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Tn compartimentul în care că

lătoream se afla un cetățean ro
bust trecut de o jumătate de 
veac, îmbrăcat în niște haine gri. 
cu dungi, lustruite în coate și în 
genunchi.

Mi-a atras luarea aminte nu 
atît prin favoriții întinși ca niște 
petece de cîrpă sură pe obrazul 
de o roșeață sănătoasă, cît prin 
sloganele pe care le debita cu un 
aer de adevărat erudit.

Omul venea de la țară și era 
îngrozit de cele văzute acolo. De- 
plîngea „sincer" soarta unor „cu
rele" de pămînt încăpute pe mina 
unor tineri lipsiți de practică, de 
simț gospodăresc și de tragere de 
inimă, care pe deasupra mai erau 
și niște „pîrîtori de ultima speță". 
că-1 scoseseră pe un oarecare Ni
treanu din pîine. firește „ca să-i 
ia scaunul"...

Cum mă interesa locul „tragi
celor întîmplări" am intrat în 
vorbă cu dînsul și în cele din 
urmă am aflat și numele comunei 
și unitatea la care se referea prea 
distinsul meu vecin de compar
timent și am hotărît să mă de
plasez la...

„locul sinistrului"

foaia e o oglindă a realităților 
din gospodărie. Rețin nume de 
oameni și fapte. Dintr-un portret 
în versuri rețin un catren. II no
tez din memorie:

Codașul este o ființă
Complet lipsită de conștiință...
El nu știe ce-i datoria!...
In schimb cultivă... lenevia...
Esteții n-au decît să strîmbe din 

nas. Versurile, așa cum sînt, au 
produs animație.

Rețin și o informație redactată 
într-un stil sobru, așezată în pa
gină sub un titlu tot atît de sobru:
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Reportaj de toamnă 
din gospodăria agricolă 

de sfat kvoru-Pitești
..illlllillllllllllilllllllllllllllliiiiillllllllllilllliillllilllllllllllllllii,.
„Utemiștii își fac datoria"... E 
vorba de utemiștii de la Slobozia. 
Informația e cît se poate de bine 
venită. Hotărăsc ca 
mă duc la Slobozia, 
cu ochii mei dacă 
tren are dreptate... 
conving eu însumi 
scos din pîine Nitreanu.

a doua zi să 
Vreau să 
domnul

Vreau să 
de ce a

văd 
din 
mă 
fost

Locul sinistrului e un colț de 
lume îneîntător... Un parc imens, 
cu peluze de un verde proaspăt, 
cu ronduri cu flori, cu copaci 
seculari; două vile, una în stil 
englez, cealaltă in stil italian, 
completează frumusețea acestui 
rai în care odinioară poposeau 
din cînd în cînd familiile Perti- 
cari și Suțu, înrudite între ele 
printr-o căsătorie de interese.

Am ajuns la Izvoru (că așa îi 
spune comunei) noaptea. Parcul 
era animat de o mulțime de 
meni, iar cele două vile erau 
minate ca în „timpurile lor 
glorie".

A doua zi avea să înceapă 
leșul porumbului și sosiseră „pri
mele detașamente de voluntari", 
slujbași tineri și vîrstnici ai insti
tuțiilor din „capitala raionului", 
adică din Costești.

Constantin Jianu, directorul 
gospodăriei, era preocupat acum 
cu cazarea. Dispoziții scurte, dar 
precise...

— Bărbații o să doarmă în sa
lonul ăl mare. Fetele în camera 

1 de oaspeți.
Constantin Jianu n-are încă 32 

de ani. E un tînar înalt și bine 
legat la trup. Te copleșește cu 
prestanța pe care cred că i-o dau 
cișmele și haina de catifea. A 
fost recrutat dintre tractoriști și 

j din ’54 conduce gospodăria de 
stat din Izvoru, gospodărește „cu
relele de pamînt" de care îmi 

- vorbea domnul din tren și „cure
lele" măsoară 1899 hectare.

Bucurie pastorală
A doua zi mă scol de dimineață 

și mă pregătesc să mă duc la Slo
bozia...

Mă roade cazul Nitreanu 1

Povestea unei camere
Mi s-a pregătit așternutul într-o 

cameră de gheață, mobilată cu 
două paturi de fier și un birou 
de stejar.

Tot aci, în această cameră își 
are sediul „redacția" foii volan
te „Victoria Socialismului". Foaia 
a ajuns la numărul 3. Răsfoiesc cu 
plăcere... colecția. In felul ei,

Un
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ION BRAD

Oamenii gos
podăriei, cot la 
cot cu volun
tarii, au ieșit la 
cules. “ ‘ 
și-au 
pantofii decupați 
și au intrat în 
pădurea galbenă 
cu picioarele 
goale. Unele 
dintre ele des- 
ghioacă porumb, 
din pănușile ude 
de rouă, pentru 
prima oară. Le 
încearcă bucuria 
descoperirii. Lin
gă ele au apă
rut doi ingineri 
tineri. Pe unul 

îl cheamă Popa Dumitru, pe celă
lalt Iliescu Marius. Le învață cum 
să recolteze și pornesc mai de
parte cu rîndurile. îmi arunc pri
virile peste cîmp... Rup un știu
lete și încep să-i număr boabele... 
Ajung la 1000 și-1 arunc plictisit 
într-o grămadă.

Primele 2000 de kilograme sînt 
încărcate în remorca unui rutier 
și iau drumul gospodăriei.

Se servește prînzul în cîmp. 
Ciorbă de cartofi și varză cu 
carne. Niciodată varza nu mi-a 
plăcut ca acum.

Pînă seara tîrziu pe drumul din-
V1NT1LA ORNARU

(Continuare în pag. 3-a)

Luna nouă
Fetele 

descălțat

Visarea umblă astăzi cu pași de-argint prin 
spații.
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In plină camrt'inie

O inițiativă 
valoroasă

Pe scări răsăritene sui a doua lună.
Gutuia frunții veastre aplecați-l, 
îndrăgostiți al lumii, împreună 1

Chiar dacă fața nu și-o culcă-n are 
Cu larg alaiul stelelor bătrîne, 

Prin ea castelul lunii-i mai aproape, 
Numai un pas, pe mine, vă rămlne.

Utemiști! Tineri și tinere care munciți pe 
ogoare! Intensificați ritmul însămînțărilor de 
toamnă. Folosiți cu chibzuință fiecare minut 
prielnic! Puneți temelie solidă recoltei anului 
viitor!

MIRCEA SPIRIDON
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brigăzi de tineret
in Întreprinderile orașului Turda

De la Arieș spre sud se înșiruie, 
asemănător mărgelelor, fabricile 
turdene : ci mont. ceramică, sticlă, 
clor, acizi. Am poposit în multe 
întreprinderi. Pretutindeni oameni 
harnici, brigăzi de tineret. Atunci 
tn-am gîndit să închin articolul 
de față brigăzilor.

Cara-i cea mai buDă 
brigulă?

Iuliu Mețea, secretarul comite- 
, tuluj U.T.M. de la „Victoria So- 
I dialistă". se gîndi o clipă, apoi 

răspunse :
— Avem mai multe brigăzi 

bune. Cea mai bună e a lui Ilieș 
Vasile. Lucrează la repararea va- 
gpneților.

Cînd am ajuns la brigadă munca 
era în loi. îanc Petru, Borza Va
sile și Ilieș Vasile — iată 
brigada.

■ Un colectiv.
merge
Pentru că lane lucrează la 
roților, osiilor. De obicei termină 

• lucrul mai repede. Niciodată însă 
nu dă ajutor celorlalți membri ai 
brigăzii. Am remarcat — nu fără 
regret — că lipsa spiritului colec
tiv este caracteristică și altor bri
găzi de aici. Slancu Gheorghe, 
Buclea Viorel și ceilalți responsa
bili de brigadă nu consideră ca 
preocupare majoră educarea oame
nilor în spirit colectiv.

Oare aceasta nu-i o lipsă ?

și munca 
slab. De ce spun

toată

totuși 
asta ? 
unsul

largă „metoda" organizării și re
organizării continue a brigăzilor. 
Așa s-a procedat, de altfel, și la 
fabrica de sticlă cu cele 24 bri
găzi, la „Silica** și la uzinele chi
mice.

Mal există un fenomen ce tre
buie relevat. Se întîmplă ca unele 
brigăzi să aibă programe de mun
că — cîteodată și brigada lui Ilieș 
de la „Victoria Socialistă" — nu
mai că ele sînt întocmite de... se
cretarii comitetelor U.T.M. Alte
ori, în redactarea programelor se 
folosește cu „succes" indigoul și 
nu-i de mirare că ele seamănă ca 
două picături de apă. De obicei se 
scrie : „Vom depăși planul cu atît 
la sută" — și punct. Așa. la „ma
rele general". Faptul că tinerii 
Olimpiu Sucuturdeanu, Alexandru 
Pop, Pop Ioan III de la fabrica 
de sticlă, socotesc brigăzile din 
care fac parte ca inexistente, n-are 
nevoie de comentarii.

Lipsa unui program de muncă 
întocmit în corelație cu specificul 
fiecărui loc de muncă duce la ne
glijarea uneia dintre importan
tele sarcini — ridicarea calificării 
profesionale.

Cocoloșirea lipsurilor

Brigada a VIII-a 
de tractoare de 
la S.M.T. Be- 

rești (reg. Ga
lați), condusă 
de Ștefan Ada-

mache, lucrînd pe suprafețele 
întinse de pămint ale țărani
lor cooperatori, a făcut in cî
teva zile peste 400 hantri ară
turi pentru însămînțări.

In fotografie: tractoristul 
fruntaș Victor Popa care își 
depășește zilnic norma cu cite 
2—3 ha.

1.000 de mineri 
lucrează în contul 
anilor 1958-1963

Peste 1.000 de mineri din cei 
aproape 7.000 de fruntași în pro
ducție lucrează în cinstea 
Iui Octombrie în contul 
1958-1963.

Printre aceștia se află ... .
Iuliu, Erou al Muncii Socialiste, 
și Mihai Ștefan de la Petrila care 
extrag cărbune în contul anului 
1963, Nicolae Predium de la Lu- 
peni, Grigore Achim de la Anina, 
Gheorghe losin șl Gheorghe Goia 
de la Baia de Arieș, Florin Si- 
ghitaru de la Herja și mulți alții.

Cheia succeselor lor este folo
sirea pe scară largă a metodelor 
înaintate de muncă care i-a aju
tat să sporească randamentele 
pe post.

Mare- 
anilor

Haldu

Nu de mult tinerii mecaniza
tori de la S.M.T. Traian Sat, ra
ionul Brăila au luat o inițiativă 
valoroasă îndreptată în direcția 
folosirii pe scară cit mai largă a 
agregatelor de semănători pre
cum și de alte mașini șl unelte 
agricole. Intr-un timp foarte 
scurt au fost executate cinci cu
pluri a cite două semănători, opt 
cupluri de grape reglabile, pre
cum și trei cupluri de poîidiscuri 
Și grape.

Zilele trecute tinerii mecaniza
tori de la S.M.T. Traian-Sat au 
raportat că în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie și-au 
realizat planul lucrărilor stabi
lite pentru întreg anul 1957.

OPTIMISM

De vorbă cu prof, dr
VALERIC! BOLOGA despre:

>•<

Profilul moral
al studentului

nunti I
88
8

5
V
8
8
8

a
*

Numele profesorului dr. Va- 
leriu Bologa, venerabil dascăl 
universitar, e rostit cu mult 
respect căldură de studenții 
medicinlști ai Clujului și de 
numeroși alți studenți clujeni. 
Este cunoscut de la cursuri, de 
la examene, de la întîlnirile 
la care profesorul povestește 
întîmplări și fapte trăite, vă
zute și auzite, pe care studenții 
le ascultă și le-ar asculta cea
suri întregi. Mulți îl cunosc 
din discuțiile prietenești — co
legiale, cum le spune grofeso- 
rul — prilejuite de ocazii mal 
puțin solemne. Vorbește fru
mos profesorul Bologa ; plin de 
duh și mai ales de învățămin
te. Există oare domenii în care 
vorbele profesorului să nu cap
tiveze auditoriul ?

De obicei, asemenea profe
sori, pentru care nu numai 
orele de curs înseamnă profe
sorat, au observații interesante 
asupra vieții studențești, iar 
sfaturile și remarcile lor sînt 
extrem de folositoare.

îndemnați de aceste conside
rente ne am adresat profesoru
lui Bologa cu rugămintea de a 
face cunoscut cititorilor noștri 
în cadrul discuției „Despre 
profilul moral al studentului"

rat. Mă voi limita la cîteva pro
bleme doar.

Comparînd cu vremurile cînd 
eu eram în facultate, studențimea 
de azi se deosebește de cea a ani
lor mei prin cîteva trăsături mo
rale esențiale. Studentul de azi 
are cu totul altă poziție față de 
muncă decît cel din trecut. Tipul 
studentului filfizon, stîlpul cafene
lelor, care după 5-6 ani de facul
tate plătea unui asistent să-i facă 
lucrarea de examen, din fericire 
nu mai există. Studentul de azi 
știe că munca este o obligație ce
tățenească fără de care nu are 
dreptul să trăiască demn în so
cietate. EI este dator față de stat 
și față de părinți să folosească ma
rile posibilități ce i se oferă pen
tru a acumula cunoștințe care să-i 
ajute să fie util societății. Acest 
lucru este clar pentru studenții 
noștri și majoritatea lor se com
portă ca atare.

Remarc și o altă trăsătură po
zitivă. Studentul individualist, e- 
goist, suferind adesea de un ci
nism cras, care se retrăgea în tur
nul de fildeș și care, fie el sărac 
sufletește sau dotat cu calități, 
prefera refugiul într-o izolare pre
tențioasă este tot mai rar întîlnit. 

d> Studențimea noastră se încadrează
impresiile sale asupra activi, voios și conștient în colectivitate, 
tății studenjești, a comportării respecting și apărînd prestigiul a- 
studenților ca oameni șl “ *"' * *— ‘-x-«
țenl.

Dacă voi aminti totuși și lucruri 
negative și voi intra în detalii, 
asta nu înseamnă că le consider 
ca trăsături dominante. Accentuez: 
nu sînt un bătrîn cusurgiu care 
caută cu orice preț neajunsuri, ci 
un dascăl optimist, care ține să 
pună degetul pe rană, chiar dacă 
doare, în speranța că prin sinceri
tatea față de studenți îi ajută să 
găsească mai repede calea cea mai 
dreaptă în viață.

Anii studenției — ani 
de cea mai mare 

receptivitate 
intelectuală

Prima problemă pe care am s-o 
ridic aci nu ține direct de profi
lul moral al studentului, dar înles
nește înțelegerea neajunsurilor în 
ținuta lui morală. Este vorba de 
cultura generală.

Ca profesor am avut nenumă
rate ocazii să constat, cu multă 
tristețe, unilateralitate în pregăti
rea unor studenți. La început m-am 
consolat; credeam că numai medi- 
ciniștii și cei de la institutele teh
nice — mai îngrădiți în preocu
pări prin însăși natura programei

L. LUSTIG

2

pare

(Agerpres)

cestui colectiv. Acestea sînt trăsă
turile generale care predomină în 
viața universitară.

cetă-

20 de minute cu
P. Kadocinikov

— Ca pedagog, problema mă 
preocupă de multă vreme — ne-a 
mărturisit profesorul. Mi se ț—'* 
foarte actuală, spinoasă și mai a- 
les necesar să fie dezbătută în 
fața studenților și împreună cu 
ei. Nu mă pot avînta să ridic aci 
tot ceea ce face parte sau are 
contingență cu profilul moral al 
studentului, noianul de impresii a- 
dunate în zeci de ani de profeso-

Pe aeroport, la sosirea, delegației de cineaști sovietici

voie, sorii, 
lună-nfruntă

Aprindeți luminările de

Nuntași aveți, de bună
De dragul vostru, noua
Un cer cu mult mai ’nalt decît condorii. 8

8 
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grup
de savanți sovietici

sosit i n

în cadrul colaborării directe dintre institutele teh
nice din Uniunea Sovietică fi institutele similare din 
R. P. Romînă, miercuri a sosit în Capitală un grup 
de savanți sovietici condus de I. I. Artobolevskî, 
membru al Academiei de Științe al U.R-SJS.

Oamenii de știință sovietici, care vor fi oaspeți 
ai Academiei R.P. Romine timp de două săptămîni, 
vor ține o serie de conferințe fi vor avea întrevederi

CITIȚI
in pag. 2-a

DIN

VIAȚA
UNIVERSITARA

cu oameni de știință romîni pen
tru intensificarea relațiilor dintre 
institutele tehnice ale celor două 
academii de științe.

La aeroport savanții sovietici 
au fost salutați de către acad. Elie 
Car a foii, directorul Institutului de 
mecanică aplicată „Traian Vuia'4 
al Academiei R. P. Romîne, de 
membri corespondenți ai Acade
miei și de numeroși cercetători din 
institutele tehnice ale Academiei 
R.P. Romine.

(Agerpres)

PLECAREA
din Moscova

Traian Coțovei

Teorii „marelui ițeiipral“
Vînători fără pușcă, așa pot fi 

denumite brigăzile fără program de 
lucru. Și nu-s puține în Turda. 
Brigăzile de la fabrica „Silica**, 
cele de la „Victoria Socialistă", 
conduse de Ilieș și Buclea, n au 
nici un fel de program de lucru.

Urmarea acestui stil de muncă s 
unele brigăzi încep să se destra
me. Exemple ? Iată cîteva î

în scriptele comitetului orășe
nesc U.T.M. și comitetului U.T.M. 
de la fabrica de sticlă existau în
scrise 24 brigăzi de tineret. Tova
rășul loan Marian, instructor al 
comitetului orășenesc, a constatat 
cu surp-Jndere că nici o brigadă 
nu-și desfășoară activitatea nor
mal. In secția fiole 4 brigăzi s-au 
autodizolvat.

La fabrica de ciment „Victoria 
Socialistă" se practică pe scară

Cum poți îmbunătăți munca, 
cum poți învăța din lipsuri ? De 
bună seamă că oricine ar fi între
bat ar răspunde: din consfătui
rile de producție. Am făcut o mică 
anchetă în acest sens și-am primit 
următoarele răspunsuri de la se
cretarii comitetelor U.T.M.

Iuliu Metea (fabrica de ciment).
— Consfătuirile de producție 

șchioapâtă...
Ioan Berta (fabrica de sticlă).
— Să vedeți, consfătuirile... nu 

se țin cu regularitate...
Elena Herman (fabrica „Silica").
— Asta-i adevărul. Consfătuiri 
i producție nu se țin deloc...

Cu fața la prezent, 
cu tfîiidul la viitor

Sîntem în fața unei situații nu 
prea îmbucurătoare. Inactivitatea 
brigăzilor de tineret de la Turda

MIRCEA MUNTEANU 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
Cluj

(Continuare în pag. 3-a)

de

un obraz 
rusesc, pe 

descifra

sănă- 
care 
lesne

I.

Nu mi-a fost dat să 
văd vreodată o .,stea“ de 
cinematograf astfel „în
colțită" de admiratori...

Inchipuiți-vă următoa
rea scenă : ,.Aeroflotul" 
și-a oprit motoarele ; pe 
scăriță a coborît un 
bărbat căruia puteai să-i 
dai in jurul a 40 de ani, 
intr-un demi gri, ușor. 
Un om destul de înalt, 
cu 
tos,
puteai 
simplitatea șl uimirea 
în fața unei mulțimi en
tuziaste care nu l a lă
sat să coboare bine pe 
pămint și l-a și asaltat 
cu cereri de autografe șl 
buchete de flori. Ascun
se printre buchetele de 
?aroafe, am surprins si- 
uetele cîtorva dintre 

primele noastre actrițe 
venite să ureze bun so
sit delegației de cineaști

sovietici — compusă 
din : actorul Pavel Kado
cinikov, artist emerit al 
R.S.F.S. Ruse, laureat al 
Premiului Stalin, ope
ratorul Eduard Tisse, 
artist emerit al R.S.F.S. 
Ruse și R.S.S. Letone, 
de trei ori laureat al 
Premiului Stalin, și ar
tista Baiba Indrikson, 
invitați la București cu 
ocazia Lunii marii prie
tenii. Jumătate de oră 
mai tîrziu, în aparta
mentul ce i-a fost pus 
la dispoziție la hotelul 
Athe-nee Palace, actorul 
Pavel Kadocinikov, ex
trem de amabil, mai ales 
cînd este vorba despre 
cinematografie, ne-a stat 
la dispoziție. Pe Kado
cinikov, publicul romî- 
nesc îl cunoaște din fil
mele ,,Povestea unui om 
adevărat", „Departe de 
Moscova", ..Jucătorul

„Neamul 
și altele, 

volubil, el iți

de rezervă", 
Jurbinilor" 
Foarte 
cucerește în cîteva se
cunde inima. II întreb 
care film al său îi place 
cel mai mult: .

Răspunsul e dezar
mant :

— Imi place întot
deauna ultimul film.

Ml s-a părut intere
santă o incursiune în 
creația actuală a lui Ka
docinikov. 
încercat :

— La 
acum ?

— „Gloria 
este titlul unei 
cinematografice 
rată de 
lupte din 1917. In pre
zent filmul se apropie 
de sfirșit. In schimb.

Așa că am

ce lucrați

Balticei'* 
producții 

inspi- 
nemuritoarele

„Sub vulturul de aur" — 
regia semnată de Afa
nasieva — a ieșit de a- 
cum din studio și foarte 
curînd se va întîlni cu 
spectatorii.

— Ce întrevedeți pen- 
tru anul viitor ?

Kadocinikov mă pri
vește zîmbind. Pare că 
stă în cumpănă. Pesem
ne are ceva deosebit în 
perspectivă. Curiozitatea 
mă face să trec peste 
cuvenita politețe și să-l 
îndemn.

— Aveți cumva pla**' 
nuri speciale de viitor ?

Kadocinikov s-a hotă- 
rît. Zîmbetul 1-a dispă
rut. Vorbește cu atîta 
seriozitate de parcă ar fi 
altul.

— Vreau să fac sin
gur filme. Am de spus

ceva nou în regia cine
matografică. Bineînțeles 
nu voi. abandona rolul 
de actor; îmi este prea 
drag.
— Pe cînd primul film 

la care veți semna re
gia ?

— Voi începe de anul 
viitor.

— Ce va îndemnat 
să îmbrățișați regia ?

— Din anul 1933, de 
cînd fac cinematogra
fie, am lucrat cu mulți, 
cu foarte mulți regi
zori și operatori. O 
uriașă impresie a pro
dus asupra mea Eisen- 
ștein. El mi-a vorbit 
mult despre profesiunea 

Eu m-am simțit ten- 
intotdeauna să

( Continuare 
in pag. 4-a)

MARCEL ZON1S

sa. 
tat fiu

O lume imensă, impresionantă, umple piața largă din fața gă
rii : a aflat, probabil, că plecăm și se strînge in valuri tot mai 
mari, compacte — vrea să-și ia rămas bun de la noi ; își manifestă 
simpatia, dragostea. Zeci de mii de fețe omenești ne privesc, spun, 
ne vorbesc ceva, ne fac semne și înțelegem din privirile lor, din 
lumina lor că sînt vorbe, sînt semne și priviri de simpatie, de dra
goste— de adtncă, fierbinte prietenie. Urcăm treptele, uitîndu-ne 
uimiți, vrăjiți m toate părțile — peste tot întîlnim ochii, fața aces
tei lumi — răspundem cum putem, tulburați, copleșiți de atîta 
dragoste. Coboară soarele spre asfinfitul lui și lumina blimli se 
așterne pe chipul lumii care ne conduce și-i arată mai bine dra
gostea, sinceritatea, umanismul fără asemănare.

Sînt trist, mă simt cuprins de un fior de durere, în clipa în 
Care. intru în sala mare a gării și nu mai pot vedea această lume. 
După întîlnirea aceea neprevăzută și plină de farmec, de tandrețe, 
de fior, din seara carnavalului, era a doua oară acum cînd intd- 
neam poporul, luam contact direct, neprevăzut, cu Moscova simplu, 
cu Moscova mare, plină de emoție, de sentimetit. Abia acum, irt 
mijlocul acestui popor simplu, muncitor și sincer, simțeam adevă
rata îmbrățișare cu marea, sentimentala, romantica și tinăra Rusie.

De cealaltă parte a gării însă, pe străzile înalte de unde se 
puteau privi liniile ferate, trenurile, de pe peroane și de pe podu
rile arcuite peste linii se prelungea, răsărea aceeași mare compactă 
de lume care ne făcea semne, ne spunea ceva, flutura batiste și mai 
ales ne privea — ne privea cu obrajii, cu ochii cuprinși de acea 
flacără discretă a iubirii și a părerii de rău pe care numai chipul 
îndrăgostiților adevărați o poartă.

Mă uitam mereu, cu nesaț, plin de bucurie și recunoștință să 
mă conving că era strinsă acolo lumea Moscovei. Și era, 
intr-adevăr, popor de fete, femei, băieți și bărbați, bătrini și copii. 
Ii cercetam, mă bucuram de toți, îi îmbrățișam cu privirea și inima 
îmi creștea de o nespusă iubire pentru ei toți.

Cîțiva din grupul nostru înjghebaseră, de grabă, o periniță, și 
atrageau in hora lor cite o fată din mulțime, o sărutau, manifestin- 
du-și poate și ei, în felul acesta, dragostea, simpatia. Lumea de 
moscoviți se uitau la cei care jucau, zîmbind cu simpatie. Mosvo- 
viții trăiau această despărțire intens, uman, profund. Și in 
același timp cu o deosebită, minunată discreție, ea însăși, discreț.a, 
făcînd parte din farmecul de pe fața lor. Simțeam din privirile lor, 
de pe chipul lor că trăiau clipe de mare iubire umană, erau cu
treierați de mari și puternice nostalgii și întrebări profund ome
nești asupra lumii, asupra lor înșiși, asupra esenței umane ; tre
ceau pe fața lor elanuri, hotăriri, făgăduinți dar, dintr-o anumită 
decență parcă, le era greu să-și manifeste tot ce simțeau. Se mulțu
meau să ne privească, să ne adreseze cite un cuvint, să ne întindă 
un buchet de flori.

Priveam, surprindeam ochi, fețe omenești din marea mulțime 
strînsă acolo ; era atîta umanitate, atîta căldură, vis și sentiment 
pe chipurile lor, in ochii lor, incit intr-o clipă m-am cutremurat 
de cită iubire poate fi in oameni ; m-am cutremurat de cită iubire 
este in fiecare dintre noi.

Cît poate iubi fiecare dintre noi ! Cită infinită dragoste este 
în fiecare dintre noi ! Cit putem iubi și cil iubim de fapt !... Re
velația acestei uriașe iubiri, descoperirea acestui sublim umanism 
de care dispune omenirea ni s-a dăruit in gara Moscova, in clipa 
in care trenul luneca ușor, aproape neobservat pe lingă peron, prin 
mulțimea care flutura batiste, ne făcea semne, ne urmărea cu 
privirea.

Cit de mult putem iubi, cită simțire nobilă este in noi, curată, 
sfîntă, capabilă să înmoaie stinca, să topească ghețarii, să topească 
depărtările dintre noi ; să schimbe fața pămîntului și din om să 
facă adevărată dumnezeire.

Cu această stare sufletească, cu această lume moscovită care stă
ruie și va stărui încă multă vreme în sufletul nostru ; cu zîmbetul 
ei plin de sentiment, de emoție unică ; cu această amețitoare iubire 
căreia ii presimți doar adincimea ; cu această descoperire uluitor 
simplă, cit de mult am putea iubi, cît de mult putem să iubim 
pornim să străbatem, înapoi. Rusia, Marea Uniune.

Călătorim, zburăm toată noaptea, cu această descoperire, 
această uimire in noi. Și spațiul, nemărginirea prin care trecem, 
îndeamnă la meditație serioasă. Cit de mult am putea iubi, cit 
nemărginită este in noi iubirea ; cît de buni, cît de demni, puter
nici, cit de umani putem deveni și cite lucruri mari putem înfăptui 
pe pămint cu această iubire, cu această pasiune curată, absolută.

Acestea sînt sentimentele, acestea sînt gindurile cu care te în
torci de la Moscova, cu care străbați marea țară a minunilor ; 
marea țară a absolutelor dimensi uni ale sufletului omenesc. Mi
nuni, taine, dimensiuni pe care, într-o călătorie, într-o simplă tre
cere prin ele, doar le presimți, le simți și, discret, ele te străbat* 
te pătrund adine — și rămîn, cred, în noi.
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In cinstea zilei de 7 Noiembrie

Interesante acțiuni 
organizate de Casa studenților

din Capitală
Zilele de început de an univer

sitar coincid in anul acesta cu zi
lele Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice, cu zilele dinaintea aniver
sării celui mai măreț eveniment 
din istoria omenirii — Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie. 
Pretutindeni in facultăți și biblio
teci, case de cultură și formații 
artistice studențești au loc inte
resante acțiuni ce dovedesc dorin
ța studențimii noastre de a sărbă
tori cu cinste zilele lunii marii 
prietenii.

în dorința de a împărtăși citi
torilor noștri cîteva din acțiunile 
desfășurate de Casa de cultură a 
studenților din București în 
întîmpinarea sărbătoririi a 40 
de ani de la Marea Revolu
ție din Octombrie, un re
dactor al ziarului nostru s-a adre
sat tov. conf. univ. PAUL PO
PESCU-NEVEANU, candidat în 
științe filozofice, care ne-a decla
rat următoarele :'

„Reluîndu-și activitatea în a- 
cest an urfiversitar Casa de Cui* 
tură a studenților din București 
a început să desfășoare o intensă 
activitate de organizare a unor 
ac(iuni politice, culturale și artis
tice pentru întîmpinarea celei 
de-a 40-a aniversări a Marii Re
voluții din Octombrie.

Din primele zile, formațiile ar
tistice ale Casei depun o intensă 
activitate pentru a-și complecta 
repertoriile cu cele mai intere
sante lucrări sovietice. Astfel, co
rul nostru se pregătește pentru 
ca la 5 noiembrie să prezinte un 
recital de cîntece romînești și 
sovietice, iar echipa de dansuri 
pregătește un montaj de dansuri 
romînești și sovietice. Colectivul 
de teatru se pregătește pentru a 
prezenta la 3 noiembrie piesa Iul 
M. Svetlov „Peste 20 de ani“ ce 
prezintă înălțătoare episoade din 
participarea tineretului sovietic 
la marile evenimente revoluțio
nare din Octombrie 1917. De ase
menea cineclubul nostru organi
zează întilniri consacrate cine
matografiei sovietice.

Să vă spun acum cîteva cuvin
te despre acțiunile întreprinse 
pînă în prezent.

Luna prieteniei a fost deschisă 
în mod festiv prin conferința tov. 
P. DRĂGOESCU, director gene
ral în Ministerul Invățamîntului 
și Culturii. Am mai organizat un 
simpozion la care studenții au 
ascultat cu multă atenție confe
rința acad. E. BADARAU despre 
contribuțiile sovietice în proble
ma lumîniscenței, iar prof. ing. 
I. PASCARU a vorbit despre ra
cheta balistică intercontinentală 
și satelitul artificial ai pământu
lui. De un mare succes s-a bu
curat conferința prof. M. NOVI- 
COV despre contribuția literatu
rii sovietice la patrimoniul cultu
rii universale.

Trebuie să vă spun de aseme
nea că studenții 
au avut nii de fnult fericirea să 
asiste la recitalul lui S. OBRAZ- 
ȚOV care le-a lăsat o impresie 
deosebită.
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«Ne vorbește conf. univ.
| Paul Popescu-Neveanu,
§ directorul Casei
’de Cultură din Capitală! 
§ »

acțiuni 
aceste 

19 oc- 
intere- 

.. .. _ , în ca
drul căreia vor lua cuvîntul stu
denți sovietici care studiază în 
țara noastră precum și absolvenți 
romîni ai Universității „Lomono
sov", după care Teatrul de ope
retă va prezenta un program ar
tistic.

în zilele de sfîrșit ale lunii oc
tombrie va avea loc o interesan
tă întîlnire cu participant! la 
revoluția din Octombrie. Se va 
conferenția de asemenea in aces
te zile despre problemele actuale 
ale situației internaționale.

La 29 octombrie cu prilejul zi
lei Comsomolului va vorbi tov. 
ION ILIESCU, președintele Uni
unii Asociațiilor Studențești, iar 
la 2 noiembrie tov. CORNELIA 
MATEESCU, secretar al C.C. al 
U.T.M. va vorbi despre Festivalul 
de la Moscova. Cu acest prilej 
laureații festivalului vor prezenta 
un program artistic.

La 1 noiembrie cîțiva dintre 
profesorii de specialitate din’ Ca
pitală vor răspunde studenților 
la întrebările privitoare la ulti
mele realizări ale științei și teh
nicii sovietice.

La 5 noiembrie, în cadrul șe
dinței festive consacrate Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, va conferenția tov. 1. PAS, 
adjunct al ministrului 
mîntului * ~...............
zilei de 
cultură a studenților 
pitală organizează 
vai artistic urmat 
niune tovărășească.

Noi sperăm de asețnenea că în 
aceste zile să organizăm o întîl
nire între studenții bucureșteni și 
unii din membrii delegației so
vietice ce se află în vizită ia noi 
în țară".

Dacă vă interesează ce 
vom mai pregăti pentru 
zile vă pot spune că la 
tombrie se organizează o 
sântă „Seară a prieteniei**

și Culturii.
7 noiembrie

din București
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acției. mina fine 
eprubeta fără 
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Să
Toată 
supra 
oare ?

Cei 
de la 
din București, Tabacu Silvia și 
Opran Gheorghe din fotografia 
noastră, așteaptă răspunsul...

doi studenți din anul V 
Facultatea de Biologie,

(Urmare din pag. l-a)

La cîmpul experimental al 
G.A.S.-Urleasca, din raionul 
Brăila, un grup de studenți 
din anul II de la Institutul 
Agronomic din lași, veniți în 
practică, au o discuție știin
țifică cu tînăra stagiară Mar
gareta Ciortea din anul V, de 
la același institut.

Folosindu-se îngrășăminte 
suplimentare la diferite soiuri 
de porumb s-a reușit recolta
rea a 7—8.000 kg. știuleți Ia 
hectar. Discuția se referă la 
influenta îngrășămintelor su- 
plimeăftre asupra porumbului 
hibrid în condițiile de climă 
ale Bărăganului.
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Manuale

c

Vitrinele librăriilor se înno
iesc zilnic cu manuale și 
cursuri pentru învătămîntul 
superior.

Studenții de la Medicină 
vor putea cumpăra peste ci- 
teva zile următoarele cursuri:
— Medicina internă, vol. IV.
— Curs de patologie medica
lă, vol. I, de prof. dr. I. Ha- 
tieganu. — Histologie, vol. I.
— Insuficienta renală acută 
de dr. Proca.

Pentru studenții de la Poli
tehnică : — Curs de matema
tică superioară de Caius Ia- 
cob. —. Manual de tuburi și 
circuite electronice, vol. II și 
III. — Introducere în fizica 
atmosferei de N. Herovanu.
— Manualul inginerului chi
mist.

Studenților de la Universi
tate : — Istoria literaturii ita
liene — Iluminismul și Ro
mantismul, partea I—II și III 
de conferențiar universitar 
Nina Facon.

Studii și materiale de Isto
rie medie: — Istoria Romei
— Războaiele civile de Ap
pian. — Opere economice de 
N. Șuțu. — Geomorfologie— 
probleme speciale, vol. I de 
Traian Naum. — Psihologie.
— Dicționar invers. — Ma
nual de limba latină de prof. 
N. Lascu.

Toate cărțile amintite vor 
putea fi cumpărate peste cî- 
teva zile la toate librăriile 
din București și din celelalte 
centre universitare.
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învăță- 
în ajunul 
Casa de 
din Ca- 

un festi- 
de o reu-

• Căminul „Ion Niculi", al Institutului politehnic din Iași, a 
primit în acest an pe studenți cu tot ce se cuvine. Dar ce folosi 
Studenții din primele zile au început să lase aci semnele dezordinei.

Se scoală tîrziu, lasă în camere murdărie. Cînd se va constitui 
oare comitetul de cămin care să asigure ordinea printre studenți?

• Trustul 14 Construcții din Iași se lăuda că va termina la timp 
cele, două noi cămine studențești.
gură în gură. Deschiderea anului universitar a găsit însă „laude" 
în locul celor două cămine gata pentru a primi pe studenți. Să 
răspundă conducerea trustului: vor fi gata căminele pînă la sfîrșitul 
acestui an ?

• în căminul studenților Institutului Agronomic din Timișoara 
(de pe strada Romulus) nimeni

Lauda a trecut toată oara din

locurile in cămin după 
puterii. Cei din anii 

și-au ales tot ce a fost 
S-a ajuns acolo incit

nu se ocupă de ordinea ce tre
buie să domnească aci, de educa
rea studenților căminiști. Studenții 
și-au ales 
principiul 
mai mari 
mai bun.
unii studenți stau intr-o cameră 
iar dulapurile le au în alte ca
mere (pentru că spun ei, acelea 
sînt mai bune decît cele din ca
merele lor). Cei mai „mici" au 
rămas bineînțeles ou ce a fost 
mai prost.

Dezordinea păstrează și ea a- 
ceeași erarhie; cea mai mare 
dezordine o găsești în camerele 
studenților din anii mai mari (car- 
mera nr. 24 de pildă). Inutil s-o 
mai descriem. Mai bine să insis
tăm oa organizația U.T.M. și aso
ciația studenților să facă în acest 
cămin ordine după principiile edu
cației noi pe care trebuie s-o dea 
studenților.

hDIN viata

PREGĂTIM ALEGEREA
organelor conducătoare U.T.M

„Vom munci în așa fel incit să brii comitetului U.T.M. și cansi- 
se poată mîndri cu noi întreprin- ” • ■
derile, orașele și satele care ne-au 
trimis la universitate, iar după 
terminarea facultății să le putem 
fi de folos".

Acesta este angajamentul tine
rilor care prin strădania lor. au 
cucerit calitatea de studenti la fa
cultățile Universității „Victor Ba- 
beș" din Cluj. Multi dintre aceș
tia au făcut cunoștință cu orga
nizația noastră U. T. M. din uni
versitate în timpul pregătirii 
pentru concurs (pregătiri ce au 
avut loc în lunile iulie-august), 
alții cu ocazia diferitelor acțiuni 
de folos obștesc organizate cu 
studenții pentru înfrumusețarea 
orașului nostru. încă de pe atunci 
majoritatea dintre ei, prin dis
cuții prietenești, au fost inițiați 
în tainele muncii studențești, iar 
alții. împrietenindu-se cu studenții 
din anii superiori, au fost ajutați 
tn mod individual sau în grupe 
de cîte 2—3 să recapituleze ma
teria pentru concurs.

★

Despre primirea ta facultate nu 
mai socotesc necesar să amintesc. 
I-am primit așa cum se cuvine. 
Vreau doar să-mi exprim bucuria 
că în prima zi de curs, la sediul 
comitetului U.T.M. al universității, 
s-au prezentat zeci de studenti ai 
anului I. pentru a cere sarcini. 
Este un pas bun de început. In 
aceeași zi, și în cele ce au ur
mat, colective formate din mem-

Odată cu noul 
an școlar

CE ÎȘI
DORESC

...UN STUDENT BUCHER

— sînt așa de puțin la curent cu 
lucruri care nu aparțin direct spe
cialității lor. Dar discutînd cu co
legii mei profesori și cu studenți 
de la universități am aflat că și a- 
ceștia, deși fac parte dintr-o școa
la care, prin natura ei, trebuie să 
cuprindă toate cunoștințele uma
ne, sînt departe de a ști și de 
a-i preocupa tot ce se petrece în 
jurul lor. Scuza „n-am timp“ e 
prea puțin valabilă. Pentru ceea 
ce te interesează, îți place și vrei 
să știi, găsești întotdeauna timp. 
Unii dintre studenții noștri trec 
însă prea ușor pe lîngă viață, nu 
pătrund în adîncul ei, dacă ceea 
ce se petrece și s-a întîmplat în 
această viață nu se cere la exa
men. Este o inerție inadmisibilă 
pentru anii de studenție, ani de cea 
mai mare receptivitate intelec
tuală.

Puțin mai multă străduință, mai 
judicios împărțit timpul liber și 
studenții și-ar putea aduna mate
rial suficient pentru o cultură ge
nerală Ia înălțimea ținutei lor de 
intelectuali. Am avea atunci un 
număr mult mai mare de tineri 
cărturari, care, pe lîngă o dura
bilă pregătire profesională, ar stă- 
pîni acea cultură multivalentă atît 
de necesară intelectualului vremu
rilor noastre.

Am insistat pe aceasta problema 
pentru că ținuta etică a tînărului 
intelectual, fie el profesor, medic, 
inginer, agronom, este determina
tă în cea mai mare măsură de cul
tura lui. Cunoștințele profesionale 
te ajută să fii bun specialist și 
trebuie să fii, dar cultura îți dă ca
litățile de om, de cetățean, îți dă 
conștiința responsabilității în fața 
societății pe care o slujești; îți 
înnobilează sufletul cu trăsături de 
caracter frumoase, care, de multe 
ori, contează mai mult decît profe
sionismul perfect în care nu 
pune însă suflet, sensibilitate.

Dragostea 
pentru studiul 

pe care țl l-ai ales
în mod firesc, am ajuns la ceea 

ce se integrează în mod direct și 
în primul rînd în profilul moral al

studentului: dragostea pentru stu
diul pe care ți l-ai ales.

Mă voi referi la sectorul ta cai» 
lucrez, adică la învățăiaîntul me
dical ; îmi este cel mai apropiat

Am convingerea că o serie de 
studenti mediciniști nu-și aleg 
cariera minunată dar spinoasă de 
medic din vocație ci din ou totul 
alte motive. Aceștia cred că vor 
găsi după terminarea studiilor o 
plasare mai utilă. Se înscriu deci la 
medicină din motive cu totul utili
tare (nu vrea să fiu brutal și să 
spun carieriste). Cred că nu există 
la student conștiința că nu poate fi 
un om întreg, medic ou adevărat

mai întîi din punot de vedere ri 
profitului material și apoi ca bol
nav care suferă și trebuie ajutat 

De multe ori m-am gîndit că în 
locul examenului de admitere pe 
baza căruia se selecționează acum 
studenții în medicină, ar trebui să 
avem un stagiu pregătitor de un 
un an în oare viitorul student să 
facă, sub controlul sever, grevat de 
o mare responsabilitate, stagiu de 
infirmier la spital. In decursul a- 
oestui an, medicul oare ar condu
ce acest stagiu (și el ales ou mare 
discernămînt) ar putea să studie
ze atitudinea tînărului față de bol
nav. De la sine înțeles că, în de
cursul acestui stagiu, medicul își 
poate da seama și asupra oapita-

se

țiuni a alegerilor, ii ajută pe stu
denți în activitatea profesională și 
politică.

în săptămîna care a trecut, în 
anii 1 au avut loc adunări gene
rale U.T.M. deschise, menite să 
clarifice o serie de probleme cu 
specific studențesc și alte proble
me cu caracter mai general. Teme 
ca : „Ce a dat statul democrat- 
popular studenților**, temă susți
nută cu material documentar din 
monografia universității ..Victor 
Babeș**, sau „Despre disciplina de 
organizație și sarcina de a tra 
duce in viată hotăririle partidu 
lui și guvernului**, adaptată spe
cificului muticii’ studențești din 
universitatea noastră au fost viu 
dezbătute. In alte adunări s-a a- 
râta-t studenților care este rolul 
asociațiilor .Studențești în facul
tate. De asemenea, li s-a- vorbit 
despre Hotarffea partidului și gu
vernului cu .privire la munca edu
cativă în rîndul studenților. Toate 
au contribuit la înțelegerea în 
mod just a politicii partidului -și 
statului nostru, a sarcinilor lor de 
studenți.

Studenții anului I s-au bucurat, 
într-una din seri, de o întîlnire cu

. tru, cu academicieni și profesori. 
Intîlnirea a prilejuit un nou mij
loc de a-i face:pe începătorii care 
au pășit în universitatea noastră 
să fie mai puternic pătrunși de 
însemnătatea drumului pe care au 
pornit.

In anii care au 
cu studenții 
anevoioasă. In primul rînd pen
tru că studenții nu se cunoșteau 
între ei și alegerile se făceau cu 
totul la întîmplare. După un timp 
ne trezeam că aveam în condu
cerea organizației de an unele 
elemente, necorespunzătoare care 
nu pot cuprinde complexa activi
tate a cîtorva zeci de utemiști. 
Apoi, pentru că studenților li se 
arăta prea puțin, sau chiar de loc, 
din prima zi de școală, ce înseam
nă să fii student, în anul I, nivelul 
activității era foarte scăzut Tot 
ce am făcut noi acum are toc
mai scopul de a evita aceste de
ficiențe.

Sîntem convinși că străduința 
cadrelor didactice, organizației 
U.T.M., asociațiilor studenților, și 
studenților din anii mai mari, de 
a-i cinsti pe noii veniți în facul
tate cum se cuvine,* va fi răsplă
tită. Așteptăm și le urăm numai 
succese

VASILE DEGAN 
secretarul comitetului organiza
ției de bază U.T.M. din Univer
sitatea „Victor Babeș" — Cluj

liul uniunii asociațiilor studenți
lor din universitate, precum și 
cadre didactice tinere au stat de 
vorbă cu majoritatea studenților 
anului I. S-a vorbit acestora des
pre sarcinile ce le revin atît ca 
studenti cît și ca utemiști. Li s-a 
explicat cum să învețe și cum 
să-și sintetizeze materialul stu
diat, cum să-și organizeze timpul 
liber, insistîndu-se în mod deo
sebit asupra calității de membru 
al organizației revoluționare de 
tineret și asupra punctualității în 
îndeplinirea sarcinilor profesionale 
și politice.

Discuțiile au fost rodnice; stu
denții anului I și-au început acti
vitatea mai puțin dezorientați față 
de greutățile primelor zile de stu
denție, cu hotărîrea de a-și în
deplini obligațiile profesionale și 
obștești.

Din primele zile am încercat să 
dăm un profil activității grupelor 
U.T.M. din anul I. S-au reparti
zat sarcini studenților și s-au fă
cut chiar și caiete pe grupe în 
care se vor face însemnări. Orga
nizatorul U.T.'M. al grupei a fost 
numit provizoriu pînă la alegeri, oameni de știință din orașul nos- 

La nivelul fiecărui an s-au 
format însă și collective de cîte 
3—5 tovarăși (din anii mai mari) 
care, împreună cu delegatul comi
tetului U.T.M, al facultății, ajută 
pregătirea în cele mai bune condi-

place atmosfera de tovărășie între 
studenți. îmi dau seama că at
mosfera colegială, liberă și senină 
• superioară celei de formă, goală 
oare domnea când aram eu stu
dent. îmi plac «piritele studen
țești. Știu oă anii de studenție 
sînt cei mai frumoși din viață și 
trebuie trăiți ca atare. Glumele 
spirituale, inteligente mă amuză, 
chiar dacă uneori sînt făcute la a- 
dresa profesorului. Am fost stu
dent și am făcut și eu glume. Dar 
de la glumele studențești spiritua
le, la grosolănii, de la spiritul de 
tovărășie la bădărănie este un pas 
oam mare și neadmis în lumea 
noastră.

îmi veți cere poate soluții, sfa
turi pentru îndepărtarea manifestă
rilor negative despre care am vor
bit ; soluții și sfaturi din experiența 
mea de dascăl. Pe vremea studen
ției mele jignirile, cuvintele urîte,

PROFILUL MORAL

— Continuați tov» profesor. Lu_ 
> evurile sînt interesante, studenții 
!le vor ofti, credem, cu plăcere.

Șl cfteva lucruri 
«mărunte**

— Am efuKM la uitima problemă 
pe oare vreau a-o ridic. Se referă 
la felul în care vorbesc studenții 
cu colegele lor, la ținuta exterioa
ră, la comportarea în societate, la 
maniere și politețe.

Aș putea spune că tontd, voca
bularul care predomină în disou- 
țiile dintre studenți și studente sînt 
adeseori dizgrațioase.

Unii mă vor întreba dacă nu 
sînt eu prea bătrîn și cu obiceiuri 
prea vechi de mi se par discuțiile 
dintre studenți atât de lipsite — 
iertați-mi expresia — de bun simț. 
Cred că bunul gust, respectul față
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dacă nu simte o vocație, o che
mare pentru medicină. In orice 
profesiune este nevoie să te trans- 
pui, să simți asemenea celor pentru 
care lucrezi. Altfel nu poți reuși 
deplin. Dar în medicină 1 în mer 
dicină trebuie să te transpui su
fletește în situația bolnavului, să-i 
fii superior doar prin cunoștințele 
cu care îl poți ajuta să trăiască.

Consecințele faptului că tinerii 
noștri nu țin seama de aceste ce
rințe cînd își aleg profesiunea de 
medic, sînt, după mine, grave. 
Foarte multe din aceste elemente 
care vin la medicină sînt studenți 
foarte harnici. Chinuindu-se din 
greu, ei trec prin examene, grație 
perseverenței lor, cu bine. Aceștia 
ies apoi din facultate tobă de car
te, dar nu medici care să înțeleagă 
bolnavul, psihologia sa specială, 
gata la sacrificiu (și aceasta este 
un lucru esențial în medicina). De 
la studentul indiferent pentru eti-. 
ca morală a medicului, care nici 
cînd nu va ști să stabilească con
tactul omenesc cu cel care suferă, 
pînă la cinismul brutal, există o 
întreagă gamă de nuanțe. Toți cei 
oare se plasează pe această scară 
sînt, în fond, nepotriviți pentru ca
riera de medici In cabinetul aces
tor medici bolnavul va fi privit
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AL STUDENTULUI
lului de cunoștințe generale și pro
fesionale, pe care viitorul student 
le aduce din școala medie. Sta
giul s-ar încheia, după mine, nu cu 
un examen ci cu un raport sintetic 
asupra fiecărui candidat, din care 
să reiasă îndeosebi, umanitatea și 
capacitatea de iubire a tînărului 
față de suferinzi. S-ar vedea a- 
tunci care sînt apți și cei mai buni 
pentru medicină.

Sînt convins că în felul acesta 
s-ar tăia calea spre medicină unor 
elemente de un cinism înspăinun- 
tător, care sînt în stare — faptul 
este autentic—să-i spună unui bol
nav de cancer pe care medicii 
curahți reușesc să-l țină într-o 
stare de euforie „dumneata de oe 
te mai
cancer 
rînd ?“ 
deveni

Dar 
prea mult

zbați atîta ? Nu vezi că ai 
și ai să te cureți în cu-
Un asemenea om poate 

medic ?
mi se pare că am vorbit

de om, mai ales față de femeie, 
condamnarea vulgarităților, apar
țin vremurilor noi.

Omul aude glume, apostrofări, 
înjurături, poate să vadă gesturi 
de Oîrciumă: dacă sînt studenți care 
își permit astfel de licențe, aceasta 
numai pentru că oele cărora li se 
adresează nu reacționează cum se 
cuvine. Cel mai îndrăzneț „orai“ 
poate fi pus la punot de o fată 
serioasă într-un fel care să-i taie 
gustul de a repeta. Din păcate 
însă, reacțiile acestea lipsesc ade
sea. Nu vreau să dau exem
ple de discuții grosolane între stu
denți ; cei care 
nose bine.

Aș aștepta ta relațiile studen
țești să existe o .
mai mare. Este vorba doar de o- 
noarea oolectivului studențesc care 
trebuie păstrată ou gelozie chiar.

Mă vor face studenții moralist 
bătrta, dar vot greși. Eu înțeleg 
perfect viața studențească. îmi

le poartă le cu-

sensibilitate mult

brutalitatea erau puse la punct 
prin dueluri. Departe de mine de a 
da o asemenea soluție feudală a- 
cum. Studențimea de atunci apar
ținea în majoritate clasei asupritoa
re și trebuia să-i păstreze obiceiu
rile, să se comporte conform „co
dului manierelor elegante**. Stu
dențimea noastră aparține astăzi 
poporului și trebuie să respecte 
obiceiurile acestui popor : simple, 
dar de bun gust, curate și cinstite 
precum e sufletul lui.

Să vorbești frumos, politicos, să 
vii la curs curat îmbrăcat, bărbie
rit, cu pantofii făcuți și unghiile 
curate, să saluți, nu cu spatele și 
să-i faci Ioc pe sală profesorului 
să treacă, să te ridici în picioare 
cînd stai de vorbă cu un om mai 
în vîrstă, să-ți respecți tovarășii 
de învățătura și să-i dai cinstea 
cuvenită tovarășei tale, acestea nu 
sînt obiceiuri burgheze precum sînt 
înolinați unii să creadă. Fac parte

toate, alături de altele, din etica 
omului nou, ai societății noi.

Nici o metodă de oonvingere 
nu poate fi mai bună, mai eficace 
în rața studentului decît puterea 
exemplului și sinceritatea profeso
rului atunci cînd studentul greșeș
te. Studentul are tot timpul în 
față dascălul, Iar pe dascălul bun, 
apropiat, îl urmează, și mustrările 
lui sînt mai dureroase decît orice 
pedeapsă. Vă dau numai un exem
plu, minor în aparență, dar 
semnificativ.

Intr-o zi, fata mea, studentă și 
ea, s-a îmbrăcat cu o bluză mai 
bună decît în celelalte zile. O în
treb eu: — „Ce-i cu tine, țață, 
de oe te îmbraci așa ? Unde te 
duci ?“ — „La curs, îmi răspunde 
ea, am curs cu profesorul... (nu-i 
divulg numele). El este atît de 
pus la punct și îngrijit, înoît mi-ar 
ri rușine să nu fiu la fel de în- 
grijită, chiar dacă între cîteva sute 
de studenți pe mine nu mă va 
observa".

Sîntem de vină uneori și noi 
profesorii oă studenții nu se com
portă așa cum trebuie. Nu adop
tăm întotdeauna față de ei pozi
ția cea mai corespunzătoare. Ui
tăm că sînt studenți și aproape de 
a ne fi colegi. Eu adopt față de 
studenții mei poziția dascălului în 
vîrstă față de un coleg mai tî- 
năr. Deși studentul este încă pe 
băncile facultății, îi avansez în
crederea și-l fac să se simtă egal 
mie. II ajut prin comportarea mea 
să creadă în ceea ce este și va de
veni, să-și formeze o personalitate. 
Comportîndu-se astfel îl oblig pe 
student să se poarte și el oa atare, 
să mă urmeze.

La capătul acestor rînduri mi-e 
teamă din nou că unii studenți 
mă vor face bătrîn și tipicar. Dar 
nu, nu sînt I Nu-mi plao însă lu
crurile care lucesc și sînt goale 
pe dinăuntru, slabe. îmi plac lu
crurile frumoase, mate, durabile, 
precum îmi plac studenții simpli 
dar (departe de a accepta simplis
mul) care se comportă firesc, sînt 
harnici și pasionați.

Iată ce am avut de spus. Lu
cruri disparate poate, dar esenția
le, care alăturate dau trăsăturile 
nobile ale tînărului student. Le-am 
spus și am fost aspru pentru 
că am convingerea că toate aces
tea sînt fenomene 
menite să dispară 
cu cît tinerii își vor da seama de 
ela.

trecătoare 
cu atît

trecut munca 
anului 1 era foarte

1
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... UN STUDENT 
ANII MAI MARI

... STUDENTUL CARE NU 
IA CUVINTUL NICI ODAIA 
La seminar

...sa fie Invizibil

LA PRACTICĂ
IN DOBROGEA

Un grup de studenți timișo
reni din anul y zootehnie au 
rut să facă practica tocmai 
capătul opus regiunii lor, în 
giunea Constanța. Au vrut 
cunoască Dobrogea, regiunea 
cele mai importante realizări

ce
la

re- 
să 
cu 

M ___ în
agricultură, au vrut să cunoască 
oamenii care muncesc acolo. In 
plus ei au răspuns și călduroasei 
invitații pe care le-a făcut-o cu 
prilejul unei excursii tov. ing. 
Nicolae Nicolae, șeful secției a- 
gricole a Sfatului popular al re
giunii Constanta.

Din prima zi studenții practi•' 
cânți au fost primiți în cele mai 
bune condiții. Practica i-a pus 
în contact cu cele mai actuale 
probleme ale transformării socia 
liste a agriculturii. Studenții ur 
măresc cu multă atenție ce se 
petrece la locul de muncă unde 
își desfășoară practica . vor să 
facă la sfîrșit unele propuneri

NOUA
folositoare 
doresc să 
marginea _  ___  __ . ...... ..
biologică aplicată și ca ramură 
principală a economiei naționale.

Initiative studentiloi timișotem 
care fac practică în regiunea 
Constanta a stîrnit numeroase 
discuții printre ceilalți studenti 
de la zootehnie. Se vorbește cu 
mult respect despre acești stu
denti care au dovedii că își iu
besc sincer profesia aleasă. Pri
ma scrisoare pe care au trimis-o 
colegii rămași la practică in re
giunea Timișoara acelora plecați 
tn Constanța, este plină de cu
vinte prietenești, de laudă, pen
tru hotărîrea lor. Toți îl asigur^ 
că vor urmări zi cu zi munca și 
rezultatele pe care le vor obține 
acolo.

pentru viitor. Astfel e» 
deschidă o discuție pe 
zootehniei ca știință

VRAPCEA TEODOR 
student anul IV, zootehnie



VIZITELE
DELEGAȚIEI SOVIETICE

La Sibiu
Delegația sovietică care se află 

în țara noastră cu prilejul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, în 
frunte cu G. I. Zelenko, director 
general al Direcției generale a 
rezervelor de muncă de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
a părăsit miercuri dimineață O- 
rașul Stalin.

In drum spre Sibiu oaspeții au 
vizitat combinatul „I. V. Stalin** 
și noul oraș al țării — Victoria.

Orașul, cu harnicii săi 
lucrători, cu numeroase blocuri 
frumoase și confortabile, a 
făcut o plăcută impresie oaspe
ților ; ei au vizitat creșa și cămi
nul construite curînd și alte uni
tăți sociale-anexe.

In orașul Sibiu membrii dele
gației sovietice au fost întîmpi- 
nați de reprezentanți ai comitetu
lui orășenesc de partid, ai sfatu
lui popular orășenesc și de nu
meroși locuitori.

La Teatrul de Stat din loca
litate P. L. Kulbaka, Erou al U- 
niunii Sovietice, fost comandant 
al unității de partiz-ani din Glu
hov, director al uzinelor de pre
lucrare a cînepii din Gluhov, s-a 
întîlni't cu tineri utemiști, militari 
și membri ai gărzilor muncito
rești, cărora le-a povestit din 
amintirile sale de luptă în ca
drul glorioasei unități; a genera
lului Kovpak.

In sala clubului uzinelor „în- 
dependența** B. N. Petrov, mem
bru corespondent al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., șef de la
borator la Institutul de Automa
tizare și Telemecanică .al Uniunii. 
Sovietice, doctor în științe tehni-’ 
ce, a conferențiat despre „Primul 
satelit al pămintului creat de sa- 
vanții sovietici".

G. I. Zelenko, conducătorul 
delegației, și A. V. Bielîșev, fost 
comisar al crucișătorului „Auro
ra", mecanic șef la întreprinde
rea centrală „Lenenergo**, au 
vizitat Dumbrava — frumosul 
parc situat în apropierea orașului 
Sibiu.
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La Cluj
In cursul zilei de miercuri, 

N. V. Turbin, membru al Acade
miei de Științe a R.S.S. Bieloruse, 
directorul Institutului de biologie 
al acestei Academii, doctor în ști
ințe biologice, O. V. Taktakișvili, 
compozitor, secretar al Uniunii 
compozitorilor din U.R.S.S., depu
tat în Sovietul Suprem al U.R.SS.

de două ori laureat al Premiului 
Stalin și H. Bukeeva, artistă a 
poporului a R.S.S. Kazahă, lau
reată a Premiului Stalin, membri 
ai delegației sovietice care se află 
in țara noastră cu prilejul sărbă
toririi Lunii prieteniei romîno-so
vietice, au continuat vizitele în 
orașul Cluj.

Dimineața N. V. Turbin a vizi
tat Grădina Botanică din locali
tate.

N. V. Turbin a făcut apoi o vi
zită la filiala din Cluj a Acade
miei R.P. Romîne, unde s-a intil- 
nit cu academicienii Raluca Ripan, 
președintele filialei, Nyarady E- 
rasmus, Emil Petrovici, Iuliu Ha- 
țieganu, Grigore Benetato și Emil 
Pep, membri corespondenți ai A- 
cademiei R.P. Romîne, Eugen Po- 
ra, Gh. Călugăreanu, Peterfi Ște
fan, Constantin Macarovici, Nagy 
Istvan, Vasile Radu și Eugen Ră- conferința prof. univ. I. Rachmuth 
dulescu, ' ’
și alții.

O. V. 
o parte 
miercuri 
de la secția din Cluj a Institu
tului de folclor. O. V. Taktakiș
vili a vizitat apoi conservatorul de 
muzică „Gheorghe Dima".

H. Bukeeva a vizitat miercuri 
dimineața Teatrul Național.

După-amiază, N. V. Turbin a 
vizitat stațiunea experimentală hor- 
tiviticolă, însoțit de biologul Ru- 
doif Palocsay.

O. V. Taktakișvili s-a întîlnit 
după-amiază, la filiala din Cluj a 
Uniunii compozitorilor din R. P. 
Romînă cu compozitori, muzico
logi și critici muzicali din vechiul 
centru ardelean.

H. Bukeeva a vizitat după-a
miază Grădina Botanică și monu
mentele istorice din oraș.

Miercuri seară, în cadrul unei 
conferințe de presă la care au par
ticipat redactori ai ziarelor locale 
și corespondenți ai presei centrale, 
N. V. Turbin a declarat : „Am 
avut ocazia să vizitez mai multe 
orașe din R.P. Romînă. Ne-am în
tîlnit cu oameni de știință, artă 
și cultură, oameni ai muncii din 
mari întreprinderi, cu țărani mun
citori care au pășit pe drumul 
gospodăriilor agricole colective. 
Am luat cunoștință de munca en
tuziastă a întregului popor mun
citor romîn, care pășește cu fer
mitate pe drumul construirii so
cialismului și al păcii.

Sînt foarte impresionat de 
mirea călduroasă care ne-a 
făcută**.

prof. univ. Victor Preda

Taktakișvili și-a petrecut 
din dimineața zilei de 
în mijlocul cercetătorilor

Pri- 
fost

A FI SAU A NU FI 
brigăzi de tineret 

in Întreprinderile orașului Turda

a ■ ■

(Urmare din pag. l-a)

este firește o latură a slabei acti
vități a comitetelor organizațiilor 
U.T.M. Dar nu numai ele sînt res
ponsabile. Să ne gîndim puțin și 
la comitetul orășenesc U.T.M. 
Turda. Primul secretar — tovarășul 
Ilie Spălnăcan — e tare departe de 
aceste problețne.

— Am auzit — spune dînsul — 
că brigăzile de tineret nu prea 
merg Ia întreprinderea...

Nici o măsură pe plan orășe
nesc care să dovedească o preocu
pare cît de cît față de această 
problemă. Preocuparea multor ac
tiviști de aici este întocmirea de 
situații și mai cu seamă „goana" 
după cifre, vizite „fulgerătoare** 
prin întreprinderi.

Nici o consfătuire cu responsa-

bilii de brigăzi, nici o analiză, nici 
o instruire.

Nepăsarea are însă rădăcini mult 
mai adinei. Tovarășul loan Hanu- 
schi, — responsabilul comisiei 
muncitorești la comitetul regional 
U.T.M. Cluj, a uitat se vede că 
brigăzile sint forme specifice de 
organizare a tineretului în pro
ducție...

Și-acum să trecem Ia viitor.
Un prim pas înainte ar fi reor

ganizarea brigăzilor pe baze te
meinice. Un sprijin de seamă l-ar 
putea da tinerii ingineri și tehni
cieni. Odată cu aceasta ar trebui 
analizată activitatea comitetelor 
U.T.M., instruirea lor în ceea ce 
privește munca cu brigăzile de 
tineret.

N-ar fi rău dacă situația brigă
zilor de la Turda ar face obiectul 
unei analize în biroul comitetului 
regional U.T.M.

Conferința
In cadrul manifestărilor Lunii 

prieteniei romîno-sovietice miercuri 
seara a avut loc la Casa priete
niei romîno-sovietice din Capitală

membru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, intitulată „Ma
rea forță economică a statului so
vietic — mărturie a superiorității 
sistemului economic socialist*'.

(Agerpres)

Tînărul meu amic e normator 
într-o mare uzină. Avînd o bună 
pregătire profesională, se bucură 
de apreciere. Totuși... Există aici 
un „totuși**-pe care vi-1 vom lă
muri îndată.

Aflîndu-mă într-o zi pe una 
din sălile uzinei, am asistat la 
o discuție între 
se afla în fața 
un funcționar 
deam, fiind în

— Tovarășe, 
rificați calculul la normă... spu
nea muncitorul.

— N-am vreme acum, răspun
dea arogant funcționarul...

— V-aș ruga totuși... stăruia 
muncitorul. Am primit mai puțin 
decît mi se cuvenea...

— Nu mă plictisi, 
Ți-am spus... Acu am 
cap... Treci mîi-ne, poimîine...

Și dădu să plece...
— O clipă tovarășe, îi spusei 

eu, reținîndu-l.
M-am apropiat de ghișeu și am 

bătut în geamul acestuia... Ni
mic... Am bătut a doua oară, 
mai puternic... Nici o mișcare... 
Am bătut a treia oară și mai pu
ternic... ghișeul s-a ridicat brusc, 
și în cadrul lui a apărut chipul 
furios al 
du-mă a 
riat...

— Ce

un muncitor care 
unui ghișeu, și 

pe care nu-I ve- 
spatele ghișeu lui. 
vă rog să-mi ve-

tovarășe... 
altele pe

amicului meu ! Văzîn- 
rămas mirat, contra*

ghinion, domnule, să

m
(Urmare din pag. l-a)

tre cîmp și gospodărie e un dute- 
vino necontenit, de căruțe și ru
tiere.

Așa stau lucrurile
Iată-mă și în posesia documente

lor de la Slobozia... Rină în luna 
mai secția a fost condusă de Al. 
Nitreanu. în mai, „eroul" domnu
lui cu favoriți a fost „destituit** 
și n-a fost destituit de florile mă
rului și nici „săpat" ca să-i ia 
alții scaunul, ci pentru că era un 
element necinstit. Făcuse din 
secția de la Slobozia un domeniu 
personal de subzistență, închiriind 
tractoarele și pășunile gospodăriei 
în folosul lui.

într-un proces verbal secția fi
gura cu 196 de hectare însămîn- 
țate cu grîu cînd, în realitate, 
după cum s-a constatat la o mă
surătoare ulterioară, nu însămîn- 
țase decît 176 hectare. E lesne 
de priceput că sămînța pentru 
cele 20 de hectare și sumele de 
bani necesare îngrijirii lor aveau 
să-i intre în buzunar. Toate aceste 
fapte au ieșit la iveală, ca unde- 
lemnul deasupra apei, într-o șe
dință de producție. Pentru ele 
Nitreanu va răspunde în fața 
justiției.

De atunci, din mai, secția Slo
bozia a intrat sub patronajul 
U.T.M.-ului. S-a instituit un co
lectiv de conducere format din 
utemiștii Popa Dumitru (inginer, 
proaspăt absolvent al Institutului 
agronomic din Craiova), Stoica 
Nicolae (contabil), Tîrdă Gh. 
și Ciuculete Marin (brigadieri), și 
Dorobanțu " 
la ovine) 
mitetul a 
șase zile 
terminate, 
ragină de

ițu Constantin (responsabil 
j). După constituire, co- 

intrat în acțiune. în 
însămînțările au 
Parcelele lăsate în pa- 

_ o__ Nitreanu au fost în
grășate fazial, în timpul vegeta
ției. Apoi s-a pornit repararea 
clădirilor în patru zile, prin mun- 

•A voluntară a fost acoperit un

fost

fiți tocmai dumneavoastră de 
față la discuția de adineauri, îmi 
spunea el cu o vădită jenă după 
ce, la rugămintea mea satisfăcu- 
se cererea tovarășului.

— Ghinion? Zi-i mai curlnd 
„noroc“... Asta iți va folosi în 
alte ocazii... E in tot cazul re
gretabil că a fost nevoie de in
tervenția mea, pentru a-1 servi 
pe tovarășul de " ' ~ ‘
deauna te porți

adineauri... Tot- 
așa ?

Cam acestea am avut a-ți obiec
ta... Și acu, spune, ce mai faci?

Amicul meu tăcu, ceea ce în
semna că în clipa aceea nu fă
cea prea bine...
atrasă de niște mizgăleli și zg>- 
rieturi făcute cu creionul și cu 
briceagul pe un birou la care nu 
lucra nimeni... Pe peretele din 
dreptul biroului, scrise cu creio
nul, tot felul de numere, de nume 
și de adrese...

Aten{ia îmi fu

rasă de vreo săptămînă și un
ghiile de la mîini îi încadrează 
vîrful degetelor in 16 liziere ne
gre.

—- Ce e halul ăsta de negli
jență în care se prezintă colegul 
dumitale ?
meu după ce ieșisem din birou.. 
După părerea 
la
re
E

îi spusei amicului

mea a veni astfel 
o adevărată s/fida-serviciu e

adusă decenței, bunului simț... 
în primul rind o totală lipsă

CUM
NE

PURTĂM (V)
La locul de muncă

răspunse el,— Nu tocmai, 
evitîndu-mi privirea.

— Nu m-aș fi așteptat ca toc
mai dumneata, pentru care buna 
cuviință constituie o preocupare...

— Dar aici nu e vorba de 
buna comportare în lume. în so
cietate...

— E mai mult decît atît... E 
vorba de respectul pe care-1 da
torezi oricui, la locul de muncă. 
A te purta arogant, birocratic, a 
da semne de rea-voință ori în- 
gîmfare, e, după părerea mea, o 
necuviință din cele mai grave...

O nouă descoperire :

PEȘTERA 
de la „COLȚUL SURPAT**

Peștera „La colțul surpat** a 
fost descoperită de curînd, dato
rită uneia dintre echipele de mun
citori forestieri de la I.F.E.T. — 
Rucăr, raionul Muscel, care a ob
servat că în locul acesta nu toți 
buștenii, lăsați să alunece pe 
coastă, ajungeau jos în apa Dîm
boviței. De sus se rostogoleau pe 
povîrniș 20 de trunchiuri cepuite : 
jos ajungeau numai 18 sau 19.

Cățărîndu-se cu grep pe pere
tele de piatră, muncitorii au a- 
flat buștenii rătăciți în spatele 
unui colț de stincă înalt de peste 
6 metri care de jos părea lipit de volum de circa 5 metri cubi. 
spinarea muntelui. îndărătul trun- 
chiurilor oamenii au văzut cu ui
mire intrarea întunecată a unei 
peșteri, pe care am vizitat-o nu 
de mult.

Călăuza și-a aprins lampa de 
carbid și ocolind „colțul surpat** 
m-a poftit să pătrund în adîncurl. 
Nu era frig, termometrul arăta 
+ 7° C. Ne-am găsit într-o sală 
boltită, înaltă de 10 metri. O 
perdea de minunate stalactite alb- 
cenușii închide fundul sălii, for- 
mînd o uriașă draperie. Pe alo
curi stalactitele s-au unit cu sta
lagmitele formind coloane groase 
cît trunchiul omului.

Am pășit mai departe pe-iin 
nisip fin, provenit din erodarea 
șiștl zrilor cristaline.

Pe nesimțite, peștera se îngus
tează. Pereții de calcar par căp
tușiți cu vată. Pe stingă și pe 
dreapta se deschid galerii întu
necate, ce străbat departe în ini
ma muntelui. Un fîlfîit; umbre 
sprintene aleargă pe pereți.

— Liliecii, mă liniștește con
ducătorul micii noastre expediții.

La o anumită distanță de la 
intrare in ti In im o nouă perdea de 
stalactite și stalagmite, mai sub
țiri, de o finețe neînchipuită. Ele

PODARII
patul, (în deviz constructorii pre
tindeau 3 săptămîni). S-a creat 
un parc al mașinilor pe categorii 
de folosință și s-a îmbunătățit si
tuația cantinei. La capitolul eco
nomii au fost înscriși din mai pînă 
acum 27.000 lei.

Și gospodarii ăștia „lipsiți de 
experiență" au scos de pe o par
celă de 22 hectare, 70.400 kg. de 
grîu, iar de pe o parcelă de 25 
hectare 100.000 kg. de porumb. 
Secția Slobozia și-a depășit pla
nul anual la păioase cu 2 vagoa
ne și jumătate, iar pe întreaga 
gospodărie, tot la păioase, planul 
a fost depășit cu 8 vagoane. Toa
te acestea sînt fapte certe, „con- 
statabile" și le-am înșirat unele 
după altele așa cum mi s-au ivit 
din peisajul Izvorului. Nu le-am 
căutat. Am căutat altceva... Am 

frămîntările 
_ . ___ oameni ti-

cărora li s-au încredințat

căutat să cunosc 
sufletești ale acestor 
neri, 
destinele gospodăriei.

în capul acestui capitol e o 
pată neagră, dureroasă, o cangrenă 
care mi-a stricat arhitectura re
portajului. Da, domnule cu favo
riți. (Domnul de care vorbesc are 
favoriți în realitate. Rog cititorii 
să nu-și închipuie că i-am pus 
favoriți ca sa-mi colorez reporta
jul). în capul reportajului trebuia 
să vorbesc despre altceva, poate 
despre idealurile lui Popa și ale 
lui Iliescu.

Iți dai seama ce frumoasă parte 
mi-a stricat Nitreanu ?

...Școala s-a sfîrșit... doi prie
teni se despart. își string mîinile 
cu regret și-și dau întîlnire, cum 
e obiceiul, după 10 ani, la agapa 
colegială. Dar după cîteva luni 
se trezesc amîndoi muncind cot la 
cot în aceeași gospodărie. Iau tau
rul de coarne, își măsoară puterile 
cu sutele de hectare de podzol, 
cu furia vînturilor și a ploilor 
fără sfîrșit, tremură pentru fiecare 
fir de grîu culcat de sânt, plîng 
de ciudă ca niște copii că nu pot 
obține calul favorit, bat drumuri

celei de-a 40-a 
Marii Revoluții 

Octombrie și ce- 
aniversări a Re-

se datoresc unei falii tinere (linie 
de ruptură a straturilor în mun
tele calcaros) prin care s-au 
scurs mai lesne apele de infil
trație.

In spatele grupului de stalacti
te găsim o ultimă terasă de nisip, 
deasupra căreia se arcuiesc po
duri de piatră înalte de cîțiva 
metri; printre ele, hornuri largi 
încearcă să răzbată către vîrf I 
muntelui — se zărește lumina 
zilei.

Lumina lămpii scoate din 
tuneric 5-6 grămezi arămii, cu

In cinstea 
aniversări a 
Socialiste din 
lei de-a 10-a
publicii Populare Romîne, zia
rul „SCINTE1A TINERETU
LUI", organizează între 1 oc
tombrie — 29 decembrie a. c.
un

Concurs
pentru corespondenții 

voluntari
în- 
un

— Guano ?
— Sigur că da! Peștera e 

cuită de multă vreme de lilieci. 
Pornim mai departe și intrăm 
intr-un gang îngust. Umblăm a- 
plecați, căci înălțimea grotei nu 
trece aici de 1 metru. Pe jos se 
întinde un covor gălh:i, un strat 
de argilă nisipoasă micacee. La 
tot pasul dăm peste oase fosile, 
femururi, cranii, vertebre.

— Am intrat în gangul urșilor, 
îmi spune călăuza- Urșii de Peș
teră.

— Ursus spelaeus...
— Au trăit aici acum 30-40.000 

de ani. Uite ! Și omul luă de jos 
un craniu 
ficat. Se 
tociți.

Asta
coloniei. Am găsit însă și 
de urs tînăr, cu dinții de- 
ieșiți. Eu cred că au murit 
în celași timp, de pe urma

lo-

aproape complect pietri- 
deosebesc bine dinții

trebuie să fi fost „mo-

mate- 
scurt 
înso-

în concurs vor intra 
riale aparținînd genului 
(informații, note critice, 
țite de fotografii sau carica
turi) și reportaje.

La selecționarea celor mat 
bune corespondențe, se vor 
lua în seamă participanții că
rora le-au . fost publicate în 
perioada 1 octombrie — 29 
decembrie cel puțin 3 mate
riale din genurile de mai sus, 
trimise în cadrul concursului.

Pentru cele mai bune 
respondențe se vor acorda 
mătoarele

P r e m i i

co- 
ur-

șul“ 
fălci 
abia 
cam
vreunei boli.

La întoarcere, drumul e mai 
ușor. Ne conduce de departe in
trarea luminată a peșterii, prin 
care razele soarelui pătrund înă
untru în fîșii paralele.

Premiul I — un 
radio „Lux**.

Două premii II a 
cicletă.

Trei premii
ceas de

aparat

cîte o

de

bl-

mină
III a cîte
„Pobeda“.

un

M e n ț i u n i

— Iată o veritabilă „agendă 
publică** spusei eu amicului meu, 
punînd capăt tăcerii care se aș
ternuse între noi.... Cine e auto
rul ?

— (Jn coleg. A ieșit puțin pe 
aici, prin uzină...

— îmi pare rău că nu am plă
cerea să-l cunosc... Trebuie să 
fie un tip foarte interesant... In 
tot cazul, te rog să-i transmiți 
din partea mea, următoarele: a 
încrusta cu briceagul și a inîz- 
găli biroul la care lucrezi, a-ți 
însemna pe perete toate nume
rele de telefon și toate adresele 
amicilor și... amicelor, înseamnă 
a comite o necuviință dintre cele 
mai dăunătoare... O pagubă adu
să bunului obștesc și un dispreț 
față de strădania celor ce gos- 
podărindu-ne fac totul pentru a 
ne crea condiții de muncă cît 
mai favorabile și mai civilizate.

Cu aceste cuvinte mă ridicai.
— Aș dori ca, înainte de a 

pleca, să dau o raită prin cele
lalte birouri și prin uzina...

— Vă însoțesc, cu plăcere... 
Poftiți pe aici, mă invită amicul 
meu binevoitor, deschizindu-mi 
larg ușa.

In biroul alăturat atenția îmi 
fu atrasa de un tînăr funcționar 
care la prima privire îți lăsa o 
impresie cu totul neplăcută... 
Părul mare, zbîrlit, forma în 
capul lui o claie atit de răvășită 
și de încîlcită, încît ai fi zis că 
nici cu o greblă n-ai fi izbutit 
să i-1 descurci... Barba era ne-

de respect față de tine însuți, 
ca om. Ținuta la locul de mun
că se cere a fi nu numai îngri
jită, aceasta fiind o condiție 
esențială și obligatorie pentru 
orice salariat. Ea trebuie să fie 
și decentă. Mai mult poate decit 
Duna creștere, bunul simt e acel 
care are aci cuvîntul...

Traversînd birourile și ieșind 
în curte am intrat într-o hală 
mare de strunguri. Aplecați asu
pra mașinilor, oamenii lucrau tă
cuți, adînciți în muncă, îneîntin- 
du-se parcă de țipătul ascuțit, 
metalic, al pieselor infierbintate...

La un moment dat, în simfo
nia aceasta a muncii, se auzi, 
distonant, o larmă de ceartă. Doi 
oameni în salopete, unul tînăr. 
celălalt bătrîn, își aruncau unul 
altuia vorbe urîte răcnind pentru 
a-și putea face auzite vocile în 
larmătul uzinei...

— N-o mai face pe grozavul 
față de mine moș Panait — răc
nea cel tînăr. N-ai ajuns dum
neata să-mi dai lecții în mese
rie...

— Cred că cu experiența mea 
de peste 40 de ani am dreptul, 
striga muncitorul bătrîn...

— Iți mulțumesc. Păstrează- 
ți-o pentru dumneata... Pune-o 
la saramură... Eu unul, n-am 
nevoie... Școala mea, pregătirea 
rnea tehnică... Nu mă dau pe zece 
ca dumneata...

— Ce zici de tinerelul ăsta ? 
întrebai eu pe cel ce mă înso
țea...

— E un strungar fruntaș... In 
adevăr, cel mai bun din tați ciți 
sînt aici... Are insa un cusur: e 
grozav de încrezut pe tehnicita
tea lui... Nu primește sfaturi din 
partea nimănui, oricine ar fi... 
li știe toată uzina...

— Și găsești că ingimfa^ea lui 
îi face cinste ? Iar ca să fiu mai 
complect — îi aduce vreun folos? 
Nu, deloc... A te purta astfel di 
un tovarăș de muncă mai virst- 
nic, a-i arăta disprețul pentru 
experiența lui, înseamnă nu nu
mai a comite o gravă necuviință 
dar înseamnă în plus a fi lipsit 
de un sfat, bizuit pe experiența, 
care de multe ori contează mai 
mult decit cea mai perfectă pre
gătire teoretică.

Trecînd pe lingă un strung la 
care nu lucra nimeni, privirea 
mi-a fost reținută de dezordinea 
care domnea pe mașina respec
tivă. Zgură metalică, praf, o cir- 
pă murdară imbicsită de ulei, o 
bucată de pîine uscată, mucegăi
tă, un ghemotoc de gazetă, toa
te acestea dădeau strungului pă
răsit un aspect jalnic.

— Aici nu lucrează nimeni ? 
întrebai pe insoțitorul meu

— Ba da — imi explică el — 
lucrează un tovarăș care lipsește 
acum.

— E bolnav?
— Așa s-ar zice... 

langiu. Cînd I! cauți 
bolnavul... Adeseori vine cu in- 
tîrziere ori pleacă mai devreme 
chiar fără scutire medicală pen
tru aceleași motive de... „boală**.

— Cunosc acest gen de „bol- 
navi“. Ei sînt o adevărată pacos
te nu numai ,_ , *
dar chiar și pentru medic. Și- 
probabil că era atît de grav bol
nav încît, plecînd, nici n-a mai 
putut să-și facă puțină ordine pe 
mașina la care lucrează.

— Aș... vă înșelați, mă asigu
ră amicul meu. Aceeași dezordi
ne și murdărie o lasă ori de cite 
ori termină lucrul...

— Trist... Urit... Mă îndoiesc 
că e un bun muncitor...

— E fruntaș... la rebuturi, 
glumi amicul meu.

— Apoi vezi? Omul se mai 
cunoaște și după felul cum își 
îngrijește locul de muncă.

Dr. CONSTANTIN COLONAȘ

Un chiu- 
0 face pe

pentru producție

‘5P0RT-SP0RT-SP0RT-
Luptătorii romîni la Ankara și Istanbul

In zilele de 19 și 20 octombrie 
va avea loc la Istanbul un mare 
turneu internațional de lupte li
bere la care și-au anunțat parti
ciparea unii dintre cei mai buni 
luptători din Suedia, Iugoslavia, 
Bulgaria și Turcia. L<a această 
competiție va participa și echipa 
campioană a R.P. Romîne, Dina-

mo București. După turneul de 
la Istanbul, echipa dinamovistă 
se va deplasa la Ank^a, unde, 
între 26 și 27 octombrie, va par
ticipa la alt turneu internațional. 
Lotul luptătorilor dinamoviști 
este alcătuit din (în ordinea ca» 
tegoriilor) A. Ruszi, F. Horvath, 
M. Soit, D. Cuc, M. Belușica, V. 
Onoiu, G. Popovici și Al. Șuii.

C.C.A. a plecat 
la Belgraa

Campionatul republican de box 
pe echipe continuă sîmbătă în 
Capitală cu desfășurarea întîlni- 
rii derbi dintre echipele Voința, 
campioana țării și Dinamo Bucu-, 
rești. Reuniunea va avea loc cu 
începere de la ora 19 în sala 
sporturilor de la Floreasca. Pro
gramul cuprinde o serie de în

tîlniri care se anunță foarte a 
tractive, la loc de frunte situîn- 
du-se partidele: C. Dumitrescu 
(Dinamo) — C. Gherasim (Vo
ința), Puiu Nicolaie (Dinamo) — 
Ludovic Ambruș (Voința); Toma 
Constantin (Dinamo) — Iulian 
Mihai (Voința) și I. Pintea (Vo
ința) — D. Gheorghiu (Dinamo).

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala plecînd cu avionul în
R. P.F. Iugoslavia echipa cam
pioană de fotbal a țării noastre, 
C.C.A. Fotbaliștii romîni vor în- 
tîlni astăzi In meci revanșă la 
Belgrad echipa locală Beogradski
S. K. în primul joc disputat la 
București echipa C.C.A. a termi
nat învingătoare cu 3—2.

Lotul echipei C.C.A. este alcă
tuit din Toma, Voinescu, Zavoda 
11, Dragomirescu, Staicu, V. Du
mitrescu, Onisie, Bone, Cacovea- 
nu, Constantin, 
Za coda, 
C oștea.

Alexandrescu, F.
Tătaru, V. Moldovanu și

Cen Fen-iun a sărit
1,74 m. I

La Londra 
dar un

o înfrîngere 
joc bun

cum trapșmite Agenția 
Nouă", la 15 octombrie

După 
„China 
s-a desfășurat la Șanhai un con
cura de atletism la care au parti
cipat sportivi sovietici și chinezi 
într-o excelentă formă s-a dovedit 
«ăritoarea în înălțime Cen Fen- 
iun care, trecînd ștacheta la 1,71 

stabilit un nou record al 
Chineze și a realizat tot* 

a treia performanță mon- 
a anului.

victorios al gazdelor a fost în 
scris în minutul 59. Dintre juca 
torii romîni cel mai bun a fost 
portarul Uțu. Stancu accidentat 
a făcut figurație pe aripă. Intîl- 
nirea a fost urmărită de 50.000 
de spectatori.

Renumita arenă sportivă lon
doneză Wembley a găzduit 
miercuri în nocturnă, întîlnirea 
internațională de fotbal dintre 
echipele de tineret ale Angliei 
și Romîniei. Deși terenul de joc 
a fost alunecos din cauza ploii 
care a căzut, întîlnirea a prile- 

de calitate.
, cu un atac

hotărît în fața porții au reușit să 
obțină o victorie la limită 3—2 
(2—2) prin punctele realizate de 
Graves (2) și Kurry. Cu toate că 
a fost condusă cu 2—0 formația 
noastră nu s-a descurajat și a 
practicat un joc eficace, reușind 
să egaleze prin golurile marcate 
de Ene II și Georgescu. Punctul

ni. a
R.P. 
odată 
dială

— creion rezer- 
de piele; cărți

Truse 
vor; serviete 
și abonamente la ziare și re- 
vistț.

stilou

de locomoție de- 
de foc că iubitele 
rar, și dau țării

Corespondent
NICOLAE CARP

FILM NOU

fără alt mijloc 
cît piciorul, ard 
le scriu prea 
hrană...

Oamenii aceștia au pășit cu cu
raj în rîndurile generației birui
toare cu un arc de triumf în 
mîini pe care scrie doar atît 
gospodari.

CĂLĂTORIE 
ÎN TINEREȚE

Ați făcut vreodată o călăto
rie în tinerețe ? Nu ? De bu
nă seamă că n-ați făcut, de
oarece sînteți tineri și nu a- 
veți nevoie. Dar birocratul 
Nazarov (E. Bondarenko) a 
făcut-o vrînd-nevrînd la înce
put, pentru ca după aceea 
să-i placă și să devină un ad
mirator al acestor călătorii. 
Cum și unde se poate călători 
în „tinerețe** ? Unde, i 
importanță — ori unde, 
vă răspundem : cu inima 
ră. Căci Nazarenko nu 
numai o vîrstă înaintată 
burtă respectabilă (pe 
și-a propus s-o readucă 
proporțiile ei firești fiica lui» 
Marina (T. Cernova), ci și un 
suflet sclerozat, o mentalitate 
birocratică (pe care și-a pus 
în gînd s-o destrame ingine
rul Petrov (A. Kuznețov). Dar 
Petrov e șl maestru al spor
turilor și comandantul unei 
tabere de alpiniști în care 
ajunge la „odihnă**, Nazaren
ko urmărind-o pe fiica sa Ma
rina. Numai că de odihnit nu 
»e odihnește Nazarenko în ta

n-are 
cum» 
tînă- 
avea 
și o 
care 

i la

juit un spectacol 
Fotbaliștii englezi

I

bără și după cîteva încercări 
de evadare și sustragere de la 
programul colectivului el în
cepe să guste farmecul cu
treierării munților, al admiră
rii minunatelor priveliști, al 
cățărării pline de îndrăzneală 
pe cele mai abrupte piscuri. 
Ajunge în tabără și uitra- 
comodul, elegantul și alintatul 
Koca ce încearcă să se pună 
în calea dragostei dintre Ma
rina și Petrov, dar se obosește 
degeaba. Aceștia doi se iu
besc și nici o „furtună** nu-i 
poate despărți.

Mergeți să vedeți acest ve
sel film sovietic; primejdia 
avalanșelor de zăpadă alpină 
nu vă va speria; pregătiți-vă 
să înfruntați mai de grabă ho
hotele voastre de rîs care vor 
însoți fiecare scenă, fiecare 
replică.

I I

f
t I I
?
I

Lewski — Sofia nu mai joacă 
luni la București

întîlnirea internațională de fotbal dintre selecționata R.P.R. 
și Lewski Sofia, care urma să aibă loc luni pe stadionul Repu
blicii a fost aminatâ, deoarece echipa bulgară nu se poate de-
plasa la această dată. Se poartă discuții ca întilnirea 
dispute in Capitală la 27 octombrie.

FOTBALUL ÎN LUME...
★ Tn ultimii 10 ani, cluburile 

profesioniste italiene au cumpărat 
176 jucători străini pe o sumă 
din care s-ar fi putut construi 
circa 30 de stadioane mari și un 
mare numai de terenuri simple. 
Dintre aceștia numai vreo 24 au 
satisfăcut pe cumpărători în în
tregime. Dintre jucătorii de im
port 72 au provenit din America 
de Sud, 46. din Scandinavia, 38 
din Europa centrală și sudestică, 
iar restul din alte țări. Cei mai 
mulți jucători, in total ?8, au 
venit din Argentina, urmată de 
Suedia cu 27 și Danemarca cu 16.

Acest import de jucători este 
una din cauzele principale ale 
slăbiciunii relative a echipei na
ționale italiene, care cu toate 
sumele mari „investite** în fotbal 
nu mai are șanse serioase să se

califice intre cei 16 finaliști ai 
Cupei Mondiale din 1958, pe care 
italienii au cîștigat-o de două 
ori în trecut.

★ Ziariștii sportivi suedezi au 
început să „ghicească" echipele 
cari vor ajunge in sferturile de 
finale și chiar și in finalele Cupei 
Mondiale din 1958. După aceștia,

să se

lor campioane participă 
din 24 de țări. Șase din 
echipe au antrenori 
l. F. K. Norrkdpping (Suedia) este 
antrenată de ungurul Varszegi, 
Ajax (Olanda) de austriacul Huni- 
menberger, „F. C. Anvers' (Bel
gia) de englezul Game, „F. C. Se
villa" (Spania) de englezul Grech, 
„Benfica" (Portugalia) de brazilia
nul de Gloria iar „Toung Bays" 
(Elveția) de germanul Sing.

echipe 
aceste 

străini.

Lissy - PATRIA, ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE ; O mică întîm- 
plare - REPUBLICA, V. ALEC- 
SANDR1, BUCUREȘTI ; Călătorie 
în tinerețe - MAGHERU, ELENA 
PAVEL. VOLGA-; Pentru pace — 
I. C. FRIMU. MAXIM GORKI ; 
Fiii munților — LUMINA, ALEX. 
POPOV ; Păianjenul de aur — 
ALEX. SAHIA, COȘBUC ; Două 
victorii - VICTORIA, 1 MAI ; In 
toiul luptei — DOINA; O întîm- 
plare la Benderath — N. BAL- 
CESCU ; Aspecte de la Festivalul 
de la Moscova, complectare — A 
X.a ediție a campionatelor de atle
tism ale R.P.R. - TIMPURI NOI ; 
Misterul din vechea mină — TINE
RETULUI, ARTA; Primăvara pe

strada Zarecinala — GH. DOJA. 
MOȘILOR, ALIANȚA ; Vultur 101
- GRIVIȚA, CONST DAVID ; Că. 
pitanul și eroul său/ — VASILE 
ROAITA ; Inima cîntă — CULTU- 
RAL ; încotro? — UNIREA ; Călă
torie misterioasă — FLACARA ; 
Ultima întîlnire — MUNCA ; Echi. 
pajul vasului Nadejda — MIORI- 
ȚA: Ghimpele — 23 AUGUST. 
OLGA BANCIC; Dosarul 306 - 
DONCA SIMO ; Noapte de Car. 
naval — 1 
beau viața 
neobișnuită 
Mikolka cel
CENTRAL;
- AUREL VLAICU ; Dispărut fără 
urmă - BOLESLAW BIERUT.

ILIE PINTILIE ; Ei iu-
- POPULAR ; O vară 
- M. EMINESCU : 
viteaz - LIBERTĂȚII.

In calea Trăznetului

cele 8 echipe din sferturile de 
finală vor fi: U.R.S.S., Suedia,
Brazilia, Anglia, Argentina, R. F. 
Germană, Paraguay și Cehoslo
vacia. După părerea acestora in 
finală vor intra U.R.S.S. cu Ar
gentina. Jocul acesta de ghicitoare 
poate fi destul de distractiv dar 
și neserios atunci cînd multe din 
echipele vizate nici nu s-au cali
ficat încă definitiv pentru unul 
din cele 16 locuri.

★ Dintre cele 18 echipe italiene 
din prima divizie, 7 au antrenori 
străini și anume 4 iugoslavi și 
3 englezi. Cererea de antrenori 
iugoslavi s-a născut după zdro
bitoarea victorie iugoslavă de la 
Zagreb din primăvara aceasta 
asupra echipei Italiei. Chiar și 
printre ceilalți II antrenori figu
rează mai mulți de origină un
gară și austriacă stabiliți în Ita
lia. Situația aceasta nu se da- 
torește faptului că fotbalul ita
lian nu ar dispune de antrenori 
de talent, ci mai ales conducăto
rilor afaceriști ai cluburilor ita
liene pentru cari nimic ce este 
italian — începînd de la jucă
tori — nu pare să fie destul de 
bun, destul de senzațional.

★ La Cupa Europei a echipe-

S. SPIREA

IN EDITURA DE STAT 
PENTRU LITERATURA 

POLITICA

au apărut:

— Rolul forțelor contrarevolu
ționare în evenimentele din 
Ungaria din luna octombrie, 

volumul al îll-lea
160 pag. 4 lei

— Lupta P.C.R. împotriva 
fascizării țării, pentru făurirea 
frontului popular antifascist 

(1934 — februarie 1938)
39 peg. 40 bani

— începutul răspindirii mar
xismului în Romînia. Crearea 
Partidului Social-Democrat al 
muncitorilor din Romînia 
(1893) P.S.D.M.R. între ani* 

1893 și 1900
62 pag. 85 bani



SESIUNEA JUBILIARĂ 
A SOVIETULUI SUPREM

Realitatea arabă
și învățămintele evenimentelor

AL U.R.S.S.

f

MOSCOVA 16 (Ager- 
preș). — TASS transmite: 
La Moscova a fost dat pu- 
b.icității decretul Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu privire la con
vocarea la Moscova pentru 
ziua de 6 noiembr.e a unei 
sesiuni jubiliare a Sovietu
lui Suprem al " "
consacrată celei 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

U.R.S.S., 
de-a 40-a

In spiritul colaborării 
frâțețU

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — 
M.T.I. transmite: Intre 8 și 14 
octombrie a avut loc la Buda
pesta o ședință a Comisiei per
manente pentru colaborarea eco
nomică, științifică și tehnică în 
domeniul metalurgiei metalelor 
neferoase a Consiliului pentru a- 
jutor economic reciproc. Au parti
cipat reprezentanți ai Albaniei, 
Bulgariei, Cehoslovaciei, R.D. Ger
mane, Poloniei, Romîniei, Unga
riei și Uniunii Sovietice.

A fost dat publicității un co
municat comun asupra lucrărilor 
ședinței și a fost aprobat un 
proiect pentru activitatea în viitor.

tu,bure al situației dlri 
Apropiat s-au profilat ele. 

mente noi. Capitalele occidentale- 
burfh°eJăat srurp'inderea iar presa 
ceMuaîă A. a/‘Sa PromP‘ o notă ac. cenluață de nemulțumire. Bine in.. 
ziaUsa' vaJtenilariile Ce n'au 
î'.i “ î?d“ lum'na tiparului a'a 
asHeFl!>nc,eimen Z°'7 
tiiinr n ? corespundă afirmă. 
'I u A Msî,nlamen,ului de s,al 

•j.u.A. Metoda nu-i nouă însă — 
cu toate acestea — merită să fit» 
expheală cu atit mai muU cu cit 
at'enîia1 ,revLne zgomotos ln. 
apalentă după °

cp^eatariileUprivfruirOrlIntuirltipn- 
nrJs„nSU Ta‘ fosl fnpodobife Se 

P.Tesa. bu(Sheză cu aureola senza talului iar totul tindea să fâ. 
Pire convingerea că primejdia răz 
ce‘UseU,dIt1rrm-ne ,recutului ? P^tru 
cerii tn tT‘?a ° consPirafie a tă. 
tid e n!e U,mr asP^e e'sen. 
1‘dle ale evenimentelor? Pentru oncine este clar ci încordarea ce 
^‘̂ '^Mnu daOifoas1‘Mdfc

falsa că In Orientul Apropiat lucru, 
nle se normalizează ? Deoarece o

ndornu" tmpusd c“ scopuri, fără 
îndoiala suspecte. Care era direc 
memeî^ sc"puri' cursul event. 
glr71 n- ',a lamurlt- Ținta nr. 1 ■ 
dem &*!■ c1omPl°iului porneau ae la Washington dar treceau îi 
prin capitalele unor parteneri ai domnului Dulles. Pu'‘rneri ai

de. S‘S‘ Proiectată in 
lor arnh-eSual'a^e,atdrile cercuri. 
^otti^re^ % s^cti 

daf SetafestinmCa,i‘'Or americ™e- 
n- Vest,.Pian nu era străină 

2iLdu>Omal.,a britanică, care a 
RnnU â re',n‘uriea pactului de la 
Fțagdad. Eșuarea loviturii de stat 
nul aCnMdt capi,°lul- Washingto. 
afară aslfs'ne‘°d9. loviturii din 
nrĂn k t . privinta aceasta. 
Tel âhsnnt^ a deven“ inif.un 
roaitel- 1 l Era- ocuPa‘d cu hodo. 
oștlele calomnii antisovietice ce 

au devenit o marfă devalorizată 
c2nireZeal acrasta, flola b-a ameri. 

iegăna amenințătoare in 
Hrd,nerano/ "d" ^arle de coa^‘» 
siriene Occidentul vorbea de li 
niște șl mima satisfacție.
A^dr’. iatd- Că brusc Orientul 
Apropiat a revenit pe primul 
ziarelo? C‘^r!d VAUal al ‘“turor

\tate cu acordurile încheiate, trupe 
'spulfae m S?-S“ ln Siria- Cum
I punea „AI Gumhuria44. tortele 
jreHtnreiuîei-ene a-u debarcat pe rin a LS,I‘aî , lnsp‘r“t* de do. 
'inia ,,de a ajuta o tară soră tn 
conformitate cu acordul defensiv 
^țent între cele două fări" 
din în,rî‘r, e s,nt limpezi. Avem 
m^.Lac.e c“ 0 măsură firească 
d'cțată de solidaritatea arabă. Este 

„U ,!lptul că ,a frontierele Si. 
trări d. t’nrt pr'mTid‘oase concen. 

dex î°rte- ,dei interesante in 
legătură cu aceasta au fost sub li. 

^niate de N. S. Hrușciov în inter- 
l viul acordat Iul Reston.
D?nîomnUiUl ?,ifea*ț îngrijorarea. 
Diplomații francezi — potrivit 
dormL^e^3^1^^ ~ nu maipot 
riei ar fi ir.ld^ndența Si.
nei ar fi tn primejdie, dar nu din 
pricina agresiunii imperialiste ci

datoriiă ajutorului egiptean. Unele 
ziare burgheze mizează fățiș pe 
disensiuni interne in Siria sau in 
sinul lumii arabe, iar citeva ziare 
apusene măsoară la cîți metri de. 
părtare de stingă se află președin
tele Nasser in raport cu guvernul 
sirian, forțînd concluzii amăgitoare 
(în treacăt fie spus, „France 
Presse" arată că „observatorii poli- 
tici din Cairo consideră hotărîrea 
președintelui Nasser de a trimite 
trupe în Siiria drept un contra- 
atac direct împotriva „doctrinei 
Eisenhower44). Tonul diferă de la

un ziar burghez la altul, dar ne
mulțumirea este generală. „L’Au- 
rore“ și postul de radio iordanez 
bat recordul violenței de limbaj. 
Din nou, Siria și Egiptul sînt pre. 
zentate intr-o postură agresivă, 
deși aceste țări au luat măsuri 
pur defensive.

Efectul în lumea arabă a zarvei 
din Occident nu este cel scontat 
de inițiatorii ei. Revista turcă 
„Akis" remarcă recent că amenin- 
țările americane ,,au unit în jurul 
Siriei toate țările arabe. Irakul, 
Libanul și Arabia Saudită nu as. 
cund faptul că S.U.A. au dat do- 
vadă de lipsă de tact față de Si- 
ria“. Președintele Libanului a rea. 
firmat ambasadorului american so
lidaritatea cu Siria.

Dar evenimentul cel mai impor. 
taut în legătură cu criza din Orien
tul Apropiat și Mijlociu îl consti. 
tuie apelul pe care P.C.U.S. 1-a a- 
djesat laburiștilor englezi pentru a 
acționa în comun în scopul înlătu. 
rării primejdioasei situații create. 
Scrisoarea C. C. al P.C.U.S. dez. 
văluie interesele monopolurilor a- 
mericane, relevă amenințările la 
adresa Siriei și avertizează asupra 
faptului că un aonflict local poate 
oricînd degenera într-un pustiitor 
război mondial. „Trebuie să fii 
aventurier pentra a nu ține seama 
d!e faptul că Siria nu va rămîne 
sfngură în lupta ei împotriva unei 
agresiunii44 — arată scrisoarea. 
P. C. U. S. atrage atenția asu. 
pra consecințelor pentru ’ An
glia ale unui eventual conflict 
șl — reafirmînd politica sovie- 
tică, pașnică, de neintervenție în 
treburile altor popoare — cere par. 
Udului laburist să militeze pentru 
o înțelegere între U.R.S.S., S.U.A., 
Anglia și Franța care să ducă la

o declarație comună de condam
nare a forței ca mijloc de regle
mentare a problemelor Orientului 
Apropiat, la încetarea amestecu- 
lui în treburile interne ale țărilor 
din această regiune și la încetarea 
reciprocă a livrărilor de arme către 
aceste țări.

Chemarea P.C.U.S. are un mare 
ecou in lumea întreagă. Forța ar
gumentelor și sinceritatea părerilor 
nu pot fi ignorate. Ele vor răscoli 
conștiința multor membri ai par
tidului laburist și ai altor partide 
socialiste din Occident. lnir-o mă
sură importantă, soarta Orientu
lui arab poate determina soarta 
întregii omeniri. Indiferența poate 
fi fatală. Socialiștii, comuniștii, 
toate elementele progresiste trebuie 
să se unească nentru ă alunga 
umbrele războiului ce planează a- 
supra Orientului arab. Unele agen
ții occidentale scontează un ras- 
puns negativ al partidului labti- 
rist. Aceasta nu poate insă știrbi 
actualitatea propunerilor formu
late de P.C.U.S. Evenimentele se 
precipită de la zi la zi. Gravitatea 
situației poate fi apreciată acum 
cind și O.N.U. a fost sesizată ; 
eri dimineață s-a dat publicității ( 
scrisoarea adresată secretarului 
general al O.N.U. de ministrul A- 
facerilor Externe al Siriei, Salah 
Bitar, prin care se cere înscrierea 
pe ordinea de zi a actualei se
siuni a Adunării Generale a ches. 
Hunii intitulate „Plîngere asupra 
amenințărilor la adresa securității 
Siriei și a păcii internaționale". 
Delegația siriană la O.N.U. a ce- 
rut constituirea unei comisii a A-, 
dunării Generale, care să cerceteze 
situația de la frontiera turco-si- 
riană și să raporteze Adunării Ge
nerale constatările sale.

Efervescența în Orientul Mijlociu 
starea de încordare, vecină cu agre
siunea, războiul nervilor, pot fi 
atenuate și înlăturate numai în 
măsura în care diplomația occi
dentală renunță la comploturi în 
culise și se resemnează în fața 
dreptului lumii arabe de a-și hotărî 
sing'ură destinele. Altă cale nu 
există. Din păcate, deocamdată, nu 
se întrevăd perspectivele unei ati
tudini lucide a Occidentului față 
de Orientul arab. Dar un element 
de mare însemnătate acționează 
în această parte a globului: po
poarele arabe și-au 
dinea forței lor și 
prietenia sinceră a 
cu adevărat pacea.

EDGARD OBERST

cucerit certitu- 
încrederea în 

celor ce Iubesc

0 desmințire 
a agenției TASS

*

MOSCOVA 16 (Agerpres). — corespund realității și sînt o năs- 
TASS transmite : Ziarul turc cocire de la început pînă la sfîr- 
„Ulus“ și agenția France Presse șit menită să justifice acțiunile 
au anunțat la 10 octombrie că ostile ale anumitor cercuri agre- 
Umunea Sovietica intenționează sive față de siria și Yemen.

tară în Siria în imediata apro-jj 
piere de Latakya. In aceeași zițg 
agenția americană United Pressg 
a transmis știrea că U.R.S.S. ag 
început construirea unui aero-(J 
drom militar în Yemen, în apro- 
piere de orașul Sana. jț

Agenția TASS este împuterni-g 
cită să declare că aceste știri nug

in scopul asigurării păcii
în Orientul Mijlociu și Apropiat

C.C. al P.C.U.S. a adresat conducerii centrale a 
Partidului Muncitoresc din Norvegia o scrisoare în 
care se atrage atenția asupra situației extrem de grave 
și primejdioase create în Orientul Apropiat și Mijlociu, 
și îndeosebi în regiunea Siriei. Scrisoarea scoate în 
evidență importanța unirii eforturilor tuturor acelora 
cărora le este scumpă pacea, răspunderea ce revine în 
acest sens partidelor muncitorești, și declară că C.C. 
al P.C.U.S. este gata să studieze cu atenție conside
rentele și eventualele propuneri ale conducerii centrale 
a Partidului Muncitoresc din Norvegia în problemele 
legate de sarcina asigurării păcii și securității în 
Orientul Apropiat și Mijlociu.

★
C.C. al P.C.U.S. a trimis scrisori similare organelor con

ducătoare ale partidelor socialiste din Franța, Italia, R. F. 
Germană, Danemarca, Belgia și Olanda.

Noi observații
asupra satelitului

— Armagh în Irlanda de Nord, 
SATELITUL ARTIFICIAL SO
VIETIC IȘI VA MAI PUTEA 
CONTINUA CURSA INCA A- 
PROAPE UN AN, în timp ce 
racheta purtătoare, care s-a des
părțit de satelit și care este de 
trei ori mai supusă rezistenței 
aerului decît satelitul, va conti- 
n :a să se rotească încă aproxi
mativ trei sau patru luni,

★
PARIS 16 (Agerpres). — TASS 

transmite : In dimineața zilei de 
15 octombrie un grup de opera
tori cinematografici francezi au 
reușit să fotografieze satelitul ar-

MOSCOVA 16 (Agerpres).
TASS transmite : La 16 octombrie 
ora 18 (ora Moscovei) satelitul ar
tificial al pămîntului și racheta 
purtătoare au efectuat din clipa 
intrării satelitului pe orbită apro
ximativ 175 DE ROTAȚII IN JU
RUL GLOBULUI PĂMINTESC, 
PARCURGI ND UN DRUM DE 
APROXIMATIV 7.600.000 KM.

In dimineața zilei de 17 octom
brie avansul rachetei purtătoare 
față de satelit va fi de aproximativ 
14 minute sau 6.700 km. In seara 
zilei de 17 octombrie racheta pur
tătoare va avea un avans față de 
satelit do aproximativ 17 minute__ __ . . o
(peste 8.000 km.), aflîndu-se ast- tificial al pămîntului cînd acesta 
fel la o distanță de aproximativ x c-
4,25 grade longitudine estică de 
satelit.

ir
BELFAST 16 (Agerpres). — 

Agenția France Presse relatează 
că potrivit calculelor oamenilor 
de știință de la observatorul din

ccooocco

Tinărul criminal nu mai e 
de mult o raritate în lumea 
capitalistă, ci un flagel de 
proporții uriașe. Cît privește 
hoția, pungășia mai mare sau 
mai mică, în special în rînc’i - 
ri'e tinerei generații, statisti
cile folosesc cifre cu șapte-opt

vent aproape din fașă. Acest 
produs e drept că neliniștește, 
de pildă, pe d. Hoover, șeful 
F.B.I. dar el se mulțumește 
doar să citeze date statistice 
crescute îngrijorător de la 
trimestru la trimestru, luînd 
aspre măsuri împotriva... anti-

GKOMNH

„Poziție... de forță4'
Desen de NIC. N1COLAESCU

20 de minute
cu P. Kadocinikov

(Urmare din pag. l-a)

trecea deasupra sudului Franței. 
Fotografierea s-a făcut din loca
litatea * Venelle. situată la 6 km. 
de orașul Aix En Province (De
partamentul Bouches du Rhone). 
Această peliculă a fost proiectată 
în seara zilei de 15 octombrie in
tr-o emisiune specială de televi
ziune.

PE SCURT XX3OOCCO

După cum anunță France Presse anunță că patru mii 
Uutisei", la 14 oc- J- ■*“—’ «------- —

deschis la Helsinki
HELSINKI, 

ziarul „Kansan 
tombrie s-a d-------  ------
consfătuirea reprezentanților parti, 
delor comuniste din Suedia, Dane, 
marca, Norvegia și Finlanda, la 
care se discută probleme de inte
res comun.

BONN. Presa din R. F. Germană 
anunță că în armata vest.germană 
au fost incorporați 10.500 de ti. 
neri. Pînă la 1 aprilie 1958 în 
Bundeswehr vor fi chemați încă 
40.000 de tineri.

VARȘOVIA. La 15 octombrie s-a 
deschis la Varșovia plenara Corni, 
tetului Central al Uniunii Tineretu
lui Sătesc. In prima zi a dezba
terilor, plenara a discutat rolul și 
sarcinile Uniunii în promovarea 
dezvoltării vieții culturale și so- 
dale la sate. Dezbaterile ședinței 
continuă.

RIO DE JANEIRO. Agenția

nikov n-a avut parte de liniște ; 
luindu-mi rămas bun de la el, a 
trebuit, cu destulă părere de rău, 
să-l dau „în primire" unor con
frați.

aproape de mersul întregu
lui film, nu numai de ro
lul meu. Poate că aceasta l-a făcut 
pe Eisenstein să mă „amenințe" 
odată : ,,Tu ai să fii regizor!“. 
Hotărîrea mea nu este generată 
de această prezicere. Vreau ca. 
folosindu mă de mijloacele de ex
presie ale cinematografiei, să des
copăr, să dezvălui, caracterele 
omenești ; și aceasta nu atît cu 
ajutorul textului.

— Aveți cumva în vedere o 
nouă metodă regizorală ?

— Nu știu ce va ieși. Nu este 
vorba de ceva nou. Mulți regizori 
buni au mai făcut acest lucru, dar 
eu aș dori să fac acum un fel 
de bilanț cinematografic: PUȚINE 
CUVINTE — MUZICA PLINA 
DE SENS ȘI DESIGUR IMA
GINI...

— Se pare că acest lucru l-a în
cercat și îl practică mai ales neo
realismul italian.

— Repet, nu-i vorba de ceva ncu, 
dar o să vedem ce-o să iasă. îmi 
este foarte greu să vă spun mai 
mult. Țin să adaug, totuși, că dra
gostea față de cinematografie și 
ajutorul tovarășilor mei poate 
mă vor duce la rezultate bune... 
Cinematografia este o artă colec
tivă. De ce sper in rezultate 
bune ? Maresiev mi-a spus cînd 
l-am întîlnit : „Ai să joci acest 
rol, dar nu uita un lucru : eu nu 
sînt singur. Noi sîntem foarte 
mulți". El a avut în vedere voin
ța, curajul, dîrzenia. Cînd mă re
fer la reușita carierii mele regizo
rale, la viitoarea mea experiență, 
am în vedere tocmai cuvintele 
lui Maresiev; nu sînt singur șT 
am ceva de spus, de transmis în 
domeniu! regiei.

Discuția noastră, destul de inte
resantă, putea să mai dureze 
mult. Am avut însă în vedere că 
Pavel Kadocinikov se afla după 
o călătorie de 8 ore cu avionul, 
așa că ne-am propus s-o conti
nuăm zilele acestea. Dar Kadoci-

ttfj / a * —-

de țărani din statul Parana au 
ocupat două localități — Pato 
Branco și Francisco Beltrao de 
unde au izgonit pe reprezentanții 
unei societăți veniți să ia pămintu- 
rile pe care le defrișau. Potrivit 
informațiilor parvenite la Rio de 
Janeiro, revolta țăranilor din Pa
rana, hotăriți să nu cedeze pămin- 
turile societăților funciare, ia o 
tot mai mare amploare.

LONDRA. La 14 octombrie a a- 
vut loc la Legația R. P. Romlne 
din Londra o recepție în cinstea 
academicienilor britanici care au 
vizitat recent țara noastră ca in. 
vitați ai Academiei R. P. Ro. 
mine. Cu acest prilej ministrul 
R. P. Romîne la Londra, N. Kor- 
cinschi, a înminat savantului John 
Bernal, membru al lui Royal So
ciety, diploma de membru de 
onoare al Academiei R. P. Romîne. 

| BERLIN. Răspunzînd invitației 
x grupului parlamentar al R. D. 
^Germane, la Berlin a sosit o dele- 
togație de parlamentari din partea 
^partidului socialist din Japonia în 
>®frunte cu Tețu Katayama, fost 
®prim ministru al Japoniei.

PARIS. Agenția France Presse 
jlanunță că Antoine Pinay a hotă- 
writ să se prezinte vineri dimineața 
fyin fața Adunării Naționale Fran- 
asceze pentru a cere învestitura în 
'vyederea formării noului guvern 
^francez. In seara zilei de 16 oc- 
»tombrie el a făcut cunoscută in- 

tenția sa de a încerca să formeze 
Qnoul guvern francez președintelui 
^Franței, Rene Coty.

Dragi prieteni,
Mi-a revenit marea cinste' de a 

vă transmite un salut sincer prie
tenesc, tovărășesc din partea tine
retului sovietic. Odată cu acest 
salut primiți și cele mai calde 
urări.

KADOCINIKOV

Decorări
Prlntr-un Decret al Prezidiu

lui Marii Adunări Naționale s-a 
conferit Ordinul Muncii și Me
dalia Muncii pentru rezultatele 
obținute în producție unor mun
citori, tehnicieni și ingineri din 
industria petroliferă cu ocazia 
Zilei petrolistului și a sărbătoriră 
Centenarului industriei petroli
fere romînești.

Cu Ordinul Muncii clasa I a 
fost distins Ion Stuparu, cu Or
dinul Muncii clasa a ll-a Ma
rin Stan, Constantin Mateescu, 
Gheorghe Flcrescu, Dumitru AT- 
jan și Vasi.e Duță. Ordinul Mun
cii clasa a II l-a a fost conferit 
unui număr de 83 de muncitOîi, 
ingineri și tehnicieni, iar Meda
lia Muncii unui număr de 169 de 
muncitori, ingineri 
din

torilor sub 21 ani e atît de 
mare îneît nici inchiscrile, nici 
casele de corecție nu-i încap. 
Statisticile arată că în marea 
lor majoritate micii delicvenți 
devin apoi mari delicvenți.

La Roma, carabinierii au des
coperit recent trei bande care 
își împărțiseră frățește orașul 
furînd în special motociclete 
și biciclete, ln Germania oc
cidentală au răsărit ca ciuper
cile gemenii lui Teddy-Boys 
care aici se numesc Ha’bs- 
tarken" (pe jumătate tari» 
alcătuind așa zisele ,.Blaser." 
(bande) (fotografia 4; unul 
din tinerii delicvenți prinși 
de poliție). Ei sparg ma
gazine, atacă trecătorii și-i 
jefuiesc, ocupă berăriile și 
încearcă să consume fără 
bani terorizînd clienții șî per
sonalul.

In Japonia însă, criminalita
tea a luat mari proporții. Se 
pare că o mare influență a 
avut-o — și o mai are — ocu
pația americană și exemplele 
numeroase de criminalitate și 
bestialitate a soldaților ameri
cani. In prima jumătate a a- 
nului acesta arestările de ti
neri au fost cu 20% mai mari 
ca în perioada corespunzătoare 
a lui 1956. Cu 24% a fost mai 
mare numărul celor condam
nați pentru găinării, mici pun
gășii, furturi în tren și aglo
merații. Criminalitatea se în-

„ și tehnicieni
industria petroliferă.

(Agerpres)

tinde în Japonia alături de 
alcoolism și prostituție.

Aceleași boli, adică alcoolis
mul, prostituția și proxenetis
mul fac mari ravagii în Franța, 
Italia și în alte țări occiden
tale în care criminalitatea este 
pentru moment mai scăzută, 
dar există toate premizele pen
tru o viitoare extindere a de-

băteau pentru obținerea tu- 
premației în cartierul lor. 
Asta înseamnă controlul a- 
supra barurilor asigurarea 
cîștigurilor din furturile fă
cute în acest teritoriu, etc. 
Pentru noi, toate acestea în
seamnă o neîndoielnică școa

lă a crimei, cu 
cursuri copios 
frecventate 
tineri, cu 
mene date 
succes la toate 
materiile: Jaf»
crimă, prostitu
ție, stupefiante, 
rasism, alcoo
lism, bestiali- 
zare.

Cazul din 
West Side nu e 
izolat. Aceleași 
lucruri se pe
trec în New 
York-City, prin 
toate cartierele. 
In vreme ce în 
Side era ucis 
Ferner, în Bro
oklyn, un 
năr de 16 
era stîlcit 
bătaie de o 
bandă. In Bronx 

copil de 8 
a fost ucis 
alțl copil 

virsta lui. 
De altfel bande- 

nu mai mari de

—•—

tî- 
anl 
în 

altă

zerouri. Ca să se ajungă Ta o 
astfel de situație, concurează 
cu mult succes o seamă de ele
mente. De la filmele polițiste 
și cu ccw-boy, pină la actele 
rasiste și huliganice, copilului 
i se servesc o sumedenie de 
fap'e care-i desăvirșesc edu
cația în spiritul disprețului 
față de om. a teribilismului a- 
venturist. In special în Ameri
ca. idealul multor tineri este 
de a ajunge un soi de brigand 
— gangster, un amestec de 
Jesse James și Frank Costello. 
Această educație plan!afă pe 
inegalitățile și nedreptățile ca
pitaliste, udată — ca sa se 
dezvolte bineînțeles—cu wisky 
și gin, favorizată de propagan
da oficială războinică rasistă 
și colonialistă, dă ca produs 
finit, junele superman, delic-

americanilor depistați de fai
moasa comisie senatorială.

Iar între timp...
„Incendiul forestier"

Cîteva lovituri de pumnal. 
Michael Ferner s-a prăbușit pe 
caldarîm într-o baltă de sînge. 
Michael avea 15 ani, un braț 
anchilozat de poliomielită și 
vina de a fi nimerit împreună 
cu un prieten de aceeași vîr- 
stă, într-un teritoriu ce și-l 
disputau două bande : „regii 
egipteni" (în fotografia 1 îl 
vedem la școală studiind 
ustensilele gangsterești din 
pupitre) și așa numiți! „Jes
ters44 (fotografia 2 — banda 
în plină acțiune). In cartierul 
newyorkez West Side, cele 
dcuă bande de juni
junși încă la 20 de ani, se

nea-

le de puști,
12-13 ani, sînt foarte frecvente. 
In New-"York, criminalitatea a 
crescut în prima jumătate a 
anului acesta cu 25%, iar în 
S.U.A. în total cu 17,3%. A- 
cest puhoi de mici criminali, 
l-a făcut pe Walter Arm, șe- 
ful-adjunct al poliției din New- 
York să exclame :

— E ca și cum ai lupta îm
potriva unui incendiu forestier. 
Habar n-ai de unde va înce
pe să ardă din nou.

Incendiul conțin lă și conti
nuă pentru că este alimentat. 
Little Rock-ul și rasismul este 
un foarte bun înflamant, Rock’n 
rol!-U'l creează isteria, iar fii- 
mele cu gangsteri și alcoolis
mul formează un mănunchi de 
frunze moarte gata să ia foc. 
Pe străzile din New-York și

alte orașe americane mai mari 
se plimbă in văzul și spre spai
ma lumii cete mari de „zoot- 
suiters" (îmbrăcat! in costu
me vărgate) arătindu-și astfel 
fără modestie falsă, apartenen
ța la marea haită a criminali
lor. De-a lungiri uriașei pă
duri americane arde cind moc
nit, cînd cu vilvătăi tocul 
criminalității Juvenile, el deve
nind,. prin proporții, emblema 
modului de viață american.

E murdar ți la vecinul
Revista americană „Life" din 

care reproducem o serie de 
date ca și fotografiile ce în
soțesc articolul, răsuflă cu ușu
rare notînd că delicvența ju
venilă nu este monopolul 
S.U.A., ci o plagă ce se întin
de și pe obrazul altor »*:rori 
capitaliste. (Se pare că mono
polul criminalității e singu
rul pe care americanii l-ar 
ceda cu dragă inimă). Satis
făcută că a descoperit că și 
la vecin e murdar în ogradă, 
„Life" servește; cu plăcere o 
serie de date asupra criminali
tății din alte țări. Statisticile 
poliției londoneze pentru 1956, 
arată că delicvența juvenilă a 
crescut în acel an cu 12,6 fa
ță de 1955 șî 18,5 în raport cu 
1938. Asemenea fraților lor din 
S.U.A. și micii bandiți londo
nezi se string în bande, ata- 
cînd magazine, jefuind casele

dîn micile lor „feude"...
Ca și junii americani, cri

minalii și huliganii englezi au 
și ei o uniformă distinctă șl 
o denumire. La Londra ei se 
numesc „Teddy-Boys44. Ei poar
tă haine ca pe timpul dinastiei 
Eduarzilor, cu săcouri lungi și 
pantaloni strînși pe gambă, 
(fotografia 3). Bandele au de 
asemenea nume și totemuri. 
Ici se cheamă „Battersea 
Boys (băieții din Batter
sea) dincolo „Skeletons" 
(Scheletele), Numărul infrac-
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licvenței în rîndurile tine
retului.

Așadar, pîrjolul criminali
tății juvenile se întinde ca o 
plagă peste lumea capitalistă. 
El e mărit de pricinile pî 
care le arătam la începutul 
articolului și nu este vindeca
bil. E o boală cronică ce în
soțește capitalismul ca umbra 
pe om, din aceeași familie și 
cu aceeași durată ca șomajul, 
criza și exploatarea. Pe obra
zul capitalismului criminalita
tea juvenilă e o pecingină urî- 
tă șî organică. Ea vorbește de 
soarta tristă a tineretului, de 
viitorul in spatele gratiilor ce-l 
așteaptă. Ea arată poate mai 
vizibil și mai grăitor decît 
alte plăgi cît de hîd este ca
pitalismul și că numai pieirea 
lui va aduce și pieirea acestor 
molimi, că numai pieirea lui 
va salva tineretul.

AL. GIRNEAȚA

STAS 5452 - 62

Dezvelirea 
unor plăci 

comemorative
ln cadrul manifestărilor prile

juite de cea de-a 40-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, miercuri după-amiază 
a avut loc în Capitală dezvelirea 
unei plăci comemorative la casa 
din calea Moșilor nr. 25 în care 
a funcționat în anul 1931 sediul / 
Comitetului Central al Blocului 
Muncitoresc Țărănesc și sediul re
dacției organului său central 
„Deșteptarea".

La solemnitatea dezvelirii plăcii 
comemorative au luat parte repre
zentanți ai Comitetului Orășenesc 
București al P.M.R. și ai Sfatului 
Popular al Capitalei, vechi mili* 
tanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, numeroși oameni 
ai muncii din Capitală.

Solemnitatea a fost deschisă tie 
tov. Dumitru Marica, membru in 

i biroul comitetului raional de par- 
i tid Tudor Vladimirescu.

Tov. Ch. Iliescu, vechi militant 
al mișcării muncitorești din țara 
noastră, a evocat momente ale 
luptei duse de muncitori și țărani, 
sub conducerea partidului, pentru 
democrație și un trai mai bun, 
pentru biruința ideilor Marii Re
voluții din Octombrie în țara 
noastră.

Tot miercuri după-amiază s-a 
dezvelit o placă memorială la fa
brica „Ana Ipătescu'* din Capitală 
unde între anii 1918—1919 a func. 
ționat tipografia ilegală a grupu
rilor comuniste din Romînia.

Cu acest prilej tov. 
Stoica, membru al C.C. 
a evocat momente din 
revoluționară a acestei

La solemnitate au 
numeroși oameni ai muncii.

( Agerpres),

Gheorgha 
al P.M.R., 
activitatea 
tipografii, 
participat


