum va conține 
cite patru capitole. Unui mem

țile din țară. Ca o caracteristică 
specială, aș ține să menționez că 
este utilizabil și pentru studenții 
facultăților de agronomie și silvi
cultură.

— In jurul cărei date sperați 
să-l poată utiliza studenții ?
— Ara predat la tipar primul

Convorbire
cu prof. univ. N. SALĂGEANU

bru al colectivului redacțional 
i-a revenit de întocmit cîte un 
capitol din fiecare volum. Manua
lul, căruia i am acordat toată 
grija, este destinat studenților a- 
nului III ai facultăților de științe 
naturale de la toate universită-

volum. Editura ne-a promis apari 
ția lui pentru sfîrșitul lunii octom 
brie. In momentul de față, acest 
prim volum este cules și se efec
tuează operațiunile de paginare. 
Data de predare a celui de al doi
lea volum este 30 decembrie.

Pentru studenții de la facultățile tehnice
Discuția 8-a desfășurat într-un 

cadru ordonat, exact. Cadrul acesta 
sugerează de la început cfi cel care 
lucrează aci este un om al cărui 
timp este socotit la secundă și deci 
tot ce este necesar trebuie să fie 
la îndemînă. fiecare lucru să aibă 
locul lui dinainte stabilit. Așa ară
ta biroul tovarășului profesor C. 
Lazu, care, amabil, ne-a acordat 
și nouă timp pentru o discuție. 
Tema interesează pe studenții in
stitutelor tehnice, care studiază 
problemele de electrotehnică și 
mașini electrice. E vorba de ela
borarea cursurilor pentru aceste 
specialități.

Dintr-un început, ne-a mărturi
sit că problema elaborării cursuri
lor pentru studenți îl pasionează.

— Pasiunea pentru cursuri este 
veche, aș putea spune că a înce
put cu anii studenției mele. CM 
alergam noi după cursuri I Șl clnd 
le găseam cu greu, erau editate 
în limbi străine sau in condiții 
tehnice foarte puțin inteligibile. 
Totdeauna, Intr-o asemenea situa
ție disperată, hotărâm că, dacă 
vreodată voi deveni profesor, am 
să lucrez neapărat și la elabora
rea cursurilor pentru studenți. 
După cum vedeți, acum încerc să 
dau viață unei hotăriri din anii 
care au trecut.

Poate fi bucurie mai mare pen
tru autor decît aceea că. cei că
rora ii se adresează lucrarea o 
apreciază, le este de folos, că stu
dentul nu mai este obligat să-și 
noteze cuvînt cu ciivînt explica
țiile profesorului și apoi să-și 
piardă ore întregi cu descifrarea 
lor ?

— Am fost informați că lucrați 
la ceva nou acum.

— Nu tot ce lucrez e absolut 
nou. Am în manuscris volumul 
doi la cursul de mașini electrice. 
Volumul se ocupă cu transforma
toarele electrice. Manuscrisul aș" 
teaptă revizia și apoi să Intre la

tipografie. Volumul trei se află 
în pregătire. Acestea sînt noi, 
dar sînt și lucrări vechi pe 
care le complectăm, le înnoim, 
Ie imbunătățlm. Mi s-a propus 
să transformăm unele cursuri

Convorbire cu 
prof. univ. C. LAZU

în manuale. Cursul de mașini 
electrice de pildă, va deveni 
manual unic de mașini elec
trice (pentru studenții facultăți
lor tehnice care nu au ca specia
litate mașini electrice). Cursul a 
fost complectat, i s-au adăugat ca
pitole noi, s-au îmbunătățit cele 
vechi. Manualul cere o ținută mai 
Înaltă. Adăugați vă rog că acest 
manual îi lucrez împreună cu 
prof. dr. V. Corlățeanu, de la In
stitutul Politehnic din Iași și va a- 
pare în două volume. Primai vo
lum este de acum gata. Și cursul 
de electrotehnică va fi traiisfor 
mat în manual unic de electroteh
nică. Va apare în trei volume 
și colaborez la editarea lui cu prof. 
E. Trufin. în primăvară, sperăm 
să apară primele volume din am
bele manuale. In orice caz, mun
ca de elaborare continuă.

Recunosc, m-ani încurcat între 
atîtea cursuri și manuale, ediții și 
reeditări, titluri și date de apa
riție. Erau într-adevăr multe.

Un lucru mi-a fost însă foarte 
clar ! că mă aflu în fața unui pro
fesor care-.și dorește ca studenții să 
fie bine pregătiți, și face tot ce 
se poate pentru împlinirea aces
tui fapt.

I-am privit manuscrisele. Sute 
de foi bătute la mașină cu litere 
mărunte, plăcute, corecturi citețe 
printre rînduri, schițe lucrate mi 
galoș la scară redusă. Toate îi a-

parțin autorului Mă gîndeam. pri- 
vindu-le : chiar numai pentru 
munca pe care autorul a depus-o 
la elaborarea cursurilor, pentru 
zilele petrecute deasupra hirtiei 
cu creionul în mînă, pentru timpul 
petrecut în tipografie, urmărind ca 
execuția grafică să fie ireproșabilă, 
studenții ar trebui să-și însușească 
cunoștințele cu temeinicie. O vor 
face mai bine anul acesta ? Ar fi 
— după cum mi-a mărturisit profe
sorul Lazu — cea mai mare mul
țumire pentru autor.

L. L.

— In ce mod ați colaborat cu 
ceilalți coautori pentru asigura
rea omogenității manualului ?
— Ne am întrunit de trei ori. O 

ședință am rezervat-o planificării, 
în celelalte două întruniri au avut 
loc foarte interesante discuții pe 
marginea materialelor redactate in
dividual Cu toții am manifestat o 
deosebită grijă pentru o tratare cit 
mai sistematizată a materialului. 
De asemenea, colectivul nostru a 
manifestat unanima predilecție 
pentru expunerea materialului 
Științific în modalitate comparată, 
în acest mod adevărurile științifi
ce devin mai elocvente, mai ușor 
sezisabile pentru studenți. Am iz
butit de asemenea unificarea ter
minologiei. In toate centrele uni
versitare — în consecință —- stu
denții vor folosi în procesul de 
învățămînt o terminologie iden
tică.

— Ce noutăți prezintă manua
lul ?
— Consider foarte importante 

referirile făcute. în măsura posi
bilităților noastre, firește, la rezul
tatele ultimelor cercetări pe plan 
mondial în domeniul fiziologiei 
plantelor. O atenție deosebită atu 
acordat și cercetărilor — încunu
nate de succes — efectuate pe 
plan național.

Despărți ndu-ne am mulțumit 
prof. N. Salăgeanu în numele stu
denților pentru eforturile depuse 
la redactarea viitorului manual.

R. V.

Se apropie 1 octombrie! Au început înscrierile la facultăți! 
Este și aceasta o grijă care-l preocupă acum pe studenți.

(Foto D. F. DUMITRU)



în perioada 28 august—10 sep
tembrie au avut loc la București 
lucrările celei de-a V-a sesiuni a 
Comisiei Mixte de Colaborare 
Tehnico-Științifică între Republi
ca Populară Romînă și Republica 
Populară Chineză.

La sesiune s-au luat o serie de 
hotărîri cu privire la dezvoltarea 
și pe mai departe a colaborării 
tehnico-științifice între cele două 
țări prietene.

Protocolul care a fost semnat 
la data de 10 septembrie preve
de că Republica Populară Romî
nă va transmite Republicii Popu
lare Chineze diferite documenta
ții tehnice și mostre în probleme
le industriei petrolifere, utilaje 
petrolifere, pentru diferite soiuri 
de culturi agricole,. în probleme 
de microbiologic, va primi spe
cialiști chinezi pentru documenta
re în problemele industriei de în
grășăminte azotoase și prelucra
rea chimică a gazului metan, 
precum și în fabricarea conser
velor și va trimite un specialist 
romîn în Republica Populară Ctii-’ 
neză pentru a da consultații în

problema instalației de desemul- 
sionare electrică a țițeiului etc.

Republica Populară Chineză 
va transmite Republicii Populare 
Romîne documentații, tehnice din 
domeniul industriei de petrol, in
dustriei textile, industriei porțe
lanului, industriei de artă meș
teșugărească, silviculturii, a plan 
telor medicinale, precum și în 
probleme de parazitologie. De 
asemenea va primi tehnicieni ro
mîni pentru specializare în pro
blema poligrafiei, fabricării por
țelanului, filării bumbacului, țe 
sătoriei de mătase naturală, artă 
meșteșugărească etc.

Comisia a hotărît intensificarea 
colaborării tehnico-științifice între 
institutele de cercetări științifice 
din ambele țări.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie și dorință sinceră de 
ajutor reciproc.

Delegația chineză a vizitat o 
serie de uzine, fabrici, institute 
din domeniul industriei de petrol, 
chimie și siderurgie din R.P. Ro 
mină.

Avantaje la contractările 
de plante medicinale și aromatice

Consiliul de Miniștri a emis © 
arîre privind regimul de con- 
ctare la culturile de plante me

dicinale, aromatice, mac, muștar și 
ardei de boia.

Hotărîrea prevede că contrac
tele pentru cultura acestot plante 
se vor încheia de către Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de 
Consum.

Producătorii care vor încheia 
astfel de contracte vor beneficia 
de o serie de avantaje. Astfel, 
ei vor primi gratuit material de 
înmulțire și insecto-fungicide, vor 
putea folosi fără plată mașini de 
semănat, aparatură pentru com
baterea dăunătorilor, vor obține 
îngrășăminte chimice la prețuri 
reduse de stat etc.

De avantaje suplimentare se 
bucură producătorii care vor în
cheia contracte pe doi sau mai 
mulți ani și care vor cultiva o 
suprafață minimală prevăzută în 
Hotărîre.

Iotărîrea fixează condițiile în 
^re se vor acorda aceste avanta

je, precum și acelea în cate pro
ducătorii pot primi credite pe ter
men lung prin Banca Agricolă.

Totodată ea sporește co
interesarea celor ce cultivă a- 
ceste plante și stimulează specia
lizarea producătorilor pentru ob
ținerea unor producții mărite la 
hectar.

Mai sînt două zile pînă ia „Internaționale44

Abonați-vă la ziarele și re
vistele sovietice pe anul 1958. 
Abonamentele se fac de către 
difuzorii de presă din între
prinderi și instituții, factorii 
poștali și oficiile poștale 1

CÎttX?Au
cu

S-A NĂSCUT
PRIMUL SOVIET

(Urmare din pag, l-a)

O inițiativă 
remarcabilă

De curînd Casți raională de cul
tură din Sighet a inițiat o noua 
formă de activitate cultural-edu- 
cativă : brigada științifică de agi
tație. Ideea s-a născut cu prilejul 
deselor deplasări prin satele ma
ramureșene unde țăranii munci
tori puneau numeroase întrebări 
din cele mai diverse domenii de 
activitate și care necesitau răspun
suri din partea unor oameni de 
specialitate.

Acum cîteva zile brigada științi
fică de agitație alcătuită din me
dici, profesori, scriitori, ingineri 
agronomi, activiști de partid și de 
stat, ziariști etc., a și făcut prima 
deplasare în comuna Oncești. 
Noua formă de activitate cultu- 
ral-educativă a stîrnit cu acest pri
lej un deosebit interes în rîndul 
țărănimii maramureșene. Ca 
mare, în decurs de 4 zile, 23 
delegați din tot atîtea sate și 
mune au cerut casei raionale
cultură deplasarea brigăzii știin
țifice de agitație și în localitățile 
lor.

Urmînd această inițiativă și 
Casa raională de cultură din Satu 
Mare a organizat recent o briga
dă științifică de agitație denumită 
„de toate pentru toți**.

ur- 
de 
co
de

Două noțiuni care se exclud:
rigiditate

(Vrmare din pag, l-a)

există în munca noastră.

copii

A sosit un lot valoros
de atleți
sovietici

* lari au continuat că sosească parti
cipant! din 5 continente * Iu iotul sovie
ticilor predowiifă'tinerețea * Islandezul Thorb- 
jo< nsson - un adversar serios al lui Murchison 
Antrenamente, antrenamente, antrenamente...

Ieri la prînz, un avion special sărind peste ștachetă. Ultima per- 
‘ “ formanță a lui Sitkin de 2,09 m.,

constituie o frumoasă carte de vi
zită a tînărului atlet sovietic. L-am 

sărind ușor peste 
1,90: m. în trening.

Moulin Rouge, complectare „Ca
sa de pe strada noastră" — PA
TRIA, BUCUREȘTI, GRADINA 
PROGRESUL ; Căpitanul și eroul 
său — REPUBLICA, ELENA PA
VEL ; Călătorie misterioasă — 
MAGHERU ; Jertfa supremă - V. 
ALECSANDRI (complectare „In 
grădina publică** cu Marcel Mar
ceau). LUMINA ; Richard al 
III-lea (ambele serii) — I. C- FRI
MU, LIBERTĂȚII ; Vultur 101 - 
CENTRAL, GH. DOJA, AUREL 
VLAICU ; In calea trăsnetului — 
VICTORIA. ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE, MIORIȚA: Două victo
rii—DOINA; Ei iubeau, viața—MA
XIM GORKI. T. VLADIMIRESCU 

-ădînă) ; U.R.S.S. de azi, Să 
sacrăm tinerețea noastră pa

triei ; de la Dresda la Wartburg ; 
Pictorul Urubel ; Poștașul — 
TIMPURI NOI ; Fiică-mea trăiește 
la Viena - TINERETULUI ; O 
vară neobișnuită — ALEX. PO
POV. 1 MAI, ALIANȚA ; Muntele 
bătut de vtnt - GR1VIȚA ; Dan
sez cu tine — VASILE ROAITA, 
M. EMINESCU ; Trandafirii lui 
Allah - CULTURAL; Fedra - 
UNIREA, MUNCA, N. BALCESCU;

mal__ _ _______ _ _______
Există, de pildă, mulți instructori 
care s-au obișnuit să lucreze nu
mai la indicația comitetului raio
nal. Asta nu ar fi ceva rău dacă 
ei nu s ar limita numai la sarci
nile concrete trasate de activiștii 
raionului. Ei însă nu îmbogățeau 
indicațiile date de comitetul raio
nal prin inițiative proprii, nu le 
aplicau în mod creator. Menta
litatea aceasta a pătruns apoi în 
unele locuri : în rîndurile copiilor 
care executau tot ce Ie spunea to
varășul instructor și nimic mai 
mult. Asta a dus la activități plic
tisitoare și chiar la inactivitate.

— Cred că în această privință și 
comitetul raional...

— Desigur, comitetul raional e 
și el vinovat. Prea mult i-am dă
dăcit și prea puțin i-am ajutat.

—- Cum v-ați gîndit să rezol
vați această problemă delicată as
tăzi ?

-— Vom merge în anul acesta cp 
mai multă perseverență pe li
nia stimulării inițiativei. Instruc
torii cu cele mai bune inițiative 
vor fi premiați. vor merge în ex
cursii, la spectacole în mod gratuit 
etc... Dar nu aceasta va fi totul. 
Adevăratul ajutor îl vor căpăta în 
școală. Noi vom introduce siste
mul ca un activist să stea într-o 
unitate de pionieri mai mult timp, 
pentru a putea indica căile de 
îmbunătățire și dezvoltare a mun
cii în școală. Vom organiza acțiuni 
pionierești care vor folosi instruc
torilor în ceea ce privește lărgirea 
experienței lor. De pildă, în cu’ 
rînd vom organiza la Snagov o 
adunare intitulată „O călătorie 
de a lungul istoriei". Și tema dar 
și felul de organizare sînt deose
bit de interesante. Inchipuiți vă. 
Un grup de exploratori au pornit

în căutarea unui ținut necunoscut 
unde se găsesc rămășițe ale socie
tății primitive. Ei găsesc intr-ade
văr așezări lacustre, oameni și u- 
nelte reprezentînd epoca primitivă. 
In cursul acestei călătorii „explo
ratorii descoperă antichitatea, feu
dalismul etc... Această adunare 

prezintă multe greutăți. Copii din 
mai multe școli vor lucra obiecte 
de îmbrăcăminte, unelte, locuințe 
reprezentînd diverse epoci ale is
toriei dezvoltării societății ome
nești. Pe lîngă că adunarea va fi 
instructivă, ea va conține mult, 
mult romantism. Toți instructorii 
din raion vot participa în calitate 
de spectatori Ia adunare. Și ase
menea acțiuni vom mai organiza. 
Deci vom merge pe linia unei in
struiri practice, pe linia romanatis- 
mului și a acțiunilor îndrăznețe.

Ne-am mai gîndit și la îmbogă
țirea tradițiilor pionierești. De pe 
acum vom începe pregătiri pen
tru aniversarea a 10 ani de Ia în
ființarea organizației de pionieri. 
Se vor face întâlniri cu foștii elevi 
în școli etc. Asta în afară de con
cursurile inițiate de C.C. al U.T.M. 
și care vor ramîne în tradiție.

— Dar la educația politică a 
instructorilor v-ați gîndit ?

— Ne-am gîndit și se pare că, 
cu ajutorul comitetului orășe
nesc, sîntem pe calea unei bune 
rezolvări. Una din marile lipsuri 
ale muncii noastre cu instructorii 
a fost aceea că majoritatea lor 
nu-și duceau viața de organizație. 
Asta avea repercusiuni negative 
în întreaga lor muncă. Noi vom 
reuni cadrele didactice utemiste 
într-o organizație de bază pe ra
ion. In cadrul acestei organizații 
de bază se va desfășura și învă- 
țămîntul politic.

— Vă mulțumim tovarășe Pre- 
descu și, după tradiție vă urăm 
succes în activitatea din noul an 
școlar.

„Aeroflot" i-a adus în Capitală pe 
atleții sovietici, care vor participa 
la ediția jubiliară a Campionatelor ____________
internaționale de atletism ale țării ' admirat acum, 
noastre.

Au trecut puține ore de la a- 
ceastă < sosire cînd, pe Stadionul 
,,Dinamo" — devenit în aceste zile 
premergătoare Campionatelor, lo
cul de antrenament al participan- 
ților oaspeți — au descins din au
tobus atleții sovieticii. Un lot nu
meros, din care recunoaștem doar 
cîțiva: Nina Ponomareva, Iuri 
Litâev, Mihail Krivonosov, Vladi
mir Kuznețov — vechi cunoștințe 
ale publicului nostru. In rest, nu
me noi. Dealtfel o caracteristică a 
echipei sovietice de atletism este 
tinerețea. Poate și din această 
oăuză imediat cum au „mirosit" 
gazonul atleții au devenit gălăgioși 
și s au împrăștiat pretutindeni.

Mihail Krivonosov — record
menu 1 sovietic la aruncarea cioca
nului, deținătorul titlului olimpic 
la această probă — organizează pe 
loc un meci de... fotbal. Drept 
porți sînt luate două garduri de pe 
pistă. Meciul are ceva specific. La 
el participă și fetele, care-și arată 
măiestria și în conducerea balo- 
Qului.

Gîțiva atleți, însă, cu toată insis
tența lui Krivonosov, n-au ținut 
să facă parte din vreuna din echi
pe. Unul din ei este și proaspătul 
campion unional la săritura în 
înălțime Vladimir Sitkin. El pre
feră să-și reîmprospăteze forțele

TAISIA CENCIK (U.R.S.S.)
Văzută de NEAGU

In acest timp fondistul Petr 
Bolotnikov, care a obținut la pro
ba de 10.000 m. timpul de 28: 
09,8, secondat de un atlet islandez 
aleargă ușor pe pista ce încon
joară terenul.

„Sînt tare fericit că mă aflu 
din nou la București...

De cîteva zile pe 
aeroportul Băneasa 
sau in Gara de Nord 
sosesc noi și noi par
ticipant! la cea de a 
X-a ediție — jubi
liară — a campiona
telor internaționale 
de atletism ale R. P. 
Romîne. Printre pri
mii sosiți se află și 
atleții islandezi. Ieri 
după amiază, alături 
de atlefii chinezi, al
banezi și americani, 
ei și-au început an
trenamentele pe sta
dionul Dinamo. Cu 
toată lebrilitatea pre
gătirilor, din pu(inul 
timp ce-i mai des
part de zilele între
cerilor oaspeții sînt 
nevoiți să rupă din 
cînd în cînd cîteva 
clipe pentru a face 
fată torentului de în
trebări ale ziariștilor.

De un astfel de 
prilej ne-am folosit 
și noi pentru a afla 
părerea sprinterului 
islandez Hilmar 

Thorbjornsson . des
pre atleții noștri,

despre ceilalți adver- 
sari cu care se va 
întrece în proba re
zervată „viteziștilor", 
despre forma în care 
se află el însuși. H 
Thorbjornsson este 
un vechi cunoscut al 
atleților noștri și al 
publicului bucureș- 
tean. El se află a- 
cum pentru a 3-a 
oară în țara noastră. 
Prima dată a fost la 
Festivalul Mondial al 
Tineretului din 1953, 
a doua oară acum un 
an la ediția prece
dentă a campionate
lor internaționale de 
atletism, cînd a ocu
pat primul loc la 
proba de 200 m. plat. 
Pe atleții romîni îi 
cunoaște ca adver
sari puternici, iar a- 
nul acesta îi dă în 
plus emoții întîlnirea 
— pentru prima oară 
în activitatea sa 
sportivă — cu co- 
recordmenul lumii la 
proba de 100 m. plat- 
atletul american de 
culoare Ira Murchi-

son. Faptul că la 
Festivalul de la Mos
cova H. Thorbjorns
son a reușit să par
curgă cei 200 m. ai 
probei în 21,3, pre
cum și ultimul său 
rezultat de 10,3 pe 
100 m. îl face încre
zător în întrecerile 
ce-1 așteaptă. „De 
altfel — ne declară 
H. Thorbjornsson — 
știu din întrecerile 
precedente că Sta
dionul Republicii 
poate oferi condiții 
optime pentru obți
nerea unor perfor
manțe valoroase".

Apoi, Thorbjorns
son a așternut pe 
bloc-notes cîteva cu
vinte adresate citi
torilor noștri:

„Sînt 
că 
la 
că 
fel 
In

tare fericit 
mă aflu din nou 
București și sper 
întrecerea va fi la 
de interesantă ca 
trecut. Sper să 

obțin din nou un re
zultat bun“.

GH ANGELESCU

Din păcate o ploaie obișnuită
, de toamnă i-a făcut pe atleți să-și 

caute un refugiu. Am profitat și 
i noi de acest prilej și sub coroana 
i ospitalieră a unui copac am stat 

de vorbă ou Nina Ponomareva, 
recordmana sovietică la aruncarea 
discului (ultima ei aruncare: 
55,19 m.).

— Cîteva cuvinte despre sur
prizele campionatului unional de 
atletism.

— Desigur rezultatele obținute 
de tineri au constituit surprize. A- 
cest lucru este o lege a naturii: 
tinerii iau locul vîrstnicilor. Ti
nerii au fost mai conștiincioși Ia 
antrenamente și au obținut deci 
rezultate foarte bune. lat o de 
pildă de Taisia Cencik — pre
zentă aci. Acum trei ani, ea a 
fost o începătoare. Astăzi este mae
ștri a sportului și 1,74 m. la săritu
ra în înălțime este cea mai bună 
prezentare, deși nu are decît 20 
de ani. Nina Kazmina are 22 de 
ani și a reușit 6,28 m. la proba de 
săritură în lungime. Am putea con
tinua așa cu majoritatea compo- 
nenților echipei noastre.

— Despre „internaționale" ce ne 
puteți spune ?

— Știu că 
este o partici
pare numeroasă 
și totodată valo
roasă... Nu cu
nosc încă exact 
cu cine 
concura, 
însă că 
ține 
bune.

Iată 
parii 
leții 
care au făcut de
plasarea la Bu
curești : Zina
Doinikova (greu
tate — 16,17 m.). 
Tatiana Avra
mova (800 m. — 
2,08). Albina
Homutova 
m.—54,4), 
Ovanesian 
gime — 
m.). Anatoli 
Mihailov (110 
m. g. — 13,9), 
Mihail Nikolski 
(400 m. — 47,4), 
Ev. Sokolov 
(1.500 m. — 3 : 
41,7), Iuri Li
tuev (400 m.g.— 
51,2). Vladimir 
Kuznețov (suli
ță — 82,40 m.), 
Vladimir Losci- 
kov (greutate — 
16,88).

Campionatul mondial 
feminin de șah

ECHIPA R.P.R. S-A CALIFICAT 
PENTRU TURNEUL FINAL
In seara zilei de 10 septem

brie au luat sfîrșit preliminariile 
campionatului mondial feminin 
de șah pe echipe. Echipa R.P. 
Romînă s-a clasat pe locul trei 
în prima grupă și s-a calificat 
astfel în turneul final.

Clasamentele în cele trei grupe 
arată astfel: Grupa I-a : 1.
U.R.S.S. 11 puncte: 2. Olanda 
7*/i puncte; 3. R.P. Romînă 7 
puncte; 4. R. Cehoslovacă 6
puncte; 5. Irlanda 5 puncte ;
6. Franța 3Va puncte ; 7. Finlan
da 2 puncte. Grupa Il-a : 1. R.D. 
Germană 10 puncte; 2. R.P. Bul
garia 9 puncte; 3. R.P. Ungară 
8 puncte; 4. S.U.A. 7 puncte; 
5. Scoția 3’/2 puncte ; 6. Austria 
3 puncte; 7. Luxemburg 1V2 
puncte; Grupa Iîl-a : 1. R.F.
Germană, S’/a puncte; 2. R.P.F. 
Iugoslavia 8V2 puncte; 3. Anglia 
8 puncte ; 4. R.P. Polonă 8 punc
te ; 5. Danemarca 6 puncte; 
Norvegia 3 
puncte.

.6.
puncte; 7. Belgia 0

Lotul B se pregătoț>e
„23 August** va gaz- 
după-amiază cu ince- 
ora 16,30 un intere-

Stadionul 
dui sîmbătă 
pere de la 
sânt joc de selecție intre două for
mații alcătuite din jucătorii lotu
lui secund al R.P.R. Acest prim 
examen de selecție este făcut cu 
scopul de a sș alcătui lotul de
finitiv al echipei secunde a R.P.R. 
care va întîlnf' la 29 septembrie 
la Belgrad echipa B a Iugoslaviei.

(Agcțpres)

poate da pe multe pagini, am pu
tea spune in mai multe volume.

In genere oamenii și mai ales 
tinerii cînd au în fața lor exem
ple mari du oameni ale căror 
fapte eroice sînt urmarea calită
ților de, voință, se consideră prea 
mici, neînstare de asemenea efor
turi de voință. Unii cred că o vo
ință puternică este o calitate ce 
se dobîndește numai la naștere. 
Realitatea arată însă că voința se 
cîștigă printr-o educare, printr-o 
călire de zi cu zi.

Viața marilor creatpri demon
strează că succesul lor pu s-a 
datotat numai talentului ci și 
muncii perseverente, unui uriaș 
efort de voință. De unde se și 
spune „geniu înseamnă 99 la sută 
transpirație și numai 1 la sută 
inspirație".

Poate cineva să-și imagineze 
de asemenea că succesele în mun
că ale eroilor muncii socialiste 
se datoresc unor calități înăscute? 
Nu 1 Ele sînt rezultatul unei munci 
perseverente pusă în slujba înal
telor idei de a contribui la con
struirea socialismului în patria 
noastră.

Fiecare om dorește, vrea tot
deauna să facă ceva. Unii tineri 
vor să-și aleagă o anumită pro
fesie, alții după terminarea stu
diilor doresc să se perfecționeze 
intr-o anumită ramură a suecia- 
lității lor, sau să creeze ceva. 
Voința dțc.i nu-i altceva decît nă
zuința și efortul perseverent. 
Toți năzuiesc să ajungă undeva, 
spre îndeplinirea unui anumit 
scop. Această, sumară definire 
mai trebuie complectată arătînd 
că v-ointa poate fi puternică sau 
slabă, poate fi închinată unui scop 
pozitiv sau unuia negativ.

Un efort de voință nu înseam
nă de pildă sacrificarea a două 
nopți pentru pregătirea unui exa
men sau munca „pe brînci" din 
ultimele zile ale lunii pentru a 
îndeplini programul de produc
ție ci efortul cumpătat și conti
nuu pentru îndeplinirea unui a- 
numit scop. Din contră, eforturi
le depuse în salturi dovedesc 0 
voință slabă, groaza pentru o 
sforțare continuă. _

Stările de pasivitate, moliciu
ne, trîndăvie, lene ori așa cum

Iată o întrebare la care se 
poate răspunde în sens afirma
tiv fără prea mult efort de gîn- 
dire. Desigur posibilitatea edu
cației voinței e un lucru dovedit 
de generații întregi, Biografiile 
marilor personalități, literatura 
noastră beletristică, viața de toa
te zilele ne oferă numeroase 
exemple de oameni care numai 
datorită unei votate puternice, e- 
ducată în decursul unei lungi pe- 

de de timp sau chiar a în- 
gii vieți, au putut atinge a- 

Oevărate culmi în direcția crea
țiilor artistice, a gindifii filozo
fice sau în domeniul invențiilor 
tehnico-științifice.

O voință tot așa de puternica 
ne-o putem forma fiecare din
tre noi. Un tînăr de abia intrat 
într-o școală profesională a ră
mas deosebit de impresionat de 
cunoștințele și măiestria ingine
rului care într-o zi le-a demon
strat procesul tehnologic al ob
ținerii fontei in furnale și al to
pirii și prelucrării acesteia în cu
bilou. Din ziua aceea întreaga sa 
activitate și-a îndreptat-o, spre 
îndeplinirea unui.scop: să ajun
gă un bun specialist ca și ingi
nerul său. Au urmat apoi ani de ------ - -- --- -
muncă, de învățătură. In ?ilele vor sa-^i aleaga o jmmțuța pro- 
de sărbătoare nu mai intirzia ca 
pină atunci în pat, nu-și mai 
pierdea timpul cu tot felul de 
fleacuri. Ajutat de cei din jur. 
tînărul reuși să-și termine cu ca
lificativul f. bine școala profesio
nală. Urmă apoi munca în pro
ducție. Același gind 11 urmărea 
și aici : însușirea cit mai temei
nică a meseriei. An de an tînărul 
realiza cite o părticică din visul 
său. Iată-1 acum în pragul înde
plinirii dorinței sale: e student 
în ultimul an al Institutului poli
tehnic...

Acesta este unul din miile de 
exemple pe care le întîlnim la tot 
pasul, de oameni care înaripați 
de o dorință își încordează toate 
forțele, renunță la visările sear- 
băde și-și croiesc un drum larg 
în viață. ,

Problema ar ramîne insa nere- 
zolvată dacă ne-am limita să 
răspundem la această întrebare 
cu un simplu „da“. Din contră un 
răspuns amplu, complect se

am amintit, încordarea pentru e- 
forluri mari, neegale, urmate de 
lungi perioade de lîncezeală, nu 
sînt altceva decît dovezi ale slă
birii voinței.

Studentul sau elevul care își 
propune să treacă prin școală 
dînd „brînci" la examene, cu toa
te că reușește să obțină califica- 

înseamnă că nutive de trecere „
are alt scop decît să ajungă la 
un anumit loc I 
tru a-și petrece 
zilelor fără să

de producție pen- 
în „tihnă “ restul 
aibă noi preocu

pări, noi idealuri. De fapt aseme
nea eforturi de campanie nici nu 
pot fi considerate numai eforturi 
ale voinței ci mai ales ale me
moriei. Bucuria vieții acestor oa
meni este de a trece prin viată 

cît mai puține eforturi de gîn-cu

Este

rale tocmai datorită lipsei de vo
ință. Prin crimă sau furt infrac
torul urmărește satisfacerea unor 
nevoi pe care în mod cinstit prin 
muncă sîrguincioasă n-a fost în 
stare să și le îndeplinească. Mo
bilul unor asemenea fapte poate 
să mai fie o stare patologică sau 
anumite pasiuni . care dovedesc 
incapacitatea stăpînirii de sine,
din lipsa unei votați puternice.

Un factor motor esențial în 
procesul dezvoltării puterei de vo
ință, în determinarea marilor acte 
de voință, îl constituie convinge
rile individuale, încrederea, atașa
mentul pentru o idee.

Pătrunși de sentimentul dra-
gostei nețărmurite față de patrie 
Și * 
Și

al urii împotriva cotropitorilor, 
convinși de justețea luptei lor

schimb, au trimis ca intermediari 
pe niște slujbași ai lor.

Sovietul s-a menținut pe pozi
ție : cerea satisfacerea integrală a 
celor 26 puncte'

72 de zile a durat greva. Fa
bricile erau închise. Orașul pă
rea mort. Mulfimea de muncitori 
își ținea adunările pe cîmp. So
vietul prezenta în fața muncito
rilor dări de scamă în legătură 
cu stadiul tratativelor.

Cu timpul, sovietul a preluat 
puterea în miinile sale, in oraș 
circula chiar o zicală : „Fabrica 
lui Kuvaie, ordinea lui Dunaie". 
Kuvaie era un fabricant, iar Du
naie, un muncitor, membru al so
vietului. Pe străzi patrula miliția 
muncitorească. Fabricanții erau 
alarmați că materia primă li se 
deteriora. S-au adresat sovietului 
cu rugămintea de a le da cîtiva 
muncitori care să înmagazineze 
materia primă.

— O să vă dăm dar plata nea 
vom fixa...
Fabricanții au acceptat.
Dar influența sovietului, pute

rea lui, îngrijora autoritățile. In- 
tr-o zi. sovietul a fost oprit să se 
întrunească.

— Se discută probleme poli
tice I — a fost pretextul.

Deputății n-au ținut seama de 
interdicție. S-au adunat. Era 3 
iunie. Autoritățile țariste au reac
ționat prompt : trupe călări au 
deschis focul asupra sovietului. 
Jumătate din deputati au fost a- 
restați. Sîngele muncitoresc a 
curs din nou la Ivanovo-Vozne
sensk. Din nou. Pînă cind ?

Răsunau împușcături. In aceiași 
seară, muncitorii au ridicat bari
cade pe străzi.

14.000 de muncitori au semnat 
o declarație pe care au trimis-o 
ministerului de interne. Cereau 
să fie judecați vinovății de ma
sacrul din 3 iunie. Iar la judecată 
să participe și reprezentanții 
poporului.

Foamea începu să bîntuie în 
oraș. Greva îndelungată se re
simțea. 'Muncitorii nu mai aveau 
nici bani pentru pîine. Sovietul 
s-a adresat tuturor gazetelor pro
gresiste : ajutați cu bani pe gre
viști și familiile lor. Din Moscova, 
Petersburg, Lodz, Varșovia, so
siră ajutoare. Orașul era lipsit 
de viață. Au reînceput tratativele. 
Trebuia ajuns la o înțelegere. Fa
bricanții au propus o mărire de 
salarii și unele ușurări. Era puțin 
dar era totuși un succes. Sovie
tul a hotărît reînceperea lucrului. 
Comitetul de partid a tipărit o 
proclamație despre învățămintele 
grevei. Nu începem lucrul ca în
vinși — se spunea. Nu renunțăm 
la luptă...

Greva s-a terminat. Dar sovie
tul continua să trăiască. Lupta 
continua. Pînă în 1917, de trei 
ori muncitorii din Ivanovo-Vozne
sensk și-au vărsat sîngele. De trei 
ori. Dar în octombrie 1917, toate 
revendicările lor au lost satisfă
cute. Atunci sovietul din Ivanovo- 
Voznesensk, primul în istoria 
proletariatului, a luat puterea in 

Fără 
Fără

O

vom 
Cred 

vom ob- 
rezultate

acum o
:e dintre at- 
l sovietici

R. L.

Chinezul Tai I-Șu și americanul Welbourne 
— săritori cu prăjina — ău muncit mult Ia 
antrenamentul comun de pe stadionul Di
namo. Cum e și normal, ștacheta a fost do- 
borîtă uneori. După cum se vede in fotografia 
noastră, însă, operația de ridicare a ștachetei 
nu e atît de grea. Mai cu seamă cînd atieții 
pun amindoi ,,umărul".

Foto ; DUMITRU F. DUMITRU

Chiar și plimbarea activă con
tribuie la educarea voinței. Unii, 
din dorința să pară zeloși în fața 
celor din jurul lor, cînd merg îa 
plimbare cu scopul de a se recrea 
își iau cu ei și cartea cu care mai 
înainte au lucrat. Ei vor să arate 
că sînt conștiincioși și folosesc 
chiar și timpul destinat plimbării. 
O asemenea plimbare nici nu re
creează și nici nu te ajută cu ceva

explică faptul că oamenilor le
neși le e greu să se apuce de o 
muncă obișnuită, sau să facă de 
mal multe ori același lucru. In 
loc să se pregătească din timp 
pentru executarea unei anumite 
lucrări, asemenea oameni lasă to
tul baltă pînă în ultimul moment, 
cînd încep să se zbată și-să facă 
ceva in grabă și superficial. A- 
devoratele deprinderi de tțruncă, _ _
care duc la educarea voinței se din cele citite. Ești nevoit să iei 
formează încet, șl nu fără greu- de la început capitolul pe care 
tate. In amintirile despre Lenin, l-ai răsfoit în timpul plimbării.
N. K. Krupskaia arată — în le- " 
gătură cu munca lui Lenta în bi
blioteci : „De două săptămîni se niciodată să nu 
scoală la ora opt și pleacă la 
bibliotecă, de unde se întoarce 
la ora două. In primele zile îi 
venea greu să se scoale, atît de

posibilă

Pentru educația voinței noastre 
cel mai important lucru este ca 

încurcăm mai 
multe acțiuni. Totdeauna trebuie 
să ne gîndim ce facem în acest 
moment: muncim, ne odihnim, 
ne plimbăm ? Altfel dăm ocazie 
ca lenea să ne înfrîngă. Dacă în 
timpul plimbării noastre ne-a ve- activitatea din 
nit însă o idee, un gînd care vine 
să sprijine munca în care sîntem 
angrenați nu trebuie să pierdem 
ocazia de a ni-1 nota, numai pen-

educarea voinței?
dire, de a nu lucra. Stimulentul eroii tinerei gărzi, fărâ să se 
pentru asemenea stări violente gîndească o clipă la odihna lor, 
nu mai este în acest caz îndepli- au reușit să dea lovitură după 
nirea unui scop înalt, cum ar fi lovitură dușmanilor. Puterea sen- 
asigurarea unei pregătiri profe- timentului patriotic a fost^ așa de 
sionale temeinice, ci perspectiva «.n
unei noi perioade de inactivitate.

îndeplinirea unui scop înde
părtat prin eforturi perseverente 
și cumpătate dovedește adevăra
tele ..calități ale voinței. O operă 
de artă^ de pildă, nu se creează 
prin încordări sporadice.

Ne-am referit aci la rolul idei
lor bune care înalță pe om. Dar 
tot așa, în mintea unui om e po
sibil să * s““
imorală 
acesteia 
energie, 
Iii, hoții , . . , . .
în acțiunile lor, însă un scop imo
ral. Faptele lor însă nu pot fi 
puse pe seama tăriei voinței.

Am putea spune că majoritatea 
infractorilor săvîrșesc fapte im©-

au reușit să dea lovitură după

mîinile lui în oraș. Singur, 
primejdia ohranei țariste, 
fabricanți.

★
Kolesnikov are 

Tac stingher.
Tovarășul 

înlăcrămați. 
impresia că , 
mea amintirilor lui. Nu greșesc. 
Aștept temîndu-mă să nu-i tulbur 
gîndurile. Intr-un tîrziu întreb:

— Ce vreți să transmiteți tine
retului romîn ?

— Tineretul să urmeze tradi
țiile noastre care n-au fost rele...

Care n-au fost rele...
Ce vîrstă o fi avînd tovarășul 

Kolesnikov ?

ochii 
c Am

plutește încă în lu-

apară 0 idee nejustă, 
și în scopul îndeplinirii 
să-și pună întreaga sa 
deci și voință. Crimina- 
își propun și ei un scop

mare la. acești tineri îneît nici 
cea mai cruntă teroare nu le-a 
putut înfrînge dorința de a în
vinge.

Pe cîți dintre luptătorii comu
niști și uteciști din anii ilegali
tății nu i-a costat viața fiindcă 
împinși d£- sentimentul dreptății 
au protestat împotriva politicii 
burghezo-moșiefâști 1

Rodul acesta important al stă
rilor afective se observă chiar 
în viața de toate zilele. Dar ele
mentul esențial în educația voin
ței îl formează munca, activita
tea zilnică a omului pentru că 
ea e singura cale în stare să for
meze și să organizeze deprinderi 
trainice. La rîndul lor deprinde
rile bune și bine consolidate a- 
firmă © voință puternică. Așa se

devreme, dar acum e foarte mul
țumit și a început să se și culce 
mai devreme".

Educația voinței trebuie înce
pută printr-o muncă perseverentă, 
prin acțiuni mărunte dar nume
roase. Un om curajos, cu voință 
estfe considerat numai acela care 
poate să îndeplinească cu regula
ritate mii de fapte mărunte. Ele
vul căruia nu-i este greu ca la ora 
fixată să se scoale, să-și facă toa
letă și să se așeze la masa de 
lucru, chiar cînd ■ nu are pentru 
a doua zi lecții de pregătit dă do-

* vadă .că' nu se lasă înfrînt de 
lene, de dorința de a ramîne totuși 
în pat numai fiindcă a doua zi e 
sărbătoare sau are lecții ușoare. 
Educația voinței nu se face însă 
numai printr-o continuă muncă, 
ci prin tot ceea ce se cheamă 
activitate. Ne putem educa voința 
chiar atunci cînd respectăm orele 
de plimbare, sau cînd ne culcăm 
la aceeași oră.

tru că ne aflăm în orele de plim
bare și n-avem voie să facem alt
ceva. Un lucru trebuie însă să 
mai fie subliniat — nu pledăm 
pentru un regim strict după care 
să ne desfășurăm activitatea zil
nică în mod automat, ci ceea ce 
facem, să fie temeinic și cu un 
scop precis. Cînd citim, să citim 
activ, să nu mai dăm voie și altor 
gînduri, sau cînd vizităm un mu
zeu să nu mai luăm o carte cu 
noi sau ,în același timp să mai 
întreținem o discuție cu un prie
ten despre alt subiect.

Nu orice activitate contribuie 
la educarea voinței. Observînd 
activitatea unor tineri am consta
tat că ceea ce fac ei în fiecare zi 
și chiar într-o perioadă mai mare 
de timp nu sugerează de Joc o 
anumită perspectivă de viață spre 
care ei spun că năzuiesc. Adesea 
ei vorbesc de un anumit ideal, de 
o anumită profesie însă activita
tea lor zilnică e concentrată în

jurul altor interese mărunte și de 
altă natură. Lucrul cel mai im
portant este, să ne îndreptăm 
totdeauna eforturile către un tel 
limpede pe care ni-1 propunem, 
întrebat de fiicele sale despre ca
litatea ce-1 caracterizează, K. 
Marx mărturisea: „Concentrarea 
asupra unui singul tel".

Indiferent că un scop repre
zintă un ideal de viată sau nu
mai îndeplinirea unei sarcini, în
treaga activitate trebuie în așa 
fel organizată îneît să ducă la 
îndeplinirea acesteia. E vorba 
deci de a ne organiza munca 
noastră după un plan precis și de 
a ne stabili anumite metode. Spri
jiniți de asemenea planuri mari, 
de perspectivă e cazul să ne or
ganizăm apoi și activitatea noas
tră zilnică. Cit de rodnică ne e 

. -J. ziua următoare 
dacă ne aruncata o privire asupra 
activității noastre în ziua ce s-a 
scurs și ne facem planul pentru a 
doua zi și-l îndeplinim cu hotă
rîre ! Infrîngînd un anumit timp 
piedicile provenite din plăcerile 
sau neplăcerile care ne-ar abate 
de la îndeplinirea planului nostru 
putem să cîștigăm acea stăpînire 
de sine care caracterizează pe 
omul de înaltă voință. Cîștigarea 
stăpînirii de sine înseamnă pen
tru om o prețioasă și rodnică cu
cerire.

Un om care 
de pe o zi pe 
conștiincios se 
printr-o voință 
ori în drumul . . ____ .
care se îndreaptă către îndeplini
rea unui lucru apar piedici. Ple- 
cînd de la fabrică sau de la fa
cultate te îndrepți cu pași repezi 
către casă, unde te așteaptă pe 
masă o lucrare pe care o ai înce
pută de dimineață și ești hotărît 
s-o continui. însă în drum îți a- 
pare un grup de prieteni care-ți 
propun o plimbare la șosea, 
plimbare bine meritată după mun
ca depusă. In asemenea situație 
dacă ai fost în stare să nu te 
lași convins de colegi și chiar și 
de propriile-ti plăceri și do- 
rinți înseamnă că dai dovadă de

nu amînă lucrul 
alta ci îl termină 
poate caracteriza 
fermă. De multe 
activității noastre

voinjă. Asemenea mici sacrificii 
fac pe mulți dintre noi să guste 
din bucuriile bărbătești ale mun
cii. Altfel, după cîteva ore de 
plimbare în cazul că nu intervin 
și alte complicații în program, 
pretinsa hotărîre devine o minciu
nă față de noi, o pornire neputin
cioasă care a deschis ușa și al
tora.

Situații asemănătoare și uneori 
mai grave se petrec cu tinerii care 
lipsiți de voință nu sînt în stare 
să învingă dificultățile care se 
creează la un moment dat in 
munca lor zilnică. Insuccesul în 
îndeplinirea unei sarcini îi fac pe 
aceștia să caute o altă profesie. 
Abia că încep noua profesie și se 
gîndesc că ar fi mai bine să se 
ocupe cu altceva. Acest haos din 

..viata unor asemenea tineri se da- 
torește în primul rind lipsei de 
voință, incapacității de a învinge 
cu perseverență greutățile ine
rente. Fiecăruia dintre noi i s-a 
întîmplat să întilnească tineri 
care deși au anumite aptitudini 
chiar tăiem pentru un fel de ac
tivitate, din motive neserioase se 
ocupă de o meserie pentru care 
nu simt nimic. Acest adevăr ne 
sugerează cazurile acelor absol
venți de facultăți care în ciuda 
calificării lor, pe motiv că au fost 
repartizați în localități în afara 
Capitalei, se mulțumesc să ocupe 
posturi de mai mică importantă 
pe care le-ar putea ocupa și un 
om necalificat. Nu înseamnă oare 
aceasta o pierdere de forțe, de 
energie ?

Educația voinței e un fapt po
sibil. Contactul tovărășesc cu 
prietenii, opinia publică generală 
pot avea o uriașă influență asupra 
educației voinței noastre. Educa
ția voinței nu este numai un 
lucru posibil ci și pe deplin reali
zabil. Societatea în care trăim 
asigură tineretului nostru realiza, 
rea tuturor planurilor de viață. 
Visurile noastre nu mor, ele pot 
deveni realitate dacă 
noastră activitate va fi 
de o voință puternică.

MARIN

întreaga 
sprijinită

VIȘAN



IMPERIALIȘTII trebuie să înceteze
complotul împotriva SIRIEI!

Dulles nu poate să se ascundă după deget
WASHINGTON 11 (Agerpres).

— TASS transmite: La 10 sep
tembrie a avut loc conferința de 
presă săptămînală a secretarului 
de stat, Dulles, în cadrul căreia 
atenția principală a fost acordată 
situației din Orientul Apropiat și 
Mijlociu.
. El a lăsat să se înțeleagă 
că S.U.A. NU INTENȚIONEAZĂ 
SA-ȘI ASUME OBLIGAȚIA DE 
A RENUNȚA LA AMESTECUL 
IN TREBURILE ȚARILOR DIN 
ACEASTA REGIUNE. După ce a 
recunoscut că SIRIA NU POATE 
FI CONSIDERATA CA AFLATA 
SUB DOMINAȚIA AȘA-NUMI- 
TULUI „COMUNISM INTERNA
ȚIONAL**, și după ce a declarat 
că el nu crede că Siria va dez- 
lănțui un război în această re
giune, Dulles nu a exclus totuși 
posibilitatea aplicării „doctrinei 
Eisenhower*' față de Siria, subli- 
niind că în momentul de față nu

După interviul lui Nasser...
Dezamăgire profundă la 

Washington
WASHINGTON 11 (Agerpres). 

Deși în cercurile oficiale americane 
nu s-a luat încă atitudine în legă
tură cu interviul acordat de pre
ședintele Nasser unui ziar egiptean, 
surse americane arată ca la Wa
shington DECLARAȚIA LUI NAS-

există motive pentru aplicarea ei, 
dar că evoluția evenimentelor din 
Siria poate lua în orice moment 
o altă întorsătură.

TARENT. — O formație navală 
aparținînd Flotei a 6-a americane 
care patrulează în momentul de 
față prin Mediterana, a sosit la 
10 septembrie în portul Tarent, 
unde va rămîne aproximativ o 
săptăniînă.

Anglia trimite armament Iordaniei
LONDRA 11 (Agerpres). — A- 

genția France Presse relatează 
că purtătorul de cuvînt al Minis
terului britanic al Afacerilor Ex
terne deși a căutat să desmintă 
că Anglia ar trimite în momentul 
de față arme Iordaniei, a recu
noscut totuși că zilele acestea 
sînt pe cale de a pleca spre a- 
ceastă țară „anumite livrări** de 
material militar de fabricație en-

SER A PROVOCAT O PROFUN
DA DEZAMĂGIRE. La Departa
mentul de Stat se credea că a/d- 
tind așa-numilul pericol al 
trării comuniste în Siria** occiden
talii vor reuși să spargă frontul fă- 
rilor arabe care doresc să ducă n 
politică de neutralitate pozitivă. In 
urma interviului președintelui E- 
giptului orice speculații în ce pri
vește îndepărtarea Egiptului de 
Siria se dovedesc absurde.

50 milioane dolari pentru activitatea 
subversivă a S. U. A. împotriva Siriei

CAIRO 11 (Agerpres). — Co
respondentul din New York al zia
rului „Al-Gumhuria” referindu-se 
la știrile primite din surse diplo
matice bine informate, anunță 
că „PREȘEDINTELE EISENHO
WER A APROBAT ALOCAREA 
A 50 MILIOANE DE DOLARI 
PENTRU FINANȚAREA ACTI
VITĂȚII SUBVERSIVE ÎMPO
TRIVA ACTUALULUI GUVERN 
SIRIAN”.

gleză. Purtătorul de cuvînt bri
tanic a căutat să arate că aceste 
„anumite livrări** ar face parte 
dintr-o comandă „mai veche“ lu
crată de unele fabrici de material 
militar britanice pentru guvernul 
iordanian.

LONDRA. Tn ziua de 10 sep
tembrie a avut loc la Londra o 
ședință restrînsă extraordinară a 
cabinetului britanic convocată de 
primul ministru MacMillan, spe
cial înapoiat în capitală din va
canța sa, pentru examinarea pro
blemelor legate de situația din 
Orientul Mijlociu.

Surpriză la Londra
La Londra —■ se arată într-un 

comentariu al agenției France 
Presse — interviul lui Nasser „A 
PROVOCAT O OARECARE SUR
PRIZĂ". Este clar că cercurile 
diplomatice britanice de asemenea 
nutreau iluzia că zarva stîrnită de 
occidentali în jurul unei pretinse 
agravări a situației în Siria va de
termina 
apropie 
politica 
tivă.

guvernul egiptean să se 
de occident, renunțînd la 
sa de neutralitate pozi-

După cum transmite corespon
dentul, „această hotărire a fost 
adoptată la recomandarea secre
tarului de stat Dulles, in lumina 
raportului prezentat de Hender
son cu privire la rezultatele mi
siunii sale în Orientul Mijlociu.. 
Aceste mijloace vor fi cheltuite 
pentru a corupe elementele pro- 
occidenfale în interiorul și in afa
ra Siriei și a le încuraja să ră
stoarne actualul guvern sirian.

Incidente provocate de Israel la granița cu Siria
NEW YORK 11 (Agerpres). —- două localități arabe din zona 

demilitarizată dintre Siria și Is
rael. în urmă cărui fapt un sirian 
a fost ucis. In .ștife se arată că 
în același timp dotiă avioane is- 
raeliene au zburat deasupra zonei 
demilitarizate și deasupra terito 
riului sirian.

R. P. ROM IN A este împotriva discutării
așa-zisei „probleme ungare"

— Cuvîntarea reprezentantului permanent al R. P. R. la O.N.U 
\ NEW YORK 11 (corespond entul Agerpres transmite): La 11 
\ septembrie au continuat lucră rile sesiunii extraordinare a O.N.U. 
\ convocată sub presiunea S.U.A. și a altor cîteva delegații pentru 
i examinarea așa-zisei „probleme ungare**. Primul a luat cuvîntul 
\ Mihai Magheru, reprezentantul permanent al R.P.R. la O.N.U.

Reprezentantul țării noastre s-a 
ridicat împotriva discutării așa- 
numitei probleme ungare de către 
Organizația Națiunilor Unite în- 
trucît ACEASTA CONSTITUIE 
UN AMESTEC GROSOLAN IN 
TREBURILE INTERNE ALE U- 
NUI STAT SUVERAN.

Relevînd realizările guvernului 
Ungariei în restabilirea ordinei și 
a economiei naționale, M. Maghe
ru a declarat că ACELOR CARE 
CONTINUA ZARVA PROPA
GANDISTICA IN JURUL „PRO
BLEMEI UNGARE** NU LE PLA
CE IN MOD EVIDENT NORMA
LIZAREA SITUAȚIEI Șl ÎNTĂ
RIREA REGIMULUI POPULAR 
DIN UNGARIA. Reprezentantul 
R.P.R. a numit raportul „comite
tului celor cinci** o „ARMA RU
GINITA A RĂZBOIULUI RECE** că PUTCHUL ‘ CONTRAREVO*

și a arătat pe bază de fapte că 
înșiși autorii acestui document 
calomniator au considerat activi
tatea lor ca un episod al „răz
boiului rece“.

R.P. Romină, a spus reprezen
tantul romîri, este vecină cu R.P. 
Ungară și istoria este martoră 
că în trecut clasele vechi guver
nante ale Ungariei cit și cele ale 
Romîniei au ațîțat cele două po
poare unul împotriva altuia, 
rnenținînd o stare de permanen
tă discordie între cele două sta
te. Această regiune era unul d.n 
punctele nevralgice ale Europei 
care putea fi folosit pentru a de
clanșa in orice moment o con
flagrație de mari proporții. |n 
continuare reprezentantul R.P.R. 
a declarat: Faptele demonstrează

II§
Jumbo

i

poate fi
Elefantul se numea :
Hassan — Ben-Ali — Ben- 

Selim — Abdalia — Muhamed
— Moisei — Alhiimal — Gem- 
semtgedjibcoi — Giulip — 
Sultan — Bhulpur. Porecla lui 
era însă foarte scurtă. Nu cu
prindea decît cinci litere : 
Jumbo. Și iată că Jumbo a 
dispărut, uscunzindu-se împreu
nă cu cele unsprezece nume 
ale sale. Povestea dispariției 
senzaționale a lui Jumbo a fost 
scrisă de Mark Twain. Se spu
ne acolo că zeci de detectivi 
se puseseră pe urmele elefan
tului și sute de reporteri se 
aruncaseră urgent pe urmele 
detectivilor.

Dar ce s-ar fi întîmplat, 
dacă Jumbo n-ar fi dorit ca 
veștile despre el să pătrundă 
în presă ?

Hac să dăm puțin frîu liber 
fanteziei și să îndreptăm mer
sul povestirii lui Twain pe alt 
drum.

Elefantul Jumbo a apărut 
personal — de exemplu în bi
roul redactorului ziarului „bu
siness Times" !

— Luați loc, mister Jumbo
— îi spuse cu amabilitate re
dactorul — asupra căruia în
fățișarea vizitatorului făcuse 
impresia cuvenită. — Cu ce va 
pot servi ?

— Mister redactor — răs
punse nu mai puțin galant 
Jumbo — n-ați avea oare bu
năvoința să vă osteniți și să 
primiți acest cec de 5.0(h) de 
dolari în schimbul tăcerii dum
neavoastră ? Pe scurt: nici un 
cuvînt despre mine !

— AU right ! — spuse 
doctorul.

— O.K. ! — răspunse 
fanlul.

După aceea Jumbo îl vizită 
pe redactorul ziarului ..Dollar 
Post". Primirea fu minunată. 
Dar ințelegînd că vrea să-i dea 
mită, redactorul incoruptibil 

maximum 
cu gl'l-\

mîndru...
care vreau să le dau la ziarul 
dumneavoastră. In primul rînd 
anunțul cu privire la cumpă
rarea muștelor din care se fac 
elefanții.

— All right! — spuse re
dactorul

—- O.K. !----răspunse ele
fantul.

rj-

«/.<»•

L
se gîndi să stoarcă 
posibil și își exprimă 
tare indignarea :

Pi oi nu facem 
de astea urfye !

Jumbo nu-și 
rumuătul.

— Nu m-ați înțeles domnu
le ! Se vede că nu m-am ex
primat destul de limpede. E 
vorba despre anunțurile pe

servicii

pierdu deloc

LUȚ1ONAR DIN UNGARIA 
CREA O AMENINȚARE PEN- 

- ------------- "T BUNA

I

*
In povestirea noastră despre ) 

afacerea încheiată între elefant < 
și redactorii americani nu s-au j 
strecurat nici un fel de exa- J 
gerări. Pentru a o apropia mai 
mult de realitate trebuie doar 
să-l înlocuim pe patrupedul 
mister Jumbo cu un oarecare, 
nu mai puțin solid, mister bi
ped din Wall-Street — și totul 
va fi clar. Pentru exemplifi- . 
care vom da o știre proaspătă 
transmisă de corespondentul 
din Washington al agenției 
„ReuteP* :

„Agenți ai diferitelor fir
me din Washington au chel
tuit în primele 6 luni ale 
acestui an peste 2 milioane 
dolari pentru manevre de 
presă. Aceste cheltuieli cu
prind subvenții făcute ziare
lor, cadouri și voiaje plătite 
ziariștilor influenți... Con
form noii 
mentează 
activități, ireuuie țifiuiu v 
contabilitate exactă a fiecă
rei cheltuieli de acest gen"- 
Jumbo poate fi fericit ! Jum

bo poale fi mîndru ! Presa din 
țara lui a progresat.

Există și legi care reglemen
tează cumpărarea ziariștilor !

EM. RUCAR

TRU RELAȚIILE DE 
VECINĂTATE DINTRE CELE 
DOUA ȚARI PUȚIND DUCE LA 
O SITUAȚIE CARE AR FI PRI
MEJDUIT PACEA, TRANSFOR
MED ACEASTA REGIUNE A 
EUROPEI UNDE DOMNEȘTE 
ASTĂZI PRIETENIA ȘI ÎNCRE
DEREA, INTR-UN FOCAR DE 
RĂZBOI. In cursul declanșării 
atacurilor împotriva instituțiilor 
democratice ale poporului ungar, 
contrarevoluționarii, în afară de 
crime și teroarea fascistă la care 
s-au dedat, au lansat lozinci șo- 
viniste de revizuire a actuale.or 
frontiere cu țările vecine, creînd 
în felul acesta primejdia unui fo
car de război în Europa.

De aceea, POPORUL ROMIN 
ÎN UNANIMITATE, INCLUSIV 
MINORITATEA UNGARĂ DIN 
R.P.R., A ÎNFIERAT CU FER
MITATE PROVOCĂRILE Șl A 
MANIFESTAT INTERESUL SAU 
DE A VEDEA RESTABILIN- 
DU-SE SITUAȚIA ÎN REPU
BLICA VECINA ȘI PRIETENA, 
de a vedea revenindu-i calmul 
necesar pentru o consolidare și 
dezvoltare a regimului democra
tic pe care poporul ungar și l-a 
ales după eliberare.

După reprezentantul R.P.R. a 
luat cuvîntul reprezentantul An
gliei, Allan Noble, care a repetat 
născocirile cuprinse în cuvîntarea 
din IO septembrie a delegatului 
american Lodge.

A luat apoi cuvîntul reprezen- 
tantuL Greciei, Palamas. El a a- 
dresat un apel puterilor occiden
tale ai căror reprezentanți se 
ridică cu atîta înflăcărate „în a- 
părarea libertății** Ungariei ca ei 
să nu dea uitării „dragostea lor 
de libertate atunci cînd va fi 
discutată problema libertății po
poarelor din Cipru și din alte 
colonii**.

După cum anunță corespondentul 
din Damasc al agenției Associa
ted. Press. lâ 10 septembrie un 
.purtător de cuvînt al armatei sk 
riene a declarat că trupe isr;u*- 
liene au deschis ffcc cu tunurile 
de pe care blindate împotriva a

Manevre navale americane în apropierea Siriei
DAMASC 11 (Agerpres). — 

După cum transmite postul de ra
dio Cairo, la 10 septembrie a a- 
vut loc la Damasc o ședință a 
Consiliului de Miniștri. După șe
dință ministrul Justiției, Maa- 
mun Kuzbari, a declarat că „au 
fost analizate probleme exlrem 
de importante**.

Postul de radio Cairo relatează 
că cabinetul de miniștri a exami
nat măsurile care trebuie luate 
în legătură cu deplasarea vase
lor de război americane din flo
ta a 6-a în apropiere de litora
lul sirian.

Pe de altă parte, radio Damasc 
a anunțat că comandamentul for
țelor navale ale S.U.A. a recu
noscut că navele de război ame
ricane în Mediterana au efectuat 
„manevre” in apropierea coastei 
siriene.

ROMA. La 10 septembrie a 
sosit Ia Verona pentru o inspec
ție militară oficială a bazelor 
N.A.T.O. din această regiune ge
neralul Speidel, care deține func
ția de comandant al forțelor te
restre ale pactului Atlantic din 
centrul Europei.

PRAGA. Guvernul Republicii 
Cehoslovace și guvernul Ceylon
ului au hotărit să stabilească re
lații diplomatice la rangul de 
ambasade și să facă schimb de 
ambasadori.

PARIS. Agenția Reuter anunță 
că președintele Adunării Națio
nale Franceze, Le Troquer, a ho
tărit, la cererea primului minis
tru, să convoace Adunarea înainte 
de termen, la data de 24 septem
brie, pentru a lua în discuție le
gea guvernamentală cu privire la 
statutul Algeriei.

GENEVA. Recent și-a încheiat 
lucrările la Geneva cea de-a 12-a 
Adunare Generală a Federației 
Mondiale a Asociațiilor pentru 
Națiunile Unite. S-a hotărît ca 
viitoarea adunare generală a Fe
derației să aibă loc la Bruxelles 
în toamna anului 1958.

FRAGA. — La 10 septembrie h 
Fraga s-a deschis Seminarul inter
național al studenților din institu
tele politehnice, la care participă 
reprezentanți ai studenților din 14 
țări printre care și R.P.R.

legi care regie- 
oficial asemenea 
trebuie ținută o

in CUBA situația sc menține 
încordata

B Armata efectuează percheziții 
B Au fost operate numeroase arestări

HAVANA 11 (Agerpres).—După 
cum relatează corespondenții agen
țiilor de presă americane, în Cuba 
situația se menține încordată în 
urma luptelor violente care au 
avut Ioc săptămîna trecută între 
trupele guvernamentale și răscu
lați în orașul Cienfuegos. In acea
sta localitate importante unități 
militare trimise de guvernul dicta
torului Battista continuă să per
cheziționeze casă cu casă și să 
efectueze patrulări și razii. Mai 
mult de o sută de persoane au 
fost arestate. In oraș a fost intro
dusă o cenzură severă. Ziarele nu 
au dreptul să publice știri sau fo
tografii despre luptele care au a-

In preajma alegerilor

Teroare în âermania
occidentală

In țările capitalisteLa deschiderea noului
Manifestații rasiste provocatoare.

WASHINGTON 11 (Agerpres).
— Agențiile de presă occidentale 
relatează că. în statele din sudul 
S.U.A. unde au început săptămîna 
trecută cursurile școlilor care ur
mează să fie frecventate de copii 
negri și albi, situația continuă să 
se mențină încordată și au loc zil
nic incidente și tulburări serioase.

După cum anunță agenția 
Associated Press, la Nashville, sta
tul Tennessee, unde școala pri
mară a fost aruncată în aer de un 
grup de huligani, manifestațiile 
rasiste continuă. Unul din cei mai 
cunoscuți propagandiști în favoa
rea segregației și discriminărilor 
rasiale, Kasper, care a fost elibe
rat pe cauțiune după ce a fost a- 
restat de poliție pentru tulburarea de unități militare concentrate aici 
ordinii publice, continuă să pro- din ordinul guvernatorului statului 
nunțe discursuri în care incită la pentru a-i împiedica pe copiii 
acte de violență împotriva negri- gri să participe la cursuri.

Jor. La Birmingham, statul Ala
bama, cursurile școlii unde au fost 
înscriși elevi negri au fost suspen
date, deoarece bandele rasiste au 
amenințat că vor arunca în aer 
clădirea. In cursul manifestațiilor 
cu caracter rasist, care au avut loc 
zilele acestea, un cetățean negru 
și fiica sa au fost atacați pe stradă 
și răniți. Tot aici, acum cîteva zile, 
bande de huligani au atacat pe un 
negru pe care l-au mutilat grav.

La North Little Rock — subur
bie a Capitalei statului Arkansas — 
copiii negri care s-au înscris la 
școala din localitate sînt împiedi
cați să participe la cursuri de ce
tele de rasiști care staționează în 
fața localului. Școala din Little 
Rock continuă să fie înconjurată

ne

Situația grea a învățămîntului spaniol
— de vîrstă școlară, nu pot 

cursurile școlilor elementare din 
lipsă de localuri pentru școli și 
din lipsă de cadre didactice. 
Artigas a arătat că ESTE NECE
SARA SCHIMBAREA RADICALA 
A POLITICII DUSE PINA 
ACUM DE AUTORITĂȚILE 
FRANCHISTE IN PROBLEMA 
1NVAȚAMINTULUI.

MADRID 11 (Agerpres).
Directorul general al Departa
mentului pentru învățămîntul ele
mentar din Spania, Tena Artigas, 
a făcut o declarație presei în care 
a recunoscut situația critică a în- 
vățămîntului în Spania franchistă. 
Potrivit afirrtrațiilor lui Artigas, 
peste un milion de copii spanioli*

urma

EXISTA TELEPATIA?
Pînă acum credeam că tele- 

patia — citirea gîndurilor sau 
executarea simultană a unei 
acțiuni de către mai multe per
soane, ca urmare a unei legă
turi misterioase de gîndire în
tre ele — este o șmecherie de 
varieteu.

Acum, semnale venite deoda
tă din puncte absolut diferite 
ale globului ne zguduie pe ne
așteptate părerea.

Intr-adevăr, aproape în ace
lași timp, o serie de americani 
aflați peste granițele S.U.A. se 
poartă în felul următor cu po
poarele pe care le ocrotesc:

la Tokio (Japonia) un ame
rican bate pe șoferul care , îi

ceruse plata unei călătorii cu 
taxiul;

la Ausgburg (R. F. Germa
nă) un grup de soldați ameri
cani bat pe șoferul care le 
ruse plata unei călătorii 
taxiul;

la Addis-Abeba (Etiopia) 
american bate pe servitorul 
re-i ceruse plata salariului.

Am meditat mult asupra a- 
cestei coincidențe. Alte variante 
care s-o explice, în afara tele
patiei, n-ar putea 
mătoarele:

americanii s-au 
inie, printr-un 
portativ, invenție

ce- 
cu

un
ca

fi decît ur-

Chelnerii de la „United Press“

Din of-urile lui 
S a r a g a t

Cunoscutul om politic burghez italian, Giuseppe Saragat, lide
rul partidului social-democrat, a declarat reprezentanților presei :

„l)in păcate, prestigiul Uniunii Sovietice crește, deoarece această 
țară devine puternică din punct de vedere tehnic și științific. Ști
rea pripind arma secretă a Uniunii Sovietice ( racheta balistica 
intercontinentală) are o mare influență psihologică și politică".

Ce sa-i faci, din păcate viața e grea, domnule Saragat. Din pă
cate. trebuie să mai spui cîteodată și adevărul. Din păcate, apare 
și în ziare. Din păcate, citește lumea. Și, din păcate, lumea asta 
ce zice?

„Dacă pînă și Saragat recunoaște ... !**

înțeles dina- 
râdioemițător 

t ..........? w secretă;
americanii au primit instruc

țiuni de la forurile conducă
toare din S.U.A. ca * 
unde pleacă să ia la 
băștinași, între zilele 
cutare;

sau, cine știe, 
americanii au fost educați 

niște vătafi, în spiritul dispre
țului altor popoare, fiind învă- 
țați că dacă vreodată japone
zul, neamțul, etiopianul le vor 
cere plata pentru faptele lor, ci 
să-i bată imediat, măr, fără e- 
zitare. ..

Orice ziar american serios va 
contesta aceste supoziții.

De aceea ră*nînem la nedu
merirea noastră,

în țările 
bătaie 
cutare

pe 
Și

ca

Cunoașteți prac
tica chelnerului a- 
bil, care se apro
pie amabil, scoate 
creionul de după 
ureche și-ți face so
coteala :

6 lei o friptură;
3 lei o bere;
2 lei pîinea;
20 minute sta

tul pe scaun;
în total 34 de 

lei și 95 de bani...
Ne e dat să în- 

tîlnim și găinării

mai mari. Astfel, 
în timp ce o lume 
întreagă știe bine 
că avionul sovietic 
„TU 104“ a par
curs distanța 

U.R.S.S. - S.U.A. 
în 13 ore și 29 
minute de zbor, 
serioasa agenție 
americană „United 
Press**, într-o ști
re datată din Lon
dra, încearcă să 
strecoare cu tibi-

șirul, în coada li
nei fraze, o altă 
durată a acestei 
călătorii: pasă-mi- 
te — 21 ore și 54 
minute 1

l-au tăiat pe co
legii lor din res
taurante chelnerii 
de la „United 
Press”. Așa se lu
crează, nene 11 9 
ore dintr-un con
dei, și te numești 
și ziarist ameri
can !

1
j 1

l
Piloții sovietici povestesc cu plăcere despre „TU-104 A“ cole

gilor lor americani
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vut Ioc între răsculați și trupele 
guvernamentale. In alte regiuni ale 
țării importante unități militare 
continuă operațiile împotriva pa* 
trioților care s au răsculat cerind 
înlăturarea dictatorului Battista. 
La Havana au fost operate zilele 
acestea noi arestări.

După cum anunță coresponden
tul din Havana al agenției Asso
ciated Press, guvernul din £uba a 
trecut la verificarea „lealității** e- 
fectivului de comandă al forțelor 
armate. Numeroși ofițeri au fost 
înlocuiți și arestați. Forțele armate 
se găsesc în stare de alarmă. Pre
sa relatează de asemenea că guver
nul a instituit o cenzură severă.

BERLIN Îl (Agerpres). 
După cum relatează ziarul „Nec 
Deutschland” din ordinul guver
nului de la Bonn în ultimele zile 
poliția vest-germană a operat nu
meroase arestări în diferite orașe 
ale Germaniei occidentale. Poliția 
a confiscat de asemenea materiale 
electorale, în care pregătirile pen
tru un război atomic, desfășurate 
în prezent în Germania occiden
tală, sînt calificate ca o crimă îm
potriva poporului german.

Printre cei arestați sînt nume
roși activiști sindicali, membri ai 
Partidului Comunist din Germania 
— partid interzis de autoritățile 
de la Bonn — precum și alte per
soane.an școlar

Lipsă de învățători în 
Franța

PARIS 11 (Agerpres). — In 
preajma deschiderii noului an 
școlar, ziarele franceze publică 
materiale în care arată că invă- 
țămintul francez trece printr-o a- 
devărată criză, mai ales din cauza 
lipsei de profesori și învățători. 
Ziarul „L’Humanite” relatează 
că, potrivit datelor publicate de 
Ministerul Educației, in cursul 
noului an școlar se va resimți în 
Franța lipsa a peste 14.000 de 
învățători. Unele din posturile 
vacante — arată ziarul — sînt în
locuite prin suplinitori care, în 
numeroase cazuri, nu dispun nici 
de pregătirea minimă necesară 
pentru a-și îndeplini sarcina. Tn 
cele mai multe din cazuri însă, 
arată ziarul, posturile vor rămîne 
vacante tot anul.

Parlamentarii romîr' 
își continuă vizita 

prin R. D. Germană
BERLIN 11 (Agerpres). — Co

respondență specială: In diminea
ța tZilei de 11 septembrie, membrii 
delegației parlamentare romîne au 
plecat cu mașinile spre Eisleben, 
oraș muncitoresc cu vechi tradiții 
revoluționare. Aici oaspeții au de
pus o coroană la statuia lui Lenin. 
Hitleriștii au adus această statuie 
din U.R.S.S. în timpul războiului 
într-un transport de fier vechi cu 
intenția de a o topi. Muncitorii din 
Eisleben au ascuns-o iar după elibe
rare au ridicat-o în piața din cen
trul orașului lor.

Din orașul Eisleben delegația a 
plecat la șantierul barajului de pe 
rîul Rappbode, din munții Harz.

In după amiaza zilei de 11 sep
tembrie, membrii delegației au ple
cat în orașul Wernigerode, din re
giunea Magdeburg, unde au vizitai 
Muzeul feudal, care este instala 
în castelul Stolberg-Wernigeroc

TELEGRAMA 
trimisă de ministrul 

Finanțelor al Egiptului
Dr. Abdel Moneim EI Kaisuni, 

ministrul Finanțelor al Egiptului, 
care ne-a vizitat recent țara, a 
trimis de la Budapesta ministru
lui Comerțului al R P. Romine, 
Marcel Popescu, următoarea te
legramă :

Profund incintat pentru amabi
litatea deosebită și afecțiunea cu 
care ne-ați Înconjurat în timpul 
vizitei noastre în frumoasa dv, 
țară, vă rog împărtășiți colegilor 
dv. pe care i-am întilnit mulțu
mirile și respectele inele. Since
rele noastre urări pentru bunăsta
rea țării dv. și pentru colaborare 
mai strînsă și mal prietenească 
între popoarele noastre.

INFORMAȚII
In cadrul manifestărilor prile

juite de cea de-a 40-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, Societatea pentru râs- 
pindirea științei și cuhurii anun
ță că joi la ora 18,30 în sala 
Bibliotecii Centrale Universitare 
din Calea Victoriei 88, conf. univ. 
Cristache Stan va înfățișa „Orașe 
noi pe harta U.R.S.S.”.

ir

Marți a părăsit Capitala. in- 
dreptîndu-se spre Olomouc (R. 
Cehoslovacă), prof. univ. Al. Ro- 
manovici, președintele secției de 
economie agrară din cadrul 
S.R.S.C., care va participa la 
conferința internațională despre 
raionarea agriculturii.

Azi se deschide o expoziție 
D. Germane
greșit lucrate, ci Ie clasează după 
dimensiuni. în sertărașe separate, 
spre a putea fi mai ușor recon
diționate. O altă mașină, de con
trolat axe, reunește pe o singură 
placă nu mai puțin decît 18 din 
cunoscutele lehre de măsurat ale 
metalurgiștilor, permițînd astfel 
stabilirea „dintr-un foc” a tuturor 
cotelor axului respectiv.

Cel mai mult ne-a plăcut apa
ratul de control pneumatic, cu o 
exactitate de 1/1000 dintr-un mi
limetru. Cele mai moderne apa
rate de măsurat la o asemenea 
precizie devin din ce în ce mai 
complicate — cu lămpi de radio, 
cu transistori, cu izotopi etc. Apa
ratul din R.D. Germană nu are 
decît un mic compresor și o țeava 

r_____  ___ de sticlă plină cu apă. Din com-
titule o imagine a eforturilor oa- presor aerul comprimat țișnește 
menilor muncii din R.D. Germa
nă. cărora le-a fost posibil sâ 
atingă și în acest domeniu ni
velul maxim al tehnicii-mondiale

Ar fi dificil să prezentăm ci
titorilor noștri, în amănunt, di
versele aparate văzute în expozi
ție. Ceea ce am vrea să subli
niem ar constitui numai o com- 
plectare la cele spuse de repre
zentantul comercial al R.D. Ger
mane. și anume geniul inovator, 
rezolvarea inedită, îndrăzneață, 
care străbate din aproape fiecare 
exponat.

De pildă, aparatul de exami
nare a rolelor de rulmenți nu se 
mulțumește să respingă pe cele

tehnică a R.
Ieri, conducerea Expoziției per

manente de mostre a R.D. Ger
mane a prezentat noi standuri, 
intitulate : „Automatizarea și me
canizarea tehnicii metrologice".

Ce este deosebit în această di
recție ?

După declarația reprezentantu
lui german — faptul că executa
rea verificărilor se face în timoul 
procesului de producție, ceea ce 
exclude apariția rebuturilor în 
fabricație, pe cînd înainte, ve
chile aparate de măsurat exerci
tau controlul abia la sfirșitul ci
clului de producție. O altă latură 
interesantă o constituie faptul că 
noile aparate sînt adesea univer
sale. multilaterale, avînd posibi
litatea să execute diverse tipuri 
de măsurători. Exponatele cons-

printr-o gaură cit un capăt de ac 
în orificiile ce trebuiesc măsu
rate. Dacă orificiul este exact de 
dimensiunea cerută, aerul nu are 
pe unde ieși, iar presiunea apei 
în țeava de sticlă rămîne con
stantă. Cu cît orificiul controlat 
este mai marei cu atit scapă mai 
mult aer comprimat și deci, cu 
atît scade și coloana de apă... 
Oul lui Columb l

Reprezentanții întreprinderilor 
industriale interesate, ca și tine- 
rii amatori de tehnică pot vedea 
cele descrise mai sus și încă mul
te. altele începînd de azi în 
București, b-dul Magheru nr. 42.
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