
Pentru o intensă
activitate culturală de masă

a tinerilor săteni
in timpul iernii

ProletatJ din tgat» țările, unifi-vă I

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

CITIȚI
în pag. 2-a

VIAȚA
UNIVERSITARA

Se apropie Iama, anotimp In 
care țăranii muncitori, fiind mai 
puțin ocupați cu munca Ia cîmp, 
pot să-și îndrepte mult mai des 
pașii spre căminul cultural, spre 
bibliotecă, să vizioneze filme, ori 
să se adune pe la casele de citit 
unde să țină sfat in serile lungi 
de lamă.

De aceea este necesar ca în ce! 
mai scurt timp organizații.e 
U.T.M. din sate, conducerile in
stituțiilor culturale sătești, sfa
turile populare comunale să-și 
unească eforturile in pregătirea 
condițiilor care să asigure ca pe
rioada de iarnă să fie folosită 
din plin la sate, pentru a orga
niza o intensă și mu.tilateraiă 
activitate culturală de masă.

Iată de ce am socotit util să 
vă prezentăm cîteva din măsu
rile luate în comun de organi
zația U.T.M., sfatul popular și 
instituțiile culturale din comuna 
Gilău, măsuri care vor asigura 
o intensă activitate culturală de 
masă în perioada iernii.

în comuna Gilău, regiunea 
Cluj, trăiesc aproximativ 5.000 
de locuitori.

Mare și ca tntlndere și ca 
populate, comuna dispune de 
un cămin cultural propriu cu o 
sală pentru spectacole și cinema, 
apoi de o sală de repetiții și o 
încăpere aparte, destinată biblio
tecii sătești.

tncă din anii trecuțl în acea
stă comună se desfășoară o ac
tivitate cultural-artistică conti
nuă, nu lipsită de rezultate. Atit 
la al IlI-lea șl al IV-lea con
curs pe (ară al echipelor artis-

tice de amatori, cit șl cu prile
jul festivalului regional al tine
retului din anul acesta au fost 
obținute succese importante.

Ne-am adresat tovarășilor 
Ian Maler, directorul căminului 
cultural din Gilău, Maria Cosma 
— secretar al comitetului U.T.M. 
și Dionisie Gagyi — secretar al 
sfatului popular comunal, cu ru

in 
ai

sfatului popular comunal, cu 
gămintea să împărtășească, 
coloanele ziarului nostru, și

tora, din experiența muncii 
pusa pentru pregătirea unei 
tense activități culturale 
masă, în perioada Iernii care 
apropie.

Din cele relatate reiese că 
munca culturală de masă încă
la sfîrșitul verii, sfatul populara 
dat tot sprijinul căminului cul
tural, în vederea aprovizionării 
acestuia cu lemnele de foc, com- 
plectării mobilierului etc. Totoda.

de
lu
de 
se

in 
de

tă s-a amenajat sala de specta
cole a căminului, decorurile pen
tru piesele de teatru din reper
toriu și s-au luat măsuri pentru 
recondiționarea sălii bibliotecii; 
apoi, din resurse locale, s-a cum
părat un acordeon cu care a fost 
înzestrată echipa artistică.

Repertoriul echipelor artistice 
— corului, echipelor de teatru 
și de dansuri romînești și ma
ghiare, brigăzii artistice de agi
tație — a fost întocmit din vre
me. axat pe probiemele care fră- 
mintă viața satului. De pildă, 
echipele de teatru — romină și 
maghiară — au inclus în reper
toriul lor, in afară de patru re
luări, trei premiere noi: „Răfu
iala", „Cum semeni așa culegi" 
și „A bor" (Vinul). In Întocmi
rea repertoriului este valoriiicat 
bogatul folclor local, romin și 
maghiar. Chiar texte ale brigăzii 
artistice de agitație folosesc ele
mente de folclor — lucru care 
contribuie la creșterea eficacității 
programului prezentat de această 
formație. (Satirizarea codașilor, 
ori popularizarea fruntașilor in
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Decorarea tovarășului 
Dumitru Coliu

cu ordinul „Steaua
Republicii Populare 

Romîne"
Prezidiul Marii Adunări Națio

nale a Republicii Populare Ro
mîne a emis un Decret prin care 
se conferă ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romîne" clasa l-a 
tovarășului Dumitru Coliu mem- 
bru supleant al Biroului Politic ai 
Comitetului Central Partidu
lui Muncitoresc Romîn, preșe
dintele Comisiei Controlului de 
Stat cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de la naștere, pentru în
delungată activitate în mișcarea 
muncitorească.
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Delegația Partidului Muncitoresc Romîn 
și a guvernului R. P. R.

care a participat la sărbătorirea celei de a 40-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie a părăsit Moscova

MOSCOVA 20. Corespondentul 
Agerpres transmite: Delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
a guvernului Republicii Populare 
Romîne, care la invitația Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice și a guvernului U.R.S.S. a 
participat la sărbătorirea celei 
de-a 40-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
a părăsit Moscova 
de 20 noiembrie.

Pe peronul gării 
na puternică a 
străjuiau drapelele 
sovietice.

Pentru a saluta 
mînă pe peron se află șei

în seara zilei

Kiev, în lumi- 
reflectoarelor, 
romînești și
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Școala 
viitorilor 

artiști

Capitală, 
rile vă sînt cunoscute, 
tunci nu vă înșelați. Grupul 
acesta de eleve ale școlii 
tehnice speciale de core
grafie împreună cu mulțl 
alți colegi și colege au asigu
rat o serie de scene de an
samblu și figurație la baletul 
„Lacul lebedelor", de Ceai- 
kovschi. Cele din fotografia 
noastră, printre care utemis- 
tele Valeria Moldovan, Louise 
Stedili, Cristina Axinteanu 
sînt în clasa de balet a anu
lui IV.

Vă putem informa că în a- 
cest an s-au prezentat la școa
lă peste 400 de candidați și 
candidate, recrutați pe baza 
unei sănătăți perfecte și a 
unor calități indispensabile 
acestei profesii: grație, elas
ticitate, muzicalitate. în școa
lă — în anul I — au intrat 
doar 70. Acum frecventează 
cursurile obișnuite ale școlii 
medii și-și perfecționează 
aptitudinile 120 de fete și 80 
de băieți.

.-■ix ' 1 ■ p
i -ÎL i 1

Jk
L 1

Să înceteze eiperlentcie
cu arma nucleară

Poate oare omenirea să per
mită continuarea experiențelor 
cu arma termo-nucleară ?

întrebarea aceasta se adre
sează fiecărui om, indiferent de 
locul pe glob în care trăiește. 
Omenirea nu poate permite 
continuarea experiențelor cu 
arma termo-nucleară.

Consiliul Mondial al Păcii a 
solicitat opiniei publice de pre
tutindeni să-și exprime opoziția 
față de continuarea experien-

țelor atomice. Pentru oricine 
este limpede că politica occi
dentală amenință pacea ome
nirii și o poate împinge în vii
toarea unui război nimicitor.

Ne-am adresat unor repre
zentanți ai vieții sociale din 
țara noastră cerîndu-le să-și 
spună părerea, în cadrul unei 
anchete a ziarului nostru, în 
legătură cu problema experien
țelor nucleare. I

Apărăm civilizația, 
viața noastră!

Declarația acad. prof. 
Em. Condurachi

Glasul celor ce iubesc pacea 
trebuie ascultat

deu- 
ulti- 

ale 
Pentru 

____  , /i“ e- 
ditată de Comitetul 
Național pentru A- 
părarea Păcii din 
R.P.R. Răsfoindu-le 
privirea mi s-a o- 
prit mai mult asu
pra declarațiilor cu
noscutului savant 
american dr. Linus 
Pauling făcute u- 
nui ziar francez.

Cunosc în bună 
parte urmările ne
faste ale experien
țelor cu armele nu
cleare. Dar decla
rațiile acestui mare 
savant american în 
ceea ce privește 
primejdia explozii
lor atomice mi-au 
precizat pericolul a-

Mi-au căzut 
năzi în mînă 
mile numere 
publicației 
apărarea păcii'

cestor experiențe a- 
supra organismului 
uman. Experiențele 
atomice, după con
cluziile dr. Linus 
Pauling, măresc 

proporția copiilor a- 
normali din naș
tere, ceea ce repre
zintă anual sute de 
mii de copii grav 
atinși de urmările 
experiențelor cu ar
mele nucleare. E- 
xistă așa dar un 
pericol evident și 
nu ceva „neglija
bil44 cum își permit 
să susțină o seamă 
de oameni de știin
ță „oficiali*4 din oc
cident.
Zilele copiilor noș

tri sînt luminoase. 
Ei trăiesc astăzi 
așa cum fiecare 
ne-am dorit, în co-

pilărîa noastră în
tunecată de stăpîni- 
rea vremurilor tre
cute. Numai la gîn- 
dul că frumusețea 
zilelor copiilor noș
tri ar putea fi întu
necată ne simțim 
obligați să ripos
tăm energic. Ex
periențele atomice 
trebuie încetate I 
Glasql nostru, al 
tuturor celor ce iu
besc pacea, glasul 
țărilor iubitoare de 
pace în frunte cu 
U.R.S.S. trebuie as
cultat.

ARISTIDE ECO- 
NOMU

strungar fruntaș 
la uzinele „Mao- 

Țze-dun", depu
tat în Marea

Adunare Națio
nală a R.P.R.

,,Efortul de cunoaștere a naturii ți de folosire 
a tuturor bunurilor pe care ea ni le dă, este 
un efort care durează de mii de ani — a decla
rat unui redactor al ziarului nostru, acad. prof. 
Em. Condurachi, directorul Institutului de Arheo
logie al Academiei R.P.R.

Tocmai acum cînd datorită energiei atomice 
oamenii își pot pune în față sarcina de a cîștiga 
cele mai importante surse de energie pe care 
le-a cunoscut vreodată omenirea, tocmai cînd 
cunoașterea spațiilor interplanetare a făcut un 
imens progres datorită savanților sovietici, în 
acest moment se încearcă pe calea unor intimi
dări inutile o politică care poate duce în ultimă 
analiză la distrugerea întregei civilizații.

Așa cum s-a constatat de către specialiștii din 
toate țările lumii, inclusiv de fizicienii din Sta
tele Unite ale Americii, Anglia, Republca Fede
rală Germană, continuarea experiențelor nucleare 
primejduiesc în chip grav sănătatea tuturor oa
menilor. în loc să se asigure oamenilor noilte po
sibilități de viață pe care le oferă folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice, cercurile agre
sive ale unor state occidentale, prin politica lor 
care se opune încetării experiențelor nucleare 
primejduiesc viața noastră însăși.

CA CERCETĂTOR AL TRECUTULUI OME
NIRII, ÎMI POT DA SEAMA MAI MULT DE- 
CÎT ALȚII DE DRUMUL GREU PE CARE L-A 
PARCURS OMENIREA, TIMP DE CÎTEVA 
SUTE DE MII DE ANI PENTRU CA SĂ 
AJUNGĂ LA ACEST STADIU ÎNAINTAT DE 
CIVILIZAȚIE. PRIMEJDUIREA SAU DISTRU
GEREA EI DE CĂTRE O MÎNĂ DE INCON
ȘTIENȚI TREBUIE ȘI POATE FI OPRITĂ DE 
VOINȚA CONȘTIENTĂ A MILIOANELOR DE 
OAMENI CINSTIȚI DE PRETUTINDENI".

delegația ro-
_ . lă șefi ai unor

misiuni diplomatice acreditați la 
Moscova, reprezentanți ai Mini
sterului de Externe, numeroși oa
meni ai muncii din Moscova, stu- 
denți și aspiranți romîni aflați la 
studii la Moscova, personalul Am
basadei R. P. Romîne, ziariști so
vietici și străini.

La orele 19,45 pe peron sosesc 
membrii delegației romîne în 
frunte cu tovarășul Chivu Stoica, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri.

Delegația romtnă este salutată 
la plecare de tovarășii Nikolai 
Bulganin, membru al Prezidiului

C.C. al P. C. U. S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Leonid Brejnev, membru al Pre
zidiului, secretar al C. C. al 
P.C.U.S., Aleksei Kosîghin, mem
bru supleant al Prezidiului C. C. 
al P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
V. G. Bakaev, B. P. Beșcev, N. 
P. Dudorov, M. V. Hrunicev, D. 
V. Pavlov, A. M. Redkin — mi
niștri ai U.R.S.S., V. A. Zorin 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.; N. I. Bob
rovnikov, președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului din Mos
cova, B. A. Borisov secretar al 
Comitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S.; A. N. Șelepin, secretar 
al Comitetului Central al U.T.C.L. 
din U.R.S.S.; V. A. Kirilin, șef 
de secție la Comitetul Central al 
P.C.U.S. și alte persoane.

După ce compania de onoare 
a daf onorul și s-au intonat im
nurile de stat ale R.P. Romîne 
și U.R.S.S., înaltele personali
tăți primesc defilarea. Apropiin. 
du-se de microfon tovarășul 
Chivu Stoica rostește următoa
rea cuvîntare ;

„Dragi tovarăși,
Delegația P. M. R. șl 

vernului R. P. Romîne, ______ 
sind Capitala Uniunii Sovietice, 
ține să mulțumească călduros

a gu
pă ră-

cetățenilor 
guvernului 

Comitetului 
pentru invi
ta măreața

poporului sovietic, 
orașului Moscova, 
Uniunii Sovietice șl 
Central al P.C.U.S. 
tația de a participa 
sărbătorire a celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, pentru ospi
talitatea frățească, pentru posi
bilitatea pe care ne-au dat-o de 
a cunoaște grandioasele realizări 
obținute de Uniunea Sovietică in 
cei 40 de ani de la Marele Oc
tombrie.

Marea paradă militară și de
monstrația festivă a oamenilor 
muncii din Moscova la care am 
participat a constituit o expresie 
a forței de neînvins a Uniunii 
Sovietice, a unității de nezdrun
cinat dintre partidul, guvernul 
și poporul sovietic care constru
iește comunismul.

Sărbătorirea celei de-a 40-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie a prile
juit o grandioasă manifestare a 
unității țărilor socia iste in Ju
rul Uniunii Sovietice, a dragos
tei oamenilor muncii de pretu
tindeni pentru țara socialismu ui 
victorios. Poporul romin, rare 
s-a bucurat de imensul ajutor 
multilateral al Uniunii Sovie.ice, 
consideră prietenia și al’anța 
frățească romino-sovietică drept 
unul din bunurile sale cele mai
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sînt lungi și încețoșate de gînduri 
rătăcite. Cu fața la fereastra mică, 
pe care se profilează crenguțele 
fragede ale unei mușcate, Dafina 
stă așa ceasuri întregi privind ulița 
înnămolită pe care arareori trece 
cite cineva, lipăind prin băltoace. 
In odaie e aproape întuneric deși 
nu-i încă seară și e o liniște atît 
de monotonă îneît chiar și gîndu- 
rile adorm încîlcite în hățișurile 
vreunei amintiri prea vechi. Pisica, 
plictisită și ea, stă în poala fe
meii și doarme sf orăind, împlinind 
monotonia acestei liniști searbăde 
în care puterile minții se topesc 
încet. Uneori, Dafina plînge. Un 
plîns ușor, fără lacrimi, în care su
fletul se convulsionează, zbătîndu- 
se ca o pasăre căreia i s-au frînt 
aripile. Oare asta a fost să fie viața 
ei și aici s-a sfîrșit totul ? Nimic 
nu va veni să tulbure și să alunge 
această liniște grea de plumb, a- 
ceastă pustietate din sufletul ei ?

Asta era cu ani și ani în urmă...

In Răsărit și în Apus 
tinerii năzuiesc 

către pace...
— ne spune cîntărețul 

Ladislau Konya
L-am găsit pe ttnărul 

etntăreț Ladislau î, „ 
tn holul hotelului ,,Am. 
b as ador". Deabia reve
nit după călătoria pe 
care a făcut-o în Franța 
și Elveția — încununată 
de un strălucit Succes la 
concursuri^ internațlo. 
nale de muzică vocală 
de la Geneva șl Tou. 
louse : premiul 1 — i-am 
cerut să-și spună păre. 
rea despre o problemă 
de viață, de o actuali
tate stringentă — cea a 
experiențelor cu arma 
nucleară.

— Cînd privești lucru
rile tn mod cinstit, cu 
grijă pentru soarta ta șl 
a semenilor tăi, cu grijă 
pentru soarta comorilor 
civilizației omenești, nu 
poți să nu îți exprimi 
dezaprobarea față de cel 
ce refuză să pună capăt 
experiențelor nucleare. 
Dealtfel, cele afirmate de 
atîția savanți. cu renume 
mondial sînt atît de con- 
vingătoare îneît nw mat 
necesită comentarii supli
mentare. Ceea ce vreau 
să subliniez este doar 
faptul că poziția puteri
lor occidentale în acea, 
stă chestiune este lipsită 
de orice fundament mo. 
ral.

— Cu ocazia vizitelor 
pe care le-ați făcut în 
străinătate, ați remarcat 
manifestări în legătură 
cu primejdia atomică și 
în general în legătură 
cu problema păcii?

— Desigur. M-a Im. 
presionat mult felul tn 
care tinerii vorbesc des. 
pre pace. La Toulouse, 
tntr.o dimineață pe cînd

ttnărul plecam de la hotel, am 
Konya tnttlnit o demonstrație a

tineretulul pentru pace, 
împotriva războiului din 
Algeria. Intr-un orășel 
francez de la frontiera 
elvețiană — Kolmar — o 
mulțime de tineri mi-au 
rostit cuvinte ce reflectau 
o sinceră năzuință către 
pace. Erau ecouri certe 
ale Festivalului de la 
Moscova la care am par
ticipat și eu. Și dacă po. 
menesc de acest Festival, 
e bine să continui prin 
a aminti de puternica 
manifestație împotriva 
războiului atomic, ce a 
avut loc în Piața Mane, 
fulul. Erau acolo tineri 
din peste 100 de țări, 
printre care supraviețui, 
tori ai Hiroșimei, care au 
găsit în ămbianța pașnică 
a Moscovei un limbaj 
comun în lupta împotri. 
va primejdiei pe care o 
reprezintă armele nu
cleare. Oamenii din Apus 
și din Răsărit pe care 
i-am cunoscut, preocupă, 
rile lor de fiecare zi, a. 
șezările umane pe care 
le-am văzut mi-au oferit 
convingerea că omeni, 
rea poate fi salvată, de 
amenințarea groaznică a 
războiului atomic. Acea
sta se poate realiza nu. 
mai prin eforturile co
mune ale tuturor. Gene, 
rația noastră este pre. 
zentă în luptă. O spun 
cu certitudine.

— Vă referiți la gene, 
rația de tineri artiști ?

— La el ca șl la toți 
tinerii. Arta nu poate 
înflori sub spectrul răz. 
boiului nuclear. Arta are 
nevoie de pace.

Povestea vieții ei e așa de sim
plă îneît poate fi cuprinsă în cî- 
teva rînduri și cuvinte. Femeie 
simplă și săracă, Dafina Bazîru s-a 
măritat de-al doilea cu un om din 
sat, sărac și el, cu cîteva pogoane 
de pămînt și cu trei copii. După 
o vreme, bărbatul i-a murit și co
piii s-au dus prin lume, care în
cotro, căutîndu-și fiecare rostul 
spre care năzuia. Dafina a rămas 
singură și cum niște neamuri de
nie bărbatului cam haine se uitau 
la ea chiorîș a plecat din casa fos
tului bărbat și și-a luat o odăiță 
cu chirie la un creștin din sat. Și 
pe lingă sărăcie, tristețea de moar
te a singurătății, a pus doliu 
pe bătrînețea care avea să vină. 
Viața ei, care-și urma un drum 
liniștit, de șes, avea dinainte un 
pustiu imens pe care la început nu 
se zărea nimic.

Oamenii, satul întreg păreau că 
o uitaseră. Cînd trecea pe drum 
oamenii uitau să-i dea binețe, pri
vind-o cu nedumerire. I-a venit 
cîndva o carte poștală de la o rudă 
de departe, dar poștașul încredin
țat că ea nu mai e de mult timp 
în sat a înapoiat-o expeditorului.

Dafina se obișnuise să fie sin
gură și începuseră să o sperie vo
cile altora, pe care le auzea pe 
drum. Singură în mijlocul oameni
lor, femeia își ducea înainte pova
ra grea a vieții, care-i strivea îheet- 
încet făptura șubrezită.

Așa se face că atunci cînd în 
Basarabi s-a înființat gospodăria 
colectivă, agitatorii au uitat să 
treacă și pe la Dafina ca să vor
bească și cu dînsa. Dar Dafina a 
ascultat fiecare cuvînt auzit prin 
preajmă, pătimașă și avidă, ca bie
tul călător aflat singur într-p pă
dure plină de zgomote ciudate. In
tr-o zi cînd se întorcea de la cîmp, 
un flăcăiandru a poftit-o să se 
urce în căruță că o fi obosit des
tul la muncă. Dafina s-a urcat și 
s-a prins în vorbă cu băiatul t oare 
ce mai e și ou colectiva asta P Aco
lo muncești la un loc cu toții.

da 'mpărțeala cum se face, că unul 
e mai harnic și altul mai leneș ?

— Da' mata de ce nu te-ai în
scris, tușă Dafina, a întrebat-o 
băiatul. Că doar ești numai singu
ră și prea te chinuiești așa fără 
ajutor. Aici e mai ușor pentru 
mata.

Dafina n-a vrut să-i spună că el 
e primul care o întreabă dacă t 
să intre.

— Ei, oftă ea, să mă mai 
dese și eu.

Dar la ce avea să se mai 
dească ? De cînd aștepta ea 
cineva să spargă singurătatea a- 
ceasta înfricoșătoare din jurul ei, 
să-i alunge gîndurile de tristețe, 
să-i umple cu ceva sufletul ei pus
tiit. Dafina s-ar fi dus acolo. 
Doamne, cum s-ar mai fi dusI 
Oamenii sînt toți la un loc, au ma
șini, stau de vorbă, se sfătuiesc 
și muncesc împreună. $i Dafina 
asta vrea, să simtă în jurul ei oa
meni. S-ar fi dus să le spună că 
vrea să intre și ea în colectivă, dar 
ce-or să zică dacă o văd că vine 
singură acolo. Nu cumva n-or fi 
chemat-o anume ? Dar pentru ce ? 
Doar nu e ciumată și n-a stricat 
cu nimic nimănui niciodată.

Și într-o duminică dimineața și-a 
pus o rochie curată și s-a dus la 
colectivă. Curtea colectivei era 
pustie. Numai în fața grajdului, un 
țîngău de vreo 16 ani mătura gu
noiul. Dafina a stat ce-a stat cu 
el de vorbă și pe urmă a luat și 
ea o mătură și-a început să facă 
treabă. Ba chiar a mers înapoi pe 
unde fusese băiatul pentru că ace
sta cam dăduse brambura, ca să 
termine mai repede. înăuntru, un 
mînz șchiopăta din pricina unui 
picior lovit. Dafina i-a pus o cîrpă 
cu niște spălaturi de frunze știute 
numai de ea ca să-l tămăduiască.

urea

gin-

gin
ea

de preț. El este hotărît să dez
volte continuu prietenia sa cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări socialiste, inimeit întărirea 
unității țărilor socialiste, in 
frunte cu Uniunea Sovietică, re
prezintă factorul cel mai impor
tant pentru victoria forțelor pă
cii și socialismului in lume.

Urăm popoarelor sovietice nai 
succese in dezvoltarea econo
miei. științei și tehnicii, in con
strucția societății comun’ste

Trăiască măreața Uniune So
vietică, stindardul și speranța lu
mii I Trăiască guvernul sovietic! 
Trăiască Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, în frunte cu 
Comitetul său Central I Trăiască 
prietenia de nezdruncinat dintre 
poporul romin și popoarele Uni
unii Sovietice!

Oaspeții au fost apoi sa’u‘ați 
de un grup de pionieri care le.au 
oferit buchete de flori.

Conducătorii celor două po
poare prietene își string căl
duros miinile, apoi delegația ro- 
mină ia loc în trenul special.

Trenul se pune în mișcare. Pe 
peron izbucnesc aplauze, întretă
iate de cuvintele : „La revedere", 
spuse in limbile romină și rusă.

Pină la frontieră delegația 
este insolită de I. E. Maksarev, 
președintele Comitetului de Stat 
tehnico-știintific de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
E. D. Karpcscenko, activist cu 
muncă de răspundere al C.C. al 
P.C.U.S., I. A Kocetkov. tune- 
(ionar superior din Ministerul 
Afacerilor Externe al UR.S.S.

Odată cu delegația au plecat 
din Moscova Mihail Dalea, am
basadorul R.P. Romine in 
U.R.S.S. și a A. A. Epișev, am
basadorul U.R.S.S. în R.P.R.

Și-au îndeplinit 
planul

Ziua de 12 noiembrie a fost în
scrisă cu roșu în calendarul între
prinderii ,.Steaua Electrică** din 
Fieni. In această zi eforturile și 
sîrguința depusă de colectivul în
treprinderi j, încă de Ia început al 
anului, au fost încununate cu suc
ces. De la această dată colectivul 
întreprinderii dă produse în contul 
anului 1958 la producția marfă, iar 
la producția globală lucrează în 
contul lunii februarie. In lunile 
care s-au scurs productivitatea 
munci» a crescut cu 28,07 la suta 
fața de sarcina planificată, iar 
prețul de cost a fost redus cu 2,35 
la sută realizînd economii în va
loare de 708.000 lei.
. La obținerea acestor realizări 

tineretul a dat o contribuție în
semnată, utemiștii Mircea Stoica, 
Sofia Liță, Maria Pascale, Maria 
Chivoiu, Elena Enache, Stelian 
Manoiu, Lon Bocanciu, Constantin 
Bîrtoiu și alții fiind mereu in 
fruntea întrecerii socialiste.

ALEXANDRU BANU 
secretar al comitetului U.T.M. 

„Steaua Electrică44 Fieni

ION BAIEȘU

• Paltoane pentru femei, un
• nou model realizat de colecti- 
: vul fabricii de confecții
• „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din
• Capitală. Sute, mii de paltoa- 
: ne. Dar cele la care lucrau
• ieri tinerii membri ai brigăzii 

nr. 4 condusă de utemistul 
Radu Morărescu sînt privite 
parcă cu mai mult interes: 
sînt primele produse date in 
contul anului 1958.

Foto: D. F. DUMITRU
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S-a vorbit de inerția, de rezis
tența, sau mai bine zis de pasivi
tatea unor studenți în fața a tot 
ceea ce nu face parte din procesul 
de învățămînt, inerția unora care

Perseverența
\în organizarea acțiunilor -

chela succesului
Institutul de petrol și gaze din 

București păstrează o notă de a- 
dînc respect pentru menirea ce i-a 
fost încredințată. Am remarcat și 
în conferința de alegeri U. T. M. 
această notă.

Conferința a fost așa cum mă 
așteptam să fie. O dare de seamă 
profund analitică, care și-a ales 
spre dezbatere cele mai impor
tante probleme ale activității or
ganizației V.T.M. (educația comu
nistă a studenților, mobilizarea 
studenților la o activitate profe
sională intensă și viața internă de 
organizație cu un adine con
ținut politico-educativ); vorbe 
puține, dar pline de semnificație 
pentru viitorul activității.

Organizația U. T. M. a institu
tului a fost și va continua să fie, 
în miezul problemelor, peste tot 
unde muncii didactice trebuia să i 
se alăture spiritul revoluționar, en
tuziasmul și capacitatea de mobi
lizare proprii organizației U.T.M.

Compartimentele de activitate 
ale organizației nu merg însă, așa 
cum poate introducerea a lăsat im
presia, ca ceasul și nici activitatea 
generală în institut. Mai jos vom 
da cîteva note de participant care 
încearcă să sintetizeze din con
ferință lucrurile ce pot fi genera
lizate.

s-au deprins cu superficialitatea și 
cu eforturile minime, cu rezultate 
mediocre sau inegale — cu saltul 
de la „foarte bine" la „satisfăcă
tor" sau „nesatisfăcător*.

S-a încercat, în conferință, să se 
găsească un numitor comun, cauza 
pentru care eforturile bine inten
ționate ale celor cîteva zeci de ca
dre U.T.M, nu reușesc, nu numai 
să izoleze moleșeala și indiferența 
dar să le și înăbușe. Studentul St. 
Paul s-a apropiat, în discuție, foar
te mult’ de această cauză.

In institut sînt, și nimeni nu tă
găduiește, suficiente fapte nega
tive, fără a fi alarmante. Faptele 
sînt cunoscute, aproape fiecare le 
observă. Timid, cei care sînt în 
fruntea organizației de an sau fa
cultate adresează celui oe repetat 
greșește, o observație de cele mai 
midte ori cu întîrziere. St. Paul 
susținea că observația aceasta nu-i

NOTE pe marginea 
conferinței de alegeri 
din organizația U T.M. 
a Institutului de petrol 

fi gaze

După explicațiile la curs, e 
necesară și o demonstrație 
practică pentru consolidarea 
cunoștințelor. Reporterul no
stru fotografic a surprins o 
asemenea demonstrație la In
stitutul de petrol și gaze.

FOTO E. CSIKOS

PETROȘANI
orașul cărbunelui

La Universitatea

„C. I- Parhon1*

REDESCHIDEREA
cercului științific 

de st u diere

tînăr centru universitar

a istoriei U.T.C

|
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Recent a avut loc ședința 
de redeschidere a cercului ști
ințific de studiere a istoriei 
U.T.C., organizat de comitetul 
U.T.M. al Universității „C. I.
Parhon**. în fața celor prezenți, . 
tovarășul Mocanu Constantin, 
cercetător la Institutul de 
torie 
lîngă 
evocat 
lupta 
romîne între anii 1880-1944“. • 
în continuare, după discutarea • 
și aprobarea tematicii cercului, : 
mai mulți studenți și-au luat ; 
obligația să cerceteze cîte un ® 
episod din istoria și lupta ? 
U.T.C. Astfel, studenta Perpeli J 
Lucia va cerceta documentele • 
vechi care oglindesc „Mișcarea • 
studențimii democrate între a- ; 
nii 1900-1907“; studenții Chi- • 
riac Elena, Oprea Eugen și • 
Profirescu Ecaterina vor elabo- ț 
ra un studiu care va fi intitu- : 
lat : „Studențimea progresistă • 
solidară cu luptele ceferiștilor • 
din februarie 1933“ ; studenții ? 
Rosenthall Nadia și Sarafo- ; 
reanu Ion vor alcătui un stu- • 
diu despre „Oglindirea luptei • 
antifasciste a studențimii romî- :

• 
istorie a • 
a între- • 

cercetări :

Is- 
pe 

a 
din

a partidului de 
C.C. al P.M.R.
unele „Aspecte 

studențimii democrate

î

ne în presa vremii**.
Scopul cercului de

U.T.C. este acela de. 
prinde o muncă de
științifice și publicistice, adu- | 
cînd astfel o modestă contribu- • 
ție la
U.T.C.

popularizarea istoriei
o
1

I. GHEORGHIU
student

j

Cu nouă ani în urină, pe dru
meagul care taie pădurea de 
brazi și urcă șerpuind spre crestele 
Parîngului, au început să urce ca
mioane cu pietriș, cu ciment, cu 
seînduri. Sus, între munți, începea 
să se contureze temelia unei clă
diri. Iar atunci cînd schelele au 
fost desprinse și s-a bătut ultima 
țiglă pe acoperiș, dintre brazi a 
răsărit, dominînd împrejurimile, 
noua clădire. Ea se înalță dea
supra pădurii, deasupra celui mai 
înalt brad, deasupra Petroșanu- 
lui, deasupra Jiului negru de căr
bune. De atunci, în urmă cu nouă 
ani drumul bătătorit de roțile ca
mioanelor și căruțelor, poartă nu
mele de „Strada Institutului*4 iar 
clădirea de cărămidă roșie, Insti
tutul de mine „Gh. Gheorghiu- 
Dej.“

în vara lui 1950 au fost elibe
rate primele diplome de absolvire 
ale Institutului. Au ieșit primii in
gineri mineri de la Institutul de 
mine din Petroșani. Apoi, în anii 
1952, 53, 54, 55 au plecat alte 
promoții. Fiecare promoție, fie
care nou inginer ieșit de pe băn
cile facultății și-a primit locul de 
muncă. Majoritatea s-au dovedit 
oameni pregătiți, competenți în do
meniul în care au fost repartizați. 
Cele 8 promoții de pînă acum, 
cuprind un număr de 691 absol
venți, 691 de ingineri specialiști 
în problemele cărbunelui

Mulți dintre foștii studenți sînt 
astăzi cadre de conducere, oameni 
cu răspunderi importante. Dacă 
am răsfoi cataloagele anilor 1952 
sau 1954 am întîlni nume ca cele 
ale tov. Roman, azi director teh
nic al Combinatului carbonifer din 
Valea Jiului, Cornel Cenușă, di
rectorul minei Petrila, Ludovic 
Vizei, director general al trustu
lui minier Oradea, Victor Dioancă, 
șef de sector la mina Lupeni și pe 
mulți alții. Toți acești oameni 
care conduc și coordonează munca 
a zeci și sute de muncitori, care 
răspund de producția atîtor mine 
de cărbune din țară și-au făcut u- 
cenicia cinci ani de zile la Insti
tutul de Mine, au învățat zi de zi, 
pe machetele din laboratoarele de 
exploatare mineră, electrotehnică 
sau de mecanica rocilor. Toți au 
învățat din prelegerile profesori
lor, din seminariile asistenților, 
din orele de practică

Colectivul corpului didactic al 
Institutului este format din profe
sori care, în majoritate, sînt iu-

gineri, candidați în științe teh
nice. Printre ei, mulți sînt cu ex
periență de zeci de ani. Sînt pro
fesorii, sub ochii cărora au cres
cut toate cele 8 promoții, Sînt și 
cadre didactice tinere foști stu
denți ai institutului.

Anul acesta cînd Institutul de 
mine „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Petroșani se află în cel de al ze
celea an de învățămînt, numărul 
studenților s-a înmulțit de cîteva 
ori. Au venit aici să studieze stu
denții Institutului de mine din 
București, care începînd de anul 
acesta, s-a contopit cu cel de la 
Petroșani. Pentru studenții bucu- 
reșteni acest lucru este deosebit 
de important. Vor fi aici mai a- 
proape de minele de cărbuni, vor 
putea aplica practic cunoștințele 
teoretice, vor putea intra în mină, 
vor urmări în amănunt procesul 
de exploatare a cărbunelui.

Institutul, reînnoit, împrospătat 
a primit la începutul anului și pe 
începătorii care au îmbrăcat pri
ma dată uniforma și pe cei mai 
mari. De cum urci prin pădure, 
de cum zărești printre crengile de 
brad aleile îngrijite din preajma 
clădirii și intri în holul mare 
coloane înalte, cu scări masive, 
pereți proaspăt zugrăviți știi 
vei vedea lucruri interesante 
frumoase.

Și ca sa-ți poți da seama de
ce ascund în interiorul lor zidu
rile acestea de cărămidă roșie, îți 
trebuie jumătate de zi, poate și 
mai mult...

CU 
cu 
că

•>

tot

Institutul are 8 amfiteatre mari, 
7 săli de seminarii, 9 laboratoare, 
un muzeu de mașini miniere, o 
sală de sport, două biblioteci cu 
săli de lectură, o sală de cine
matograf, vestiar, un bufet, 
săli de desen. Această enu
merare de săli spune mult prea 
puțin față de ceea ce cuprinde 
institutul. Dacă am vizita numai 
cele 9 laboratoare, aroneîndu-ne 
doar o privire fugară peste toate 
obiectele pe care le cuprinde fie
care din ele, am rămîne uimiți, 
în fața mulțimii de machete de 
mașini, de aparate și piese. De Ia 
macheta cea mai fina, mai mică 
și mai pretențioasă, pînă la ma
șinile cele mai mari cu care se 
lucrează în mină, de la roca cea 
mai rară pînă la cărbunele cel mai 
obișnuit, pe toate le poți vedea în 
laboratoare. în plus, vara aceasta 
s-au executat 21 de planșe care re
prezintă toate muncile efectuate 
într-o mină. Pentru începutul anu
lui aproape toate laboratoarele au 
fost înzestrate cu materiale noi. 
Numai laboratorul de chimie a 
primit peste 100 de lăzi cu sub
stanțe chimice. Studenților li s-a 
erei at anul acesta condiții de în
vățătură din cele mai bune.

Astfel Petroșanii, orașul mine
rilor a devenit și un important 
centru universitar unde se pregă
tesc acum peste 800 de viitori in
gineri, de viitori străbătători ai 
adîncurilor carbonifere.

deloc suficientă. Contează foarte 
mult atmosfera ce se crează în ju
rul unui om care s-a abătut, chiar 
numai pentru un moment, de la 
principiile colectivului. Ironia fină 
studențească, discuțiile care să-l 
țină pe cel în cauză mult 
timp în centrul atenției, îmbinate 
cu tovărășia sinceră și critica edu
cativă, sînt suficiente pentru a 
creia o atmosferă de protest a co
lectivului la adresa celui vinovat.

Studenții știu să îmbine sa
tira cu sincera dorință de a- 
jutor. Grija atentă pentru a nu 
transforma buna intenție de ajutor 
în bancuri ieftine, este și aici ne
cesară. Organizația U.T.M. are su
ficiente mijloace să facă ca acea
stă atmosferă să fie creată conș
tient. Esențialul este dacă la crea
rea unei asemenea atmosfere par
ticipă cei mai buni studenți. In 
fața colectivului, aceștia au un a- 
numit prestigiu și un cuvînt de-al 
lor, venit la timp, contează. Păca
tul este, însă, că foarte frecvent 
acești cei mai buni studenți la în
vățătură în loc să-i domine pe acei 
indisciplinați preferă tăcerea» 
neamestecul.

Din discuții arm mai desprins un 
alt aspect, legat strîns de cel 
mai sus notat. Iată despre ce este

vorba. Se pune mereu întrebarea 
de ce nu reușesc unele acțiuni. Se 
pot da explicații începînd de la 
inițierea acțiunii și terminînd cu 
răspunsul la mobilizare. Dar nu 
despre aceasta vreau să vorbesc. 
Mi se pare mai interesant aspectul 
care a fost tratat în adunare și 
anume acela al siguranței și con
vingerii pentru fiecare acțiune în
treprinsă.

Să luăm de pildă informările po
litice. De importanța lor sînt con
vinși toți studenții. Mici greșeli de
termină ca eficacitatea lor să sca
dă. Numai faptul că odată sînt fir 
xate înainte de ore, altădată după 
ore, sau, uneori se amină, crează 
o anumită nesiguranță și premiza 
oa studentul să se îndoiască de 
necesitatea prezenței lui la infor
mări.

Sau, să luăm pregătirea profe
sională și activitatea științifică. 
Ambele activități trebuie duse cu 
continuitate. Întotdeauna însă, cea 
mai mare bătălie se duce în preaj
ma sesiunilor. Atunci sînt criticați 
cei leneși, ajutați cei care au ne- 
voie de ajutor. Chiar și numai & 
cest fapt lasă studenților impresia 
că se acceptă acest sistem de mun
că, chiar dacă cu diverse ocazii el 
este criticat.

Ce s-a încercat să se demonstre
ze prin asta? Că neseriozitatea, 
amînările, revenirile, acțiunile în 
oare nu se simte spiritul de răs
pundere a celui ce organizează, 
ajung să dăuneze prestigiului or
ganizației respective. Și dacă la 
aceștia se adaugă veșnica văică
reală „nu vin studenții, nu fac 
studenții.." se compromit multe 
încercări bune și utemiști buni, 
care conduc munca organizației 
U.T.M, din an sau facultate apar, 
deodată, neputincioși în fața masei 
de studenți oare inițial i-a ales.

Discuțiile din conferință sînt 
foarte binevenite, deși aparent 
ideile sînt de amănunt. Aparțin 
toate stilului de muncă, stil care 
se va îmbunătăți în măsura în care 
organizația U.T.M. va folosi ex
periența acumulată, va ține seama 
de specificul facultăților, grupelor 
ajungînd pînă la ceea ce este ca
racteristic și cel mai potrivit pen
tru fiecare student.

Ce trebuie făcut la început ? 
Mai întîi, create colective de mun
că largi, alese nu pe criterii arbi
trare ci judicioase; utemiști cu 
prestigiu, pricepuți și care acceptă 
conștient sarcina ce și-o asumă. 
S-a cerut acest lucru insistent în 
adunare.

„Luna culturii*
în facultăți

Cu cîteva zile în urmă ziarele au adus iubitorilor culturii romî- 
nești o veste plină de bucurie: cu prilejul sărbătoririi a unui de
ceniu de la proclamarea republicii se va organiza în întreaga țară 
„Luna Culturii" — prilej de trecere în revistă a mărețelor realizări 
obținute pe drumul făuririi culturii noastre socialiste.

In cei zece ani care au trecut de la proclamarea Republicii Popu
lare Romîne, poporul nostrtf a obținut sub conducera Partidului 
Muncitoresc Romîn realizări deosebite în toate domeniile științei și 
culturii. Țara noastră și-a făurit o cultură înaintată, puternica, 
strîns legată de aspirațiile seculare ale poporului pentru făurirea 
unei vieți noi.

în cadrul transformărilor revoluționare care au avut loc pe me
leagurile țării noastre s-a realizat lichidarea analfabetismului, 
crearea unui real învățămînt elementar, general, obligatoriu și gra
tuit. întregul învățămînt a fost așezat pe baze cu adevărat științi
fice. Universitățile și institutele de învățămînt superior — marile 
pepiniere de viitori intelectuali ai țării au fost reorganizate pe baze 
științifice, au fost adaptate nevoilor de dezvoltare a economiei și 
culturii noastre și au fost larg deschise pentru fiii oamenilor muncii 
care alcătuiesc astăzi majoritatea studențimii.

Paralel cu aceste înfăptuiri în domeniul învățămîntului, întreaga 
noastră cultură a înregistrat importante succese pe drumul creării 
unei culturi noi, demne de anii construcției socialiste.

Care vor fi manifestările care se vor organiza cu prilejul „Lunii 
Culturii** in institutele de învățămînt superior?

Pe baza instrucțiunilor Ministerului învățămîntului și Culturii 
în universități și în institutele de învățămînt superior se vor orga
niza între 1 decembrie 1957 și 1 ianuarie 1958 pe facultate sau ani 
de studii, conferințe în legătură cu ultimele realizări ale științei și 
culturii noastre, subiectele acestea fiind stabilite în funcție de spe
cialitatea studenților. Conferințele ținute de cadrele didactice de 
specialitate vor fi urmate de programe artistice date de formațiile 
artistice studențești.

Se vor edita de asemenea în institute buletine științifice închinate 
celei de a 10-a aniversări a R. P. Romîne. In multe institute vor fi 
organizate sesiani științifice, la casele culturale ale studenților vor 
fi organizate întîlniri ale studenților cu oameni de știință, de 
artă, vor avea loc simpozioane, serate literare, audiții muzicale etc.

în „Luna Culturii** se vor întocmi grafice care să ilustreze dez-L. ILIEȘ

MONICA VERDEȘ

O oră practică în laborato-; 
rul de mașini minere al Hi-* 
stitutulul de mine din Petro*< 
șanl. J

voltarea industriei, agriculturii și culturii din țara 
noastră. Vor fi amenajate vitrine cu cărți, în care 
vor fi expuse ultimele lucrări apărute în literatura 
științifică și beletristică din țara noastră. Se vor 
organiza pe grupe de studenți sau pe ani de stu
dii, pe scară largă, vizionări de spectacole teatra
le și cinematografice, vizite la muzee și expoziții.

Se vor organiza concursuri dotate cu premii (in 
genul emisiunilor radio „Drumeții veseli") între 
grupe de studenți, intre ani sau institute, pe teme 
de literatură, artă, muzică, teatru.

In colaborare cu fondul plastic se vor organiza 
expoziții și lucrări de artă plastică create de stu
denții institutelor de artă plastică.

Iată dragi tovarăși studenți numai ctteva din 
activitățile care se vor organiza in facultățile 
noastre cu prilejul „Lunii Culturii", lin rol im
portant in organizarea „Lunii Culturii" in facul
tățile noastre trebuie să-1 aibă organizațiile U.T.M. 
și asociațiile studenților.

Prin
denți
U.T.M.
marea
tare tinerească de trecere în revistă a realizărilor 
culturale dobindite in anii puterii populare.

Ce-ar povesti

£

atragerea unor mase cît mai largi de stu- 
la manifestările culturale, organizațiile 
trebuie să-și dea contribuția la transior- 

„Lunii Culturii4* intr-o entuziastă manifes-

III
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Bilanjul îndrăzneților
Expoziția cercurilor științifice 

studențești din centrul universi
tar Cluj, deschisă în sala mică 
din Casa de cultură a studen
ților, poate fi caracterizată, în 
mod laconic poate, ca un bilanț 
al celor îndrăzneți. Ii spun bi
lanț pentru că reprezintă — așa 
cum nota în cartea de impresii 
o profesoară — o încununare a 
unei laborioase dar tinere acti
vități, un prilej minunat de-a 
face o retrospectivă, o trecere în 
revistă a forțelor creatoare stun 
dențești.

Spuneam că expoziția este bi
lanțul îndrăzneților, pentru că 
cei care năzuiesc spre înălțimi, 
cei care luptă, învață, caută^ noul, 
sînt într-un cuvînt, îndrăzneți.

Că așa este o confirmă cu pri
sosință fiecare stand, reprezen- 
tînd cercurile științifice din toa
te institutele superioare clujene,

In standul Universității „Bo
lyai" privirea îți rămîne multă 
vreme ațintită asupra unor cer
tificate de inovatori. Ce caută 
ele aici? Nu cumva li s-a gre
șit destinația ? Nici vorbă. Sînț 
rezultatul multor frămîntări și 
cercetări a doi studenți, membri 
ai cercurilor științifice. Iată de 
ce Ministerul învățămîntului și 
Culturii a emis certificatele 
inovator nr. 102 
lor Szabo Arpad 
pentru lucrarea 
materiilor prime 
active indigene".

Abundă lucrările valoroase, 
ce-au văzut lumina tiparului in 
diferite publicații.

In această privință, pe prim 
plan aa situează lucrarea stu-

dentei Kecskes Gizella „Oglindi
rea vieții țărănimii la începutul 
secolului XX în opera lui Liviu 
Rebreanu și a lui Moricz Zsig- 
mond“.

Standul Universității „Victor 
Babeș** îți oferă și el „surprize**. 
Cea mai elocventă este Diploma 
de onoare a C.C. al U.T.M. acor-

O interesantă expozifie 
a cercurilor științifice 

studențești din Cluj

un „stîlp de telegraf

de
și 103 studenți- 
și Dely Esztera 

„Valorificarea 
minerale radio-

dată studentului chimist Ionel 
Haiduc pentru merite deosebite 
în munca științifică studențeas
că. Alături o revistă. Este „Re
vista de chimie". Remarc arti
colul „Combinații micromolecu- 
lare și ciclice anorganice". Au
tor : student Ionel Haiduc.

Geologii au expus eșantioane 
de minereuri, geografii, hărțile 
unor regiuni explorate, ierbare, 
animale împăiate, material fau
nistic.

Dar standul cu cei mai nume
roși admiratori, cel care atrage 
mai mult atenția este cel al In
stitutului politehnic. De ce? Pen
tru că este, parcă, cel mai a- 
propiat de tumultoasa viață a 
uzinelor. Mă opresc în fața unei 
adrese. In stingă, sus, antetul 
întreprinderii (este vorba despre 
uzina 1 Mai — Ploești). Desti
natar: cercurilor științifice stu
dențești ale Institutului politeh
nic din Cluj. Ic ea se apuae:

„Rugăm să ne dați prototipul 
mașinii pentru ungerea și deter
minarea coeficientului de freca
re și presiune la cuzineți din di
verse materiale, mașină realiza
tă de către studenții Sandor Die- 
nisie, Firănescu Paul și Sergiu 
Turcu".

Comentariile sînt inutile. Dar 
aceasta nu e singura lucrare de 
valoare. Patru studenți au rea
lizat sub îndrumarea profesoru
lui Ion Lăzărescu e lucrare deo
sebită „Geometria suprafețelor 
de așezare laterală a cuțitelor 
pentru prelucrarea roților dința
te în arc de cerc".

Din cele 12 lucrări premiate 
la sesiunea pe țară a cercurilor 
științifice studențești ale politeh
nicienilor, mai sînt de remarcat: 
„Studiul și determinarea carac
teristicilor fizico-mecanice ale 
cuzineților de final" precum 
și „Studiul pulberilor metalice 
și a pieselor presate". Aceste lu
crări au de-acum o largă răs- 
pîndire în practica multor între
prinderi din țara noastră.

Agronomii, geologii, chimiștii, 
filologii, și-au dat întîlnire în
tr-o tinerească expoziție, pentru 
organizarea căreia Consiliul oră
șenesc al U.A.S.-Cluj merită sin
cere felicitări. Dorim însă ca a- 
semenea inițiative să devină tra
diționale iar altele noi, și ctt 

numeroase, să apară.

Cer plumburiu. Tempe
ratură de frlgorifer.
Noapte senină. Drum
pustiu. Un sttlp de tele, 
graf nu stă locului. Nu 
stă de fel. Ce vrea el ? 
De ce nu.și caută de a 
sa treabă ? TI nărui în
furiat răsărind de după 
colț se repede la sttlp. 
Așează damigeana ală. 
turi binișor. * 
stîlpul în brațe.

— De ce nu 
mă, să trec ?

de foileton

l pd.
picioarele

mai

— De ce mă 
mă ? De ce?

Strtnge

mă lași

necăjești

— Stal canalie. Țl-e 
frică de mine ? Fugi ?

Nu fuge stîlpul ci 
mlntul de sub plcioa 
tînărulul. Se îndoiesc pi. 
cioarele lui parc-ar fi de 
ceară în preajma unui 
foc mare. Tînărul se a- 
șează lîngă stîlp. Mai 
soarbe puțin din dami. 
geană. Apoi pe un ton 
rugător.

— Mă tu 
meu. Eu sînt 
trică Chirică .........
noști ? Student. Din a- 
nul doi la fizico.mate- 
matici Iași.

Stîlpul este sttlp. Tace.

MIRCEA MUNTEANU 
corespondentul „Scînteii 

tineretului*4 pentru mgiu- 
Cluj

ești amicul 
Petrică, Pe. 
nu mă cu.

Nu se clintește. Petri a 
se supără. Dă de ctteva 
ori cu piciorul în stîlp.

Chirică ia damigeana 
și pleacă împleiicindu-se 
Ajunge nu se știe cum 
în biblioteca facultății 
de fizico-matematici. Fie. 
cărui scaun îi pune nu. 
mele unui prieten, apoi 
se plimbă cu damigeana 
de la scaun, la scaun 
pomenind la fiecare cite 
un nume. Și bea. Bea 
aici. Și la cămin a băut 
plnă nu l.au mal putut 
suporta colegii. Diminea.

ța o colegă l-a găsit în 
bibliotecă. Au aflat toate 
colegele. Toți colegii. Ca. 
drele didactice. Decana, 
tul a pus în discuție ca. 
zul. Organizația de bază 
U.T.M. a facultății, a a- 
nului, nu. ..Trebuie zic 
unii „colegi" - poate 
chiar aceia care l-au dat 
afară din cămin — să 
mai verificăm, să stăm 
de vorbă cu cei care l.au 
văzut beat pe Chirică". 
Pentru că ei nu știu cine 
sînt aceia, le indicăm 
noi. Nu sint mat mulți. 
E unul singur : stîlpul 
de telegraf din fața unu 
versității.

MOR
S’ Tov. Crișan Th. anul II sil- 
2 vică, la rugămintea colegilor 
£ să nu mai fumeze în dormitor, 
5 a început să-i înjure și să-i 8 amenințe cu bătaia...

§ EL : Camera a hotărît ? 
Să-i fie de bine!8 Hotărîrea ei
Nu ține la mine...

Un as 
printre ași

In cadrul campionatelor 
„Prietena noastră cartea” des
fășurate in nocturnă la cămi
nul „A. Petofi" a invins tov. 
Cîrje Gheorghe, anul II 
care s-a dovedit a fi „un u 
printre ași". Din gațtta țatirMi ■ Instf***, 

lui politehnic din Orașul Stalin^

S-o vo+at...

•FUM
0.

s'a respecta t
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Sugestii pentru rubrica
T8 N E RETE-EDUCAȚIE-RĂSPtl NDER1
La inițiativa ziarului nostru, 

comitetul orășenesc U.TM Ti
mișoara a organizat o consfă
tuire cu cititorii în care s-au 
purtat discuții pe marginea arti
colelor apărute la rubrica "" 
nerețe, educație, 
La consfătuire au 
miștii din fabrici 
profesori, părinți, 
Atit aprecierile, 
sugestiile au fost deosebit de in. 
lores aule și utile ziarului. Și nu 
numai ziarului. Ele au fost folo
sitoare și comitetului orășenesc 
U.T.M., pentru orientarea sa in 
munca de educare a tinerilor ti
mișoreni. Redăm mai jos cîteva 
din discuțiile purtate în cosfă- 
tuire.

„Ti- 
răspunderi'*. 

participat ute- 
și din școli, 
activiști etc. 

dar mai ales

Din nou despre fete
Două utemiste care nu se cu

noșteau între ele, avînd locuri de 
muncă diferite, au ridicat aceiași 
problemă : Ce să facem pentru a 
pregăti mai bine fetele pentru 
viață? Unele devin soții, mame, 
și nu știu cum să se poarte în di
ferite împrejurări ale vieții. To
varășa Fărcașu, de la fabrica 
„Ion Fonagy“ fabrică în care 
lucrează un număr mare de fete, 
arăta că unele tinere după căsă
torie se schimbă radical. Iși ne
glijează ținuta și instruirea, își li
mitează preocupările doar la sfera 
îngustă a căminului lor. Apoi, 
peste un an, doi, sînt profund ui
mite cînd soții lor nu le mai acor
dă aceiași atenție înstrăinîndu-se 
de ele. Atunci, — dacă reușesc 
să înțeleagă situația — încearcă 
disperate să repare greșelile să- 
vîrșite. Unele reușesc, altele nu. 
In foarte multe cazuri, cauze de 
acest gen duc la destrămarea 
unor căsnicii în care — dacă ar f! 
existat tact și înțelegere din par
tea fetelor — ar fi putut fi feri
cite. Unele fete gîndesc că trebuie 
să fie ordonat îmbrăcate și Ia 
curent cu problemele vieții, pină 
la căsătorie. Cum să le facem să 
înțeleagă că soția și cu atît mai 
mult mama trebuie să fie un om 
în stare să înțeleagă și să-și a- 
jute soțul și copiii, că femeia da
torită calităților ei deosebite, dar 
și înfățișării ei plăcute poate 
aduce bucurie și fericire într-un 
cămin ? întreba tov. Fărcașu.

Alți vorbitori au arătat că mal 
există fete care așteaptă o „par
tidă bună“ pentru a se căsători, 
care aleargă după titluri și după 
bani și că datorită acestor con
cepții — de multe ori alimentate 
de părinți — se fac căsătorii ne
fericite, care se soldează cu di
vorțuri și cu copii nevoiți să alea
gă între un părinte și altul. Și în- 
sfîrșit ca o problemă specifică 
regiunii, s-a arătat că în unele 
sate din Banat, părinții căsăto
resc tinerii de la vîrstă foarte 
fragedă, cînd nu sînt capabili să 
înțeleagă și să acționeze pentru 
fericirea lor viitoare.

Toate aceste probleme deosebit 
de importante pentru tineret și-au 
găsit și-și vor mai găsi loc în 
discuțiile care se poartă în zia
rul nostru cu privire la educația 
tineretului însă nu aceasta este 
singura cale de rezolvare a

întîmplare; doi frați Farkaș 
au lucrat in fabrică mai mul
tă vreme. Au fost dați în sea
ma unui lucrător să-i învețe me
seria. Acesta a încercat tot ce-a 
putut. Dar băieții erau leneși, ne
ascultători. După cîtva timp lu
crătorul sătul de necuviințele lor 
cît și de faptul că trebuia să exe
cute și lucrările lor, i-a reclamat 
conducerii. Celor doi frați li s-au 
desfăcut contractele de muncă. La 
o reuniune organizată in car
tier, cei doi frați l-au provo
cat pe lucrătorul in cauză, l-au 
scos afară din sală și l-au 
maltratat îngrozitor. Bine înțe
les că huliganii au fost pedepsiți 
de organele de stat. Dar pe bună 
dreptate utemistul iși punea în
trebarea : de ce atîta timp cît a- 
ceștia au lucrat în fabrică nu s-a 
ocupat nimeni de ei ? Oare colec
tivul de tineri și organizația 
U.T.M. n-ar fi putut exercita o in
fluență bună asupra lor ?

Răspunsul l-au dat alți vor
bitori. Secretarul organizației 
U.T.M. de la fabrica „Nikos Be- 
loianis" arăta că ei se ocupă și 
de utemiști, și de tineri, dar că 
țin legătură și cu părinții tineri
lor, unora mulțumindu-le pentru 
felul în care și-au crescut copiii, 
altora atrăgindu-le atenția asu
pra purtărilor urîte ale copiilor 
lor. Și in alte organizații de bază 
se folosesc metode variate pentru 
educarea tineretului. Unii partici- 
panți la consfătuire s-au angajat 
să scrie ziarului despre tinerii 
buni, care fac cinste uzinei și or
ganizației respective precum și 
despre metodele și rezultatele ob
ținute în munca de educare pe 
care o desfășoară organizațiile 
U. T. M.

tele bune pe care le-au avut multe 
articole publicate la rublica „Ti
nerețe, educație, răspunderi". El 
a asistat la dezbateri interesante 
in jurul unor probleme ridicate 
de ziar. Tov. Mareș a recomandat 
ziarului să pună in discuția tine
rilor și alte aspecte ale probleme- 
Jor de educație și anume aspectele 
legate de formarea caracterului. 
Din totdeauna tinerii au discutat 
despre curaj, sinceritate, fermi
tate precum și reversul lor, lași
tate ori nesinceritate. Pe un alt 
plan șeful secției de învățămînt 
a Sfatului popular al orașului Ti
mișoara, tovarășul Cojocaru a- 
rată că sînt tineri care-și fac un 
titlu de glorie din aceea că reușesc 
să călătorească cu tramvaiul ori 
cu trenul fără bilet, că primesc 
rest sume mai mari decit ii se 
cuvin șl nu restituie banii care 
nu ie aiparțin. In unele cazuri a- 
semenea tineri sînt socotiți „cu
rajoși", „îndrăzneți" și luați drept 
model. Discuția din ziar poate să 
ia atitudine față de asemenea 
probleme. Pe aceste teme ar tre
bui organizate și discuții largi în 
colectivele de tineri, discuții 
nite de la exemple care le 
la îndemînă.

Și în sfîrșit, vorbitorii au
tat că unele categorii de tineri — 
de pildă elevii — au fost com
plect neglijați, că 
U.T.M. ar trebui să 
tură mai strinsă cu 
dagogii. că aceștia
împărtășească mai des observa
țiile lor prin ziar.

★

Consfătuirea de la Timișoara 
a furnizat ziarului ctt și organi
zației orășenești 
gat material. Cu 
nizațiilor U.T.M.
tră intenționează
și în alte orașe asemenea cons
fătuiri menite să aducă pe prim 
plan problemele atît de com
plexe ale educației comuniste a 
tineretului.

por- 
stau

ară-

organizațiile 
țină o legă- 
părinții, pe
ar trebui să

lor.

Cîteva păreri
fost interesantă 
a prilejuit un

Cum ar putea fi 
curmat răul?

deUn utemist de la fabrica 
chibrituri a relatat următoarea

Consfătuirea a 
și prin faptul că 
viu schimb de păreri. Dintre a- 
cestea merită selecționate cîteva. 
Tov. Marin Costea susținea că 
pentru curmarea purtărilor urîte 
ale unor tineri nu trebuie să se 
folosească mănuși. In organiza
ția lor au exclus din organizație 
tineri care dansau extravagant 
ori se imbrăcau fistichiu. Mai 
mult decit atit, Ia insistențele lor 
s-au luat și măsuri administra
tive împotriva unor asemenea ti
neri. Din păcate insă din cuvin- 
tul tovarășului reieșea că nu 

luptăm 
pentru formarea bunelor deprin
deri la unii tineri, pentru a-i în
văța să iubească frumosul, pentru 
a-i ajuta să crească oameni in
tegri. Tovarășul Marin Costea nu 
a înțeles că măsurile repre
sive nu sînt un scop în sine, că 
la ele se recurge doar în ultimă 
instanță, cînd nu se mai poate 
îndrepta mare lucru. Păcat că in 
consfătuire, asemenea teorii, pro
fund dăunătoare n-au fost combă
tute.

Tovarășa Ana Bogdan, munci
toare fruntașă la U.T.T., a adus 
multe cuvinte de laudă la adresa 
articolelor publicate la rubrica 
„Tinerețe, educație, răspunderi" 
arătind că ele au ajutat organi
zația lor de bază în munca de 
educare. Asupra unora dintre ar
ticole s-au organizat și discuții.

Tovarășul Dumitru Mareș, ac
tivist al Comitetului regional 
U.T.M. a relevat de asemenea efec-

U.T.M. un bo- 
ajutorul erga- 
redacția noas- 
să organizeze

are nici un sens să

O scenă din tilm

Pregătiri pentru
îns anunțările
de primăvară

Colectiviștii, întovărășiți! și ță
ranii muncitori cu gospodărie in
dividuală din regiunea București 
au început lucrările de pregătire 
a terenului pentru însămințările 
de primăvară. Ei au arat pînă 
acum aproape 300.000 ha. din su
prafața ce o vor însămînța in pri
măvară.

In raioanele Alexandria, Tr. Mă
gurele, Oltenița, Giurgiu și Videle 
au fost arate pînă acum cite 
22.000—26.000 ha. Experiența a 
arătat că de pe terenurile arate 
din toamna, pe care s-au aplicat 
îngrășăminte, s-au obținut pro
ducții sporite. Aceasta a determi
nat pe cultivatori să are și să a- 
plice îngrășăminte naturale pe su- 
prafețte mari. Numai pînă acum 
au fost aplicate peste 373.000 tone 
îngrășăminte naturale.

(Agerpres)

La Lucăcești pe locurile unde nu de mult erau cimpii se cons
truiesc blocuri frumoase și confortabile pentru muncitorii pe
troliști din Valea Zemeșului. Noul orășel Lucăcești se mă
rește și se înfrumusețează pe zi ce trece.

Pentru o intensă activitate culturală
de masă a tinerilor săteni în timpul iernii

(Urmare din pag. I-a)

muncile agricole, prin chiuituri, 
strigături populare de largă cir
culație adaptate la situație etc.). 
Tot in acest răstimp, in comună 
se va organiza o brigadă artis
tică de agitație în limba maghia
ră, apoi se vor pune in scenă 
piese scurte, în aceeași limbă, 
pe tema colectivizării. Paralel se 
pregătește montarea unei suite 
de dansuri populare locale, sub 
îndrumarea unui specialist, pen
tru a fi prezentată Ia un concurs 
artistic raional.

Ceea ce e nou însă in activi
tatea culturală a satului, sint 
acțiunile variate preconizate pen
tru popularizarea cărții. Astfel 
s-a inițiat organizarea unor pro
cese literare (primul va fi la 
romanul „Ana Karenina" de Tol
stoi) apoi „dansul eroilor căr
ții", printre care se numără Ro
meo și Julieta, Sînziana și Pe
pelea etc. Au fost organizate 
cercuri de citit, în fiecare cir
cumscripție electorală. Pînă a- 
cum cercurile de citit erau folo
site doar pentru lectură. In vii
tor in cadru! cercurilor se vor 
idzbate și alte probleme : de po
litică internă și externă, seri de 
întrebări și răspunsuri pe terne 
agricole etc. Demn de remarcat 
e faptul că deputății și cadrele 
didactice sprijină îndeaproape 
activitatea cercurilor de citit.

De asemenea se vor organiza 
seri de basme pentru copii și 
concursuri literare — ghicitoare. 
Dat fiind faptul că numărul căr
ților din bibliotecă a atins ciira 
de 5.000. S-a început operațiu
nea de catalogare sistematică a 
lor, pe probleme, tematice.

Demn de remarcat e faptul că 
toate cadrele didactice și ceilalți 
intelectuali din comună sprijină 
cu multă insuflețire activitatea 
și acțiunile intreprinse de cămi
nul cultural împreună cu orga
nizația U.T.M. în vederea- spori
rii recoltei la hectar, a lucrării 
Sămintuiui după regulile agro-

tehnice avansate s-au luat mă
suri pentru mărirea numărului 
cercurilor agrozootehnice cu încă 
unul — în întovărășire, unde n-a 
existat Pentru a asigura efica
citatea lecțiilor, se vor face 
schimburi de experiență cu cer
cul care funcționează în G.A.C., 
apoi în cadrul expunerilor se vor 
populariza metodele de lucru a 
pămîntului folosite de colectiviș
tii fruntași.

0 altă latură a activității cul
tural-educative, de Importanță 
primordială, o constituie propa
ganda științifică prin conferințe 
în care scop se vor folosi mate
riale intuitive, ilustrative (plan
șe, hărți, desene etc.). De ase
menea, vor fi organizate întîlniri 
cu colectiviștii, cu fruntași ai re
coltelor, care să vorbească des
pre metodele lor de lucru, des
pre superioritatea și avantajele 
muncii în gospodăria agricolă 
colectivă. Aceasta va spori efica
citatea conferințelor, va contri
bui la atragerea a tot mai mulți 
țărani muncitori în G.A.C.

O altă problemă care a stat 
în centrul atenției conducerii că
minului cultural, al organizației 
U.T.M. a fost aceea a organizării 
timpului liber al tinerilor. In a- 
fara reuniunilor tovărășești și a 
horelor duminicale, pentru peri
oada iernii a fost stabilit un plan 
comun care prevedea vizitarea 
în colectiv a împrejurimilor, în 
tovărășia unui muzeolog clujean, 
care să facă cunoscute tinerilor 
istoria, trecutul acestor melea
guri unde au existat cîndva ce
tatea lui Gelu (la confluența 
celor două Someșuri) ori castrul 
roman de pe locul actualului 
castel medieval, așezările dacice, 
o peșteră datînd din paleolitic și 
atîtea altele. Desigur, pentru a- 
ceasta, vor fi deosebit de preți
oase datele ce au fost culese cu 
priiejui întocmirii monografiei 
comunei. Trebuie sub'îniat fap
tul că folosind datele bogate ale 
acestei monografii se vor face 
expuneri în cadrul căminului cul
tural și la stația de radioficare.

In planul căminului cultural 
figurează, de asemenea, acțiuni 
cu caracter sportiv. Peste clte- 
va zile va avea loc primul con
curs de șah din această perioa
dă, la care participă 30 de aă- 
teni, iar în colaborare si cu aju
torul sfatului popular local, ur
mează să fie repusă în stare de 
funcționare pista de popice, pină 
la data de 15 decembrie.

In afară de acestea, Comitetul 
U.T.M. « întocmit un plan, în 
care se prevăd vizionări de fil
me în colectiv, la fiecare două 
săptămini, care să fie urmate de 
discuții in sala bibliotecii.

Pe Ia șezătorile de iarnă, în 
cadrul cercurilor de citit, la 
hore, tinerii vor strînge produc
țiile folclorice locale pe care le 
vor pune la dispoziția profesoru
lui de limba romînă, Pop Ale
xandru, pentru ca, în urma pre
lucrării, să poată fi publicate 
într-un volum. Totodată, anumi
te producții populare noi vor fi 
incluse în repertoriul echipelor 
artistice. Un prim rod al acestei 
acțiuni îl va constitui suita de 
dansuri locale rominești și ma
ghiare despre care am vorbit.

Deoarece tinerilor, în special, 
le place teatrul (de amintit că 
au fost puse în scenă piese mari 
ca „O noapte furtunoasă", „Nă
pasta" etc.), se vor mai organiza, 
in cîteva după.amiezi, expuneri 
însoțite de aplicații practice, pe ----- ------------
teme de regie, interpretarea unui (ORGANIZATORICE ȘI DE OR- 
rol, machiaj etc. D*N GOSPODĂRESC) CARE SA

Un accent deosebit se va pune ASIGURE IN FIECARE SAT 
de aici Înainte pe organizarea DESFĂȘURAREA UNEI INSU- 
sistematică a schimburilor de FLEȚITE Șl RODNICE ACTIVI- 
experientă cu echipele artistice ȚAȚI CULTURALE DE MASA 
din satele înveciitate — Florești, PERIODA IERNII. 
Someșul Rece, apoi 
clubului „Victoria" 
altele, cu care prilej 
zenta și programe 
cestea vor da posibilitatea să se 
învețe multe lucruri utile pen
tru munca cuiturai-artistică de 
masă.

Și pentru că vorbim de ac
țiunile bogate ce se vor desfă
șura în perioada iernii pe tărim 
cultural, trebuie să precizăm că

„secretul* tn dezvoltarea vieții 
culturale din comună îl consti
tuie colaborarea strinsă a cămi
nului cultural, a bibliotecii cu 
sfatul popular și îndeosebi cu 
organizația U.T.M. — colabora
re ale cărei roade s-au văzut 
șl care stă drept chezășie 
succesului ii"___ :
Planul de activitate a căminului 
din Gllău a fost întocmit îm
preună cu organizația U.T.M. și 

............ concret 
realiza-

...... S
viitoarei activități.

sfatul popular, stabilind 
contribuția fiecăruia la 
rea lui.

Aportul nemijlocit al organi
zației U.T.M. in problemele mun
cii cultural-artistice a satului 
este deosebit

IATĂ DE 
EXEMPLUL 
TINERETUL 
OPERA DE ___
A ȚĂRANILOR MUNCITORI, 
DE TRANSFORMARE SOCIA
LISTA A AGRICULTURII, ME
RITA SA FIE URMAT DE TOT 
MAI MULTE ORGANIZAȚII 
U.T.M. DIN SATE.

ȘI ÎNTRUC1T TIMPUL NU 
AȘTEAPTĂ — IARNA BATE 
DE-ACUM LA UȘA - ORGANI
ZAȚIILE U.T.M., IN COLABO
RARE CU SFATURILE POPU
LARE COMUNALE ȘI CONDU
CERILE INSTITUȚIILOR CUL
TURALE SĂTEȘTI. POT ȘI TRE
BUIE SĂ IA TOATE MĂSURILE

de util.
CE CREDEM 
PE CARE-L 
DIN GILĂU 
CULTURALIZARE 

■“ MUNCITORI,

CA 
DA 
IN

cu cele ale 
din Cluj și 
se vor pre- 
comune. A-

nâtoarca tragică
Fabula filmului este minimă: 

o cooperativă agricolă cu ajuto
rul căreia mai multe zeci de fa
milii de țăr.ani încearcă să iasă 
din mizeria cumplită lăsată de 
război, să-și asigure pentru în
ceput pîinea zilnică, este victima 
unui furt ce-o amenință cu de
posedarea de pămint, animale și 
unelte, cu dezastrul total. Cu
prinși de disperare, cooperatorii 
ajutați de numeroși tovarăși, în
cep o uriașă vînătoare care are 
drept scop prinderea hoților, re
căpătarea banilor. Ei reușesc pină 
la urmă să distrugă banda de 
tîlhari, să-și redobîndească avu
tul. Este parcă aci un proces 
invers proporțional: cu oît e mai 
simplu faptul relatat, cu atît sînt 
mai adinei și mai importante 
semnificațiile extrase. Pentru a- 
ceasta, în primul rînd, „Vînătoa-

rea tragică" — întîiul film al lui 
de Santis ni se pare una din cre
ațiile — program ale neorealis
mului italian, un prototip în care 
se pot recunoaște trăsăturile e- 
sențiale ale acestui curent atît de 
discutat.

Cînd se spune că 
progresiști italieni au 
aparatul de filmat în
spune puțin; dovadă — scene

cineaștii 
coborît cu 
stradă se

Cronica filmului

A doua viață
(Urmare din pag. l-a)

aȘ» atunci a venit președintele și 
văzut-o.

— Ce-i cu dumneata, te-ai în
scris, ești la noi ?

Dafina a simțit atunci că are în 
ea destulă putere să-i spună ceea 
ce trebuie.

— Nu. Am venit și eu pe-aici. 
Nu m-am înscris pentru că pe la 
mine a-ți uitat să veniți sau poate 
v-a fost frică de cîini.

— Păi așa am auzit, că ai niște 
cîini cam răi, a încercat s-o drea
gă președintele, pleeîndu-și ca/pul.

Din ziua aceea Dafina a venit 
în fiecare zi la muncă, deși cere
rea ei a trecut prin adunarea ge
nerală mult mai tîrziu. La început 
trebăluia și ea prin curte ce cre
dea de cuviință; mătura, curăța pe 
la grajd, dădea porcilor de mîn- 
care. Brigadierii n-o trecuseră însă 
în carnetele lor și zilele acestea nu 
i le-au pus la socoteală. De altfel» 
Dafina nici nu le-a cerut asta. 
Apoi, cînd a început praștia, a in
trat și ea într-o echipă. Cînd a 
prins sapa in mină, nu a lăsat-o 
deoparte pînă la prînz și s-a dus 
înainte cu postața ei, lăsîndu-i pe 
ceilalți în urmă cu cîțiva zeci de 
pași. La început nu prea vorbea 
cu nimeni. Ii plăcea să-i asculte, 
și vacile lor i se păreau o muzică 
nespus de frumoasă care o ferme
ca. Fetele cintau și rîdeau, împre
jurul ei era ceea ce se numește 
viață. Și atunci sufletul ei și-a des
chis ca o floare petalele și a lăsat 
să pătrundă înăuntru primele raze 
de soare.

Mai tîrziu și-a dat seama că «- 
colo e nevoie de ea, de ceea ce 
face ea. Au chemat-o într-o noap
te să vină dacă vrea la grădină 
pentru udat. Cum să nu vrea ? 
Apoi au invitat-o să-și spună pă
rerea în adunare despre cum ar fi 
mai bine să se muncească la treie- 
riș. Și văzînd că lumea o ascultă 
și că președintele o încuviințează 
a vorbit cu mai mult curaj.

Pașii ceilalți i-a făcut mai sigură, 
călcînd mai dreaptă și mai încre
zătoare. Cămăruța nu i se mai pă
rea pustie. Răceala din ea pierise. 
Intr-o zi a observat că mușcata de 
la fereastră înflorise.

Intr-o seară totuși a mai plîns. 
Adunarea generală o alesese în 
consiliul de conducere. A plîns de 
fericire.

In anul urumător, Dafina și-a fă
cut la marginea satului o casă. 
Casă nouă, micuță, atit cît îi tre
buia ei, dar frumoasă. Totul nu
mai din munca ei. A tras lumină 
electrică și și-a cumpărat radio. 
Totul fidea împrejur. I se părea 
atit de nefiresc să etnie muzica în 
casa ei I Și totuși cînta.

Atunci a chemat pentru prima 
oară musafiri. A îndestulat masa 
cu mîncare și cu vin bun și oa
menii au ciocnit pentru sănătatea 
ei. A plîns și atunci.

In toamna aceasta Dafina a mers 
în echipa de agitatori prin comu
nă. S-a dus prin case, la toți cei 
care nu se înscriseseră încă în co
lectivă. Le-a vorbit puțin, mai 
mult s-a uitai și a mîngîiat copiii 
in creștet. Agitatorii nu mai tre
buiau să caute alte exemple. Cînd 
o vedeau pe Dafina oamenii ră- 
mîneau pe gînduri. Cine-a fost ea 
înainte și cine este acum. Femeile 
ii cercetau hainele. Era îmbrăcată 
ca o cucoană, dar tot simplu ca și 
înainte.

Bine te-ai mai căpătuit, tu 
Dafina.

— Da, m-am căpătuit, răspun
dea ea și-i privea în ochi, tăcută.

Pe la începutul culesului viilor, 
oamenii din sat s-au înscris cu to
ții. O văduvă, intrată atunci a spus 
în adunarea generală unde i se 
discuta cererea •

— Mie nu mi-a trebuit nici o 
lămureală, maică. Eu am stat de 
vorbă cu Dafina.

întregi din „Vînătoarea tragică", 
care, fără a fi cu aceasta mai 
pu(in artistice, par secvențe des
prinse dintr-un documentar al 
vremii (scenele cu colectele tn 
favoarea demobiliz-aților, panop- 
ticumul din trenul deschis : bursa 
neagră, disperarea activă a sol- 
daților întorși din prizonierat 
etc.).

„Vînătoarea tragică" dovedește 
încaodată că neorealismul italian 
are ca principiu de bază autenti
cul nu numai în conținut ci și 
în formă, în expresie, chiar dacă 
aceasta înseamnă o sacrificare a 
unora dintre atributele cele mai 
spectaculoase ale genului cine
matografic. Mi se pare că neo
realismul a desființat noțiunea de 
vedetă (indiferent dacă folosește 
actori profesioniști sau oameni 
de pe stradă), nivelînd Intr-un 
sens bun locul echipei interpre
tative. In filmul italian dina
inte de sfîrșitul războiului, Mas
simo Qirotti era o „stea" dar ni
ciodată nu a avut roluri atît de 
frumoase, nu a jucat attt de 
cald, nu a avut atît de mare in
fluență asupra masei de specta
tori cum le-a dobîndit in filmele 
cineaștilor progresiști. Gina Lo- 
lobrigida este parcă alta intr-un 
film ca „Atențiune, bandiții" și 
alta în filmele de succes bănesc, 
sau ca alintată a revistelor de 
cancanuri cinematografice. Poate 
că filmele neorealiste n-au oferit 
posibilitatea unor mari roluri de 
compoziție sau au sărăcit într-un 
anumit sens gama artei interpre- 
tative dar mi se pare că în ace
lași timp nu există nici un sin
gur zîmbet fals, de complezență 
într-un asemenea film, lucru care 
nu s-ar putea spune despre al
tele produse In occident, chiar 
dintre cele mai bune. Este vorba 
aici de un spirit colectiv de a- 
propiere de viață care a dat roa
dele cele mai fericite.

Cel mai interesant lucru și mai 
reprezentativ mi se pare însă în 
acest film problema atitudinii 
creatorului față de eroii lui. Este 
știut să cineaștii progresiști ita
lieni pun pe primul plan ideea 
răspunderii omului modern față 
de viata lui și a celorlalți, față 
de societate. In această lumină 
ei manifestă
oare șovăială In categorisirea e-

întotdeauna oare-

Un minut de adevăr — PATRIA, 
Orgolioșii - REPUBLICA; Ulise
- V. ALECSANDRI, BUCUREȘTI, 
GH. DOJA, ALEX SAHIA, LIBER
TĂȚII ; Inttlnire la bal - MA. 
GHERU, I. C. FRIMU, ALEX. PO- 
POV ; Vtnătoarea tragică — ELE. 
NA PAVEL ; Legenda din Polesla
- LUMINA ; Lecția vieții - CEN. 
TRAL ; Dracul păcălit — VICTO
RIA, BOLESLAW BIERUT ; Malva
- DOINA, ILIE PINTILIE, OLGA 
BANCIC, Celkaș - MAXIM GOR. 
KI ; In Oceanul Pacific — TIM
PURI NOI ; O mică tnttmplare - 
TINERETULUI ; Don Quijote — 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE, 
N. BALCESCU; Richard al III. 
lea (ambele serii) — VASILE 
ROAITA, MIORIȚA; Fedra - 
CULTURAL, ARTA; Suflete tari
- GRIVIȚA ; Inima etntă - UNI. 
REA ; Omul din umbră - CONST. 
DAVID; Moulin rouge — FLACA. 
RA, G. COȘBUC ; Căile dragostei
- MUNCA. VOLGA; Poetul - 
MOȘILOR ; Prologul - 23 AU. 
GUST ; Aleksandr Nevski — DON. 
CA SIMO ; Camelia - M. EMI. 
NESCU, AUREL VLAICU; Vrăji, 
toarea — 1 MAI ; Bigamul — 
ALIANȚA.

roului, nu se hotărăsc adică să-I 
eticheteze a fi de un fel sau de 
altul decit după o oarecare in- 
tîrziere, după repetate verificări 
ale poziției lui tn fața unor Incer. 
cări de seamă. Ei socotesc că o- 
mul simplu al zilelor noastre este 
atît de apăsat de realitatea cru
dă din țările capitaliste incit tre
buie să se apropie de el cu multă 
înțelegere, n-au voie să-l judece 
cu asprime, cu puritanism rigid. .---- 1- .... ... ... ej v0(.

marea 
îunda- 
pentru 
strinsă 

„ răspunderea lor per
sonală — societatea burgheză, 
legile ei inumane.

Iată-1 pe banditul interpretat de 
Andrea Checchi. El nu e singu
rul și nici principalul vinovat 
pentru faptul câ a jefuit, a omo- 
rît, este pe cale de a nenoroci 
zeci de familii de cooperatori că
rora le-a furat avutul colectiv. El 
este în ultimă instanță o victima 
a războiului, o victimă deși și o 
unealtă a moșierilor care I au pus 
să-i prade pe cooperatori pentru 
a avea pretextul de a le smulge 
înapoi păminturile, vitele, mași
nile. Dar membrii colectivei agri
cole (înjghebate la îndemnul și 
sub conducerea unor luptători ae 
stingă, foști membri ai detașa
mentelor de partizani), cu mai ea 
înțelepciune de care dau dovadă 
intoideauna oamenii din 
înțeleg câ vina lui este minimă 
în raport cu lorțeie care l-au mî- 
nuit ca pe o jucărie și hotărăsc 
ca acest om. cu toate fărădelegile 
făptuite, este prea prețios, ca 
orice om simplu, că, mai ales, 
viitorul lui este foarte important, 
și ei nu vor putea merge sp;e 
bucurie, avindu-i pe conștiința. 
Și atunci de Santis vine cu o 
splendidă figură de stil cinema
tografică, un admirabil și plin ne 
umanitate poem fără cuvin.e. 
Banditul, care cu cîteva di, e 
înainte le amenința viața și care, 
totuși, intr-o răbufnire de cinste, 
și-a ucis iubita pervertită loial 
în ticăloșie pentru a-i salva, este 
lăsat liber de către cooperatori. 
Dar el nu Crede în această liber
tate. Nu atît nu crede cit soco.e- 
ște. cu luciditatea omului care se 
știe grav vinovat față de oame
nii săraci, frați de-ai lui de mi
zerie. că nu are dreptul la aeea- 
stă scutire de sancțiune. Atunci 
țăranii nu l lasă să se predea au
torităților unei societăți tn care 
nici ei nu au încredere, ci îl „go
nesc" spre fericire, îl „alunga" 
spre o viață nouă, bombardîndu-î 
cu bulgări de pămînt. Cu acel 
pămînt care înseamnă totul pen
tru ei, înseamnă viața frumoasă 
ce și-o doresc lor, și ce-o oferă 
ca un splendid dar și omului al 
cărui suflet a fost ciștigat unei 
lumi noi, pentru care acești ță
rani nu vor înceta lupta.

Aceasta mai ales cu cit 
să dovedească faptul că 
răspundere pentru viciile 
mentale ale oamenilor, 
greșelile lor o are — în 
legătură cu răspunderea

popor,

B. DUMITRESCU

9 tineri rutieri dornici de afirmare 
se pregătesc —1

Intr.una din serile trecute l-am 
căutat pe cunoscutul antrenor de 
ciclism Alecu Someșan, care a 
primit însărcinarea să pregătească 
lotul de tineret pentru „Turul 
Egiptului".

Așteptîndu.l pe antrenorul So- 
meșan, am fost tentat să cunosc 
vîrsta băieților pe care „nea Ale. 
cu" ti pregătește pentru examenul 
din ianuarie din „Țara piramide
lor". Spun c-am fost tentat de a- 
cest lucru, mai ales pentru că bă. 
ieții zburdau în jurul meu în aș. 
teptarea aceluiași om.

Sînt aici, în acest lot, o serie de 
băieți deosebit de talentat! care nu 
peste multă vreme vor începe — 
de altfel au și început — să-i pună

pentru „Turul Egiptului

Constituirea comitetului organizatoric 
în vederea pregătirii conferinței 

naționale a femeilor din R. P. Romînă

1 REDACȚIA INVITA ORGA-tt 
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Miercuri a avut loc în sala 
Sfatului Popular al Capitalei, s 
consfătuire la care au participat 
membre ale Comitetului Femeilor 
Democrate, reprezentante ale 
C.C.S., U.T.M., ale Comisiilor de 
femei de pe lingă sfaturile popu
lare, din cadrul U.C.E.C.O.M. și 
Centrocoop, ale Crucii Roșii, fe
mei fruntașe din industrie, agri
cultură, de pe tărîmul științei și 
culturii.

La consfătuire s-a dezbătut 
Hotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. cu privire la îmbună
tățirea activității în rindul fe
meilor.

Consfătuirea a fost deschisă 
de tov. Ileana Răceanu, vicepre
ședintă a C.F.D.R., iar referatul 
cu privire la îmbunătățirea acti
vității în rindul femeilor a fost 
prezentat de țov. Stela Enescu, 
președinta C.F.D.R.

Au luat cuvîntul numeroase 
participante la consfătuire, care 
au salutat cu însuflețire Hotărî
rea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., subliniind importanța ei 
pentru dezvoltarea mai departe 
a mișcării de masă a femeilor 
din R.P. Romînă. Reeratul cît 
și participantele la discuții au

scos în evidență că prin aplica
rea Hotărîrii se va realiza mo
bilizarea mai largă a femeilor 
la construirea socialismului, la 
educarea tinerei generații în spi
ritul dragostei de patrie, la dez
voltarea și întărirea legăturilor 
de prietenie ale femeilor din țara 
noastră cu femeile de peste ho
tare.

La această ședință s-a cons
tituit Comitetul organizatoric 
central.

In cadrul unei ședințe a Comi
tetului Organizatoric central au 
fost alese membrele Biroului, din 
care fac parte: Stela Enescu, 
președinte, Lucia Demetrius, Ligia 
Macovei, Emilia Radu, Maria Zi- 
daru, vicepreședinte, Ioana Boga 
Colea, Elena Livezeanu, Ilea
na Răceanu, Elena Vîlcoci 
— secretare, Elena Iordăche- 
seu Lascu, Ana Lungu, Cornelia 
Mateescu, Valeria Marincaș, Eca- 
terina Nemeth, Zoe Rigani, Alice 
Săvulescu, Ana Schlachter, Elena 
Stoia.

Comitetul organizatoric central 
a elaborat un plan de măsuri în 
vederea pregătirii Conferinței na 
ționale a femeilor din R. P. Ro
mînă, care va avea loc în luna 
martie 1958.

(Agerpres)

pe gtnduri pe „așii": C. Dumi
trescu, Șt. Poreceanu etc.

Lotul cuprinde 9 rutieri dintre 
care 5 sînt de la „Voința": Const. 
Moiceanu (20 ani) ; Ion Braharu 
(19 ani) ; Marcel Voinea (19 ani) ; 
Victor Cohanciuc (18 ani) ; Ariton 
Simion (18 ani) ; doi dinamovlștl 
A. Șelaru (23 ani) și Gh. Cal- 
cișcă (23 anij ; și Vașile Dobrescu 
(C.C.A.) (22 ani) și Dumitru Con. 
stantin — Progresul.

Antrenorul Alecu Someșan a 
fost foarte concis tn răspunsuri.

— Ce părere aveți despre lot ?
— Este excelent; cred că bă

ieții care vor pleca tn Egipt din 
acest lot vor obține rezultate bune. 
în nici un caz ei nu se vor clasa 
mai jos de locul IV.

— De unde provine acest optl. 
mlsm ?

— Tn primul rtnd țin să amin
tesc de turul ciclist ai Iugoslaviei, 
unde băieții noștri în special C.

din „zestrea" lor de ta capitolul 
— pregătire — pentru Varșovia — 
Berlin—Praga ?

— Cu alte cuvinte întrebați dacă 
„Turul Egiptului" poate aduce o 
contribuție la pregătirea pentru 
„Cursa Păcii". Intr-adevăr, proble. 
ma aceasta merită toată atenția. 
Din păcate ș.a dovedit că acumu
larea de formă, de care beneficiază 
rutierii participant la „Turul Egip
tului" SE PIERDE apoi in lunile e* 
bruarie șl oarecum martie datorită 
timpului nefavorabil care îți limi. 
tează pregătirea doar la sală. Dar 
competiția ciclistă „Turul Egiptu
lui" ne poate fi de mare folos In 
recomandarea unor tineri cicliști 
pentru echipa care va alerga la 
„Cursa Păcii".

— Ce părere aveți despre o echi. 
pa combinată pentru turul Egiptului ?

«.suc uaicm uu?iri m special u. ,Pr^n ^menul de corn.
Moiceanu și Braharu au lăsat o mnata înțelegeți formarea unei e.

unor tineri cicliști

„.v,wu,iu $1 uiauaiu au lașul Ol-. J,----  •■"■.'„■va unei c
impresie excelentă șl numai un ac. ,p,e tineret și „bătrîni" nu pot 
ciaent stupid i-a frustat de o de- ? , "H P^rer« că ar fi o măsură-luviu oiupiu iiuăldl ue O ue- f . r----■ -.«J a, „ u Hiasm <1
plină afirmare. Deci, în afara ta. toiositoare. De ce ? Foarte sim. 
lentului lor, a „stofei" dacă P*.u ! putea ca „vedetele" ci- 
vreji să-i spunem așa, ei sînt chinului nostru și aceasta o spun 
dornici de afirmare, hotăriți cu ioatâ certitudinea, să.i oblige 
să se „bată" în fiecare etapă, pe. coechipierii lor tineri să joace 
iar etapele scurte din turul Egip. rolul de valet sau „secretar'' 
tului îi avantajează vizibil. cum se spune.

hotăriti cu loat^ certitudinea, 
etapa. Pe coechipierii lor tin . m 11!1 fi a rra Ini ~ .

Intr.adevdr de puterea de luptă, Stntem cu totul de acord cu 
de combativitatea ..puștilor" m-am punctul de vedere al tovarășului 
convins urmărindu-i tn „Cursa A. Someșan. Echipa pentru Turul 
Scînted", „Cursa Munților", „Cursa ciclist al Egiptului va trebui for. 
Victoriei" etc. unde Calcișcă. Bra. mată din lotul de tineret care își 
haru, C. Moiceanu ne-au entuzias. desfășoară antrenamentele sub tn. mat. j-...—--------«... r.. - .

Am vrut 
cizare :

— După 
cliștii din 
a tării

T VUUIULUICIC 314U III.
. . , a drumarea lui Someșan. Omul a-
totuși să capăt o pre. cesta care are în spate o expe. 

riență de peste 25 de ani de activi, 
cum sînt informat, ci- tate sportivă, antrenorul care i-a 

.... prima „reprezentativă" crescut pe C. Moiceanu, I. Bra. 
au început pregătirile sub haru, Ariton Simion, Marcel Voi-

, , • — .V w c q<_nvi«
i- tate sportivă, antrenorul care i-a 
i“ crescut pe C. Moiceanu, I. Bra.

conducerea lui Marin Niculescu în nea ș! Victor Cohanciuc, susține 
..Cursei Păcii" din mai un lucru extrem de clar si de

1958. Oare neparticiparea acestora just, 
la „Turul Egiptului" nu va scădea M. ZONIS

C. C. A, Tntîmpină greutăți în alcătuirea 
echipei pentru meciul cu Borussia-Dortmund

_ Echipa CLA. iși încheie in cucul acestei săptămini pregătirile 
m vederea meciului ce-l ca susține le 27 noiembrie cu campioana 
K. I Germane, Borussia-Dortmund, in cadrul cupei campionilor eu
ropeni de fotbal. Indisponibilitățile survenite în echipă pun destule 
probleme antrenorilor, mai ales in privința postului de portar. Dună 
cum se știe, Voinescu și Toma au fost răniți destul de serios in ul. 
timele meciuri internaționale și participarea lor este incertă. Singura 
rezerva a echipei, portarul Boroș, nu are încă rutine meciurilor in- 
lernuționale și aceasta va constitui un mare handicap pentru formația noastra. / r

Lotul probabil ce va putea fi utilizat in meciurile cu echipa 
Borussia este următorul : Boroș, Zavoda II, Apolzan V Dumitresc-i 
Ivannscu, Dragomirescu Onisie, Jenei,, Bone. Cacoveanu. Constantin, 
Alexandrescu, Zavoda I, I. Titans, V. Moldovan, Costea.

(Agerpres)
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> O.i Puterile occidentale au împiedicat
i IV i realizarea unei înțelegeri și în chestiunea
|u*| LĂRGIRII COMPOZIȚIEI

COMISIEI DEZARMĂRII
NEW YORK 20. — De la co- 

respondents Agerpres : In după- 
amiaza zilei de marți 19 noiem
brie Adunarea Generală a exa
minat în continuare chestiunea 
lărgirii compoziției Comisiei de
zarmării. După cum se știe, în 
fața Adunării Generale se află 
propunerea U.R.S.S. de a se crea 
o comisie permanentă a dezar
mării compusă din toți membrii 
O.N.U. Se află de asemenea în 
discuție o propunere de lărgire a 
comisiei prin adăugarea la cei 
11 membri ai Comisiei dezarmă
rii în forma ei actuală a încă 14 
membri, 10 propuși de Canada și 
Japonia, la care ulterior s-au 
adăugat încă 4 membri propuși 
de India, Iugoslavia și Suedia. 
La această propunere delega
ția Albaniei a prezentat un a- 
mendament, cerînd adăugarea a 
încă 7 membri, adică Austria, 
Bulgaria, Indonezia, Romînia, 
Sudan, Finlanda și Ceylon, ceea 
ce ar face posibilă continuarea 
unor discuții intr-un organ alcă
tuit astfel pe o bază mai echita
bilă și ferit de repetarea presiu
nilor obișnuite ale S.U.A.

O serie de delegați au luat cu
vîntul pentru a-și explica pozi
ția față de diferitele propuneri.

Luînd cuvîntul Mihai Maghe
ru, reprezentantul permanent al 
R.P.R. la O.N.U., a spus printre 
altele: „Problema compoziției și 
activității organului O.N.U. în
sărcinat cu înfăptuirea dezarmă
rii pune în ultima analiză în 
discuție rolul pe care O.N.U. 
este chemată să-l joace în solu
ționarea acestei probleme vitale 
pentru omenire.

Adunarea Generală are de fă
cut față situației în care acti
vitatea Comisiei de dezarmare și 
în special a subcomitetului s-a 
dovedit nu numai infructuoasă, 
dar chiar dăunătoare, întrucît a 
permis ca puterile apusene să 
creeze în unele cercuri ale opi
niei publice impresia falsă că 
s-ar fi realizat unele apropieri 
între punctele de vedere ale păr
ților, în timp ce în realitate dis
cuțiile bateau pasul pe loc, iar

Cuvîntarea 
reprezentantului R.P.R. 

Mihai Magheru

cursa înarmărilor se intensifica.
Adunarea Generală trebuie să 

găsească un nou cadru al dis
cuțiilor pentru dezarmare care să 
împiedice repetarea unei aseme
nea situații și in care să se a- 
sigure că toate punctele de ve
dere cu privire la dezarmare vor 
găsi posibilitatea de 
adecuată.

Soluția radicală a 
b’eme o reprezintă 
Uniunii Sovietice care 
posibilitatea ca toate 
să-și exprime în orice 
punctul de vedere, iar opinia pu
blică mondială „ ar fi ținută la 
curent cu punctele de vedere ex
primate și progresele realizate 
în vederea unui acord general".

Mihai Magheru -a spus în con
tinuare : „Soluția prezentată în

U.R.S.S. dorește ch ardoare pacea

I

La ordinea zileiDelegația 
guvernamentală 

a R.P.R. a părăsit 
Praga

PRAGA 20. — Corespondentul 
Agerpres transmite: Delegația 
guvernamentală a R. P. Romîne 
condusă de tovarășul Petre Bo- 
rilă, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ca.re 
a luat parte la funeraliile preșe
dintelui Antonin Zapotocky și la 
solemnitatea alegerii noului pre
ședinte a! Republicii Cehoslovăce, 
a părăsit miercuri dimineața 
Praga.

Pe peronul Gării centrale din 
Praga, delegația romînă a fost 
condusă la plecare de tovarășii 
Jaromir Dolansky, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, prim vicepreședin 
te al Consiliului de Miniștri 
Oldrjin Cernik, secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, general 
colonel Bogumir Lomsky, mi
nistrul Apărării Naționale a R. 
Cehoslovace, Vaclav David, mi
nistrul Afacerilor Externe, Anto 
nin Gregor, vice ministrul Aface 
rilor Externe, precum și alte per
sonalități ale vieții politice și 
obștești.

De asemenea a fost de fată 
tov. Gheorghe Vidrașcu, ambasa
dor al R.P. Romîne la Praga șl 
membrii ambasadei.

„Conflictul tunisian*4
Va mai pleca 

MacMil.an la Paris I
PARIS 20 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă occidentale sub
liniază că după țoate probabilită
țile nu va mai avea loc vizita 
pe care primul ministru englez 
MacMillan urma să o facă la 25 
noiembrie la Paris.

Data acestei vizite fusese fi
xată imediat după formarea nou
lui guvern francez și scopul ei 
era confruntarea punctelor de ve
dere francez și englez înaintea 
conferinței N.A.T.O. din decem
brie a.c.

Conflictul izbucnit între Fran
ța pe de o parte, Statele Unite 
și Anglia pe de altă parte în le
gătură cu livrările de arme că
tre Tunisia a făcut însă ca pro
iectul unei întîlniri franco-engleze 
să fie lăsat la o parte. Agenția 
Reuter subliniază că „Ministerul 
de Externe britanic se așteaptă 
ca primul ministru francez fie să 
facă uitată propunerea lui Mac
Millan fie chiar să o respingă in 
mod deschis".

De asemenea agenția France 
Presse anunță că Franța nu va 
da curs propunerilor făcute luni 
de ministrul de Externe britanic 
Selwyn Llloyd în Camera Co
munelor in legătură cu organi
zarea unei întîlniri franco-brita- 
nice înaintea sesiunii N.A.T.O. 
din decembrie.

proiectul de rezoluție al U.R.S.S., 
care prevede lărgirea comisiei de 
dezarmare prin includerea re
prezentanților celor 82 de state 
membre ale O.N.U. este 
ție democrată care ține 
interesele opiniei publice 
le îngrijorată de modul 
se desfășoară lucrările 
vire la dezarmare. Ea poate con
stitui o pavăză împotriva poli
ticii de dictat și de ignorare a 
intereselor tuturor țărilor iubi
toare de pace.

Argumentul că o Comisie per
manentă ar fi un organ prea 
greoi nu poate fi reținut întrucît 
negocierile confidențiale între 
grupuri de puteri și grupurile de 
lucru pot continua și ar fi în 
plus stimulate prin discuțiile și 
propunerile care ar veni din par
tea unui mare număr de țări. 
Practica Adunării Generale a a- 
rătat că ea este în stare să ia 
hotărîri operative în probleme 
deosebit de complicate, atunci 
cînd există o voință fermă în a- 
ceastă direcție a tuturor sau a 
marii majorități a statelor mem
bre.

Dacă totuși această soluție ra
dicală nu este imediat acceptabi
lă părților apusene și dacă mem
brii acestei adunări sint de acord 
pentru crearea unui organ mai 
restrîns de negocieri, atunci 
problema care trebuie să ne 
preocupe nu poate fi aceea a u- 
nei operații aritmetice care să 
asigure cu grijă o majoritate 
pentru puterile N«A.T.O. ci crea
rea unui organ echilibrat, care 
să nu urmărească hotărîri majo
ritare fără efect, ci elaborarea u- 
nor soluții reciproc acceptabile.

In acest caz, NUMAI O ECHI
TABILA REPREZENTARE A 
TUTUROR PUNCTELOR DE 
VEDERE POATE CREA UN 
CADRU PROPRIU UNOR DIS
CUȚII RODNICE.

Iată de ce delegația romînă 
poate sprijini rezoluția celor șase 
puteri, numai în cazul adoptării 
amendamentului albanez care ne 
apropie de o reprezentare echita
bilă a tuturor țărilor și opiniilor, 
a spus în încheiere delegatul ro
mîn Mihai Magheru.

După cuvîntul altor delegați 
s-a trecut la votarea proiectelor 
de rezoluție. Propunerea sovieti
că a întrunit 9 voturi pentru 46 
împotrivă și 24 abțineri. Amen
damentul albanez a întrunit 19 
voturi pentru, 38 împotrivă și 
19 abțineri. Rezoluția celor șase 
puteri asupra lărgirii pînă la 25 
membri a Comisiei dezarmării a 
întrunit 60 voturi pentru, 9 împo
trivă și 11 abțineri. Cu aceasta 
dezbaterea problemei dezarmării 
a luat sfîrșit fără a se putea a- 
junge la un acord. Aceasta se 
datorește poziției puterilor occi
dentale care, după ce au sabotat 
orice înțelegere în chestiunile 
fundamentale, au împiedicat pînă 
și o înțelegere asupra acestei 
probleme.

o solu- 
cont de 
mondia- 
în care 
cu pri-

Capitalul francez din Tunis: —Ăștia mă mănîncă fript!... 
De«n de EUC. TĂRII

Știința sovietică triumfă
Moscova s-a deschis Conferința unională 
pentru problemele

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
La 19 noiembrie, la Institutul de 
Fizică ,.Lebedev" din Moscova 
s-a deschis conferința unională 
pentru problemele reacțiilor nu
cleare care decurg la energii mici 
și mijlocii.

O asemenea conferință are loc 
pentru prima oară In Uniunea 
Sovietică. In cadrul acestei con
ferințe vor fi prezentate peste 80 
de referate ale oamenilor de 
știință sovietici și străini. Ele 
vor pune in lumină diversele căi 
experimentale de studiere a trans
formărilor care au loc in nucle
ele atomice atunci cind acestea 
sint bombardate cu protoni, neu
troni, deutroni și raze gama cu o 
energie ce nu depășește citeva 
milioane C.V.

Reacțiile nucleare care decurg

La
MOSCOVA. — La 20 noiembrie 

au părăsit Moscova inapoindu-se 
în patrie mai multe delegații stră. 
ine care, la invitația Comiteiultii 
Central al P.CAJ.S. și a Consiliu, 
lui de Miniștri al U.R.S.S. au par
ticipat la sărbătorirea celei de-a 
40-a • aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

PARIS. — Asociația „Franța- 
Romînia" a organizat în sala 
„Chopin-Pleyel" din Paris o seară 
a prieteniei franco-romîne. La a- 
ceastă seară au participat minis
trul R. P. Romîne la Paris, Mir. 
cea Bălănescu, președintele Aso. 
ciației Franța-Romînia, Emile La- 
beyrie, precum șl numeroase per. 
sonalităfi din viata culturală, știin. 
tifică și artistică a Franței, printre 
care prof. Paul Langevin, prof. 
Serret-Canal, scriitorul Rene Jug- 
let, precum și un numeros public.

ROMA. — Vulcanul Etna a intrai 
din nou in erupție In jurul cra1e. 
rului au loc explozii și revărsări 
de lavă. Vulcanul degajă blocuri 
de granit, dintre care unele cintă. 
resc mai multe tone.

STALING. — In Uniunea Sovie
tică a fost proiectată cea mai pu. 
ternică macară-capră din lume, 
avind. o capacitate de ridicare de 
1,300 tone. Noua macara va fi exe
cutată la uzina constructoare de 
mașini „NovoJ^r amator sk" din 
Donfras și va fi instalată la hidio. 
centrala Krasnoiarsk. Această mu 
cara, cu o lungime de 26 metri și 
care, are înălțimea unei case cu 
cinci etaje, se va deplasa pe șine 
în interiorul clădirii hidrocentralei.

Evoluția 
sateliților artificiali 

ai pămintului
reacțiilor nucleare
la energii mici și mijlocii 
zintă un interes considerabil 
tru cercetarea structurii nucleelor 
atomice și 
canismului 
gate de 
nucleare.

In afară 
la conferinjă iau parte reprezen
tanți ai cercurilor știin(;fice din 
Anglia. Bulgaria, Canada, Ceho
slovacia, China, Danemarca, E- 
gipt, Franfa. R.D. Germană. In
dia, Italia, Iugoslavia, 
Romînia. Statele Unite, 
și Ungaria.

Delegația romînă este 
de acad. Horia Hulubei.

Conferința a fost deschisă de 
Alexandr Nesmeianov, președin
tele Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

pre- 
pen-

pentru elucidarea me- 
diferitelor procese le- 
transformările intra-

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 21 noiem
brie ' ora 6 dimineața cel de-al doi
lea satelit artificial al pămintului 
a terminat a 250-a rotație în ju
rul pămintului. Primul satelit ar
tificial ți racheta sa purtătoare au 
parcurs în timpul acesta corespun
zător 713 ți 719 rotații.

Pe timp senin cel de-al doilea 
satelit artificial al pămintului poa
te fi văzut cu ochiul liber înainte 
de răsăritul soarelui între 61 și 65 
grade latitudine nordică și după 
apusul soarelui între 37 și 61 gra
de latitudine sudică.

Racheta purtătoare a primului 
satelit poate fi văzută după apusul 
soarelui între 50 și 63 grade lati
tudine nordică și înainte de răsă
ritul soarelui între 43 și 65 grade 
latitudine sudică.

de fizicienii sovietici,
can. N. S. Hrușciov a arătat 
că propunerea sovietică cu pri
vire la crearea unei comisii al
cătuită din toate statele mem
bre ale O.N.U. nu exclude și 
alte forme și metode de tra
tative — bilaterale, tripartite 
etc., demonstrind in continuare 
în mod logic cauzele pentru 
care lucrările subcomitetului 
comisiei O.N.U. pentru dezar
mare n-au putut li încununate 
de roade. Consecventă politicii 
sale de pace, Uniunea Sovie
tică se declară gata să sem
neze oricînd un acord cores
punzător în problemele dezar
mării dacă puterile occidentale 
vor manifesta aceeași dorin
ță. Ea face aceasta nu din slă
biciune, ci dimpotrivă. Pe a- 
ceasta linie N. S. Hrușciov a 
arătat că Uniunea Sovietică 
are toate posibilitățile de apă
rare în cazul unui atac din 
afară și că S.U.A. nu au ra
cheta balistică intercontinenta
lă. El a declarat insă : „Dacă 
vom ajunge la o înțelegere cu 
S.U.A. și cu celelalte state a- 
supra dezarmării, s-ar putea 
să cădem de acord să scoatem 
împreună rachetele pe un anu
mit poligon, să ne propunem 
o țintă și să ne întrecem în 
tragerea cu rachetele, înainte 
de a le preda unui muzeu sau 
de a le distruge".

Convorbirea lui N. S. Hruș
ciov constituie o analiză reali
stă, justă a situației din lume, 
a perspectivelor păcii, lată de 
ce cuprinsul ei însuflețește pe 
oamenii simpli din întreaga 
lume în lupta lor dîrză pentru 
înfăptuirea acestui țel nobil.

In țara noastră, interviul lui 
N. S. Hrușciov este apreciat 
ca o chemare puternică la co
existență pașnică, la înlătura
rea tuturor pericolelor ce ar 
putea da naștere unui al trei
lea măcel mondial.

I. BODEA

l menilor muncii de sub jugul 
l exploatării capitaliste.

Poporul romîn care a îndu
rat anii amari ai exploatării 

, capitaliste știe care-i șînt duș- 
■ manii și cunoaște scopurile a- 

cestora atunci cînd vorbesc 
despre eliberarea țarilor răsă
ritene. El sprijină cu toată ho- 

1 tărirea afirmația lui N. S. 
Hrușciov în sensul că țările 
socialiste sint de neclintit, că 
granitul, in hotărîrea lor de a 

> apăra pacea, de a-și făuri un 
viitor luminos.

Vorbind pe larg despre ra
portul de forțe în lume, despre 
forțele care vor pace și cercu
rile interesate în dezlănțuirea 
unui nou război mondial, N. 
S. Hrușciov a arătat că in mo
mentul de față nu numai intre 
țările capitaliste ci și în an
samblu, între țările capitaliste 
și cele socialiste nu există o 
atmosferă premergătoare răz
boiului. Aceasta nu înseamnă 
desigur că este exclusă cu to
tul posibilitatea dezlănțuirii 
unei agresiuni din partea for
țelor imperialiste. Raportul de 
forțe în lume este insă de așa 
natură incit cercurile conducă
toare din Occident își pun cu 
seriozitate problema urmărilor 
unui al treilea război mondial. 
„Sîntem convinși — a spus N. 
S. Hrușciov — că dacă ar în
cepe un nou război, și acesta 
poate fi început 
rile imperialiste 
un stat socialist 
resat în război, 
va fi distrus și 
ultima suferință a omenirii im. 
pusă de lumea capitalistă, de
oarece capitalismul va fi în- 
mormîntat odată pentru tot
deauna".

Dezarmarea —• această mult 
discutată problemă — a fost 
de asemenea tratată în convor
birea cu corespondentul ameri-

Opinia publică romînească 
manifestă un interes viu față 
de problemele ridicate în re
centa convorbire a lui N. S. 
Hrușciov cu Henry Shapiro, 
corespondentul agenției ame
ricane „United Press“, convor
bire al cărei text a fost publi
cat în ziarele de ieri, 
interes este suscitat din 
puțin două motive.

Mai întîi, este vorba 
faptul că în convorbirea 
N. S. Hrușciov abordează

Acest 
cel

Polonia, 
Suedia

condusă

de 
sa 
o 

serie de chestiuni importante 
referitoare la problemele con
struirii unei societăți, noi. 
Este grăitor în această pri
vință tabloul succeselor înre
gistrate pe linia ridicării con- 

ghinuie a nivelului de trai al 
oamenilor sovietici, al succe- 

«► selor obținute pe linia dezvol- 
£ tării învățămîntului. N. Ș. 
* Hrușciov se referă la teoria 

privitoare la dispariția trep- 
. tată a statului, la problemele 

literaturii și artei ș.a. Noi 
privim asemenea chestiuni ca 
probleme legate în modul cel 
mai strîns de eforturile pe 
care poporul romîn le depune 
în construirea socialismului. 

Este vorba apoi despre fap
tul că poporul romîn dorește 
puternic pacea. El este hotă
rî t să-și construiască socie
tatea sa socialistă în condiții 
de pace. N. S. Hrușciov a a- 
b ord at în acest sens pe larg 
în convorbirea sa acele ches
tiuni internaționale care sint 
cele mai arzătoare, la ordi
nea zilei. 

Intre acestea problema co
existenței pașnice ocupă un 
loc important. Posibilitatea 
organizării unei conferințe a 
reprezentanților țărilor capi
taliste și socialiste poate de
veni realitate recunoscîndu-se 
existența țărilor aparținînd 
sistemelor sociale respective, 
respectarea principiului de ne
intervenție în treburile interne < 
ale uneia sau alteia din aces-î 
te țări. a

Desigur însă că fluturarea? 
de către șeful Departamentii-J 
lui de Stat și acoliții săi a? 
sloganului privind eliberarea?, 
țărilor Europei răsăritene nu/ PRAGA 20 (Agerpres). Ceteka 
servește nicidecum unui ase-/ 
menea scop. Cercurile condu-: 
cătoare din Occident, și în‘ 
primul rînd din S.U.A., se facj 
că nu știu că în fapt nu: 
există nici o problemă a ță-< 
rilor Europei răsăritene și că< 
eliberarea despre care urlă pel 
toate undele lacheii capitalist 
mului internațional s-a făcută Austria, R.P.D. Coreeană, R. P.

, , „ * * xj ■>Ungară, R.P. Polonă, R. P. Mon-odată pentru totdeauna: a-^gol? R p Romînă, Uniunea So-
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numai de ță- 
deoarece nici 
nu este inte- 

capitalismul 
aceasta va fi

i

in Laos s-a pus capăt 
scindării țării

HANOI 20 (Agerpres). — 
După cum anunță postul de ra
dio Vientiane, la 19 noiembrie a 
fost format în Laos un guvern 
de coaliție cu participarea repre
zentanților forțelor de rezistență 
din Patet-Lao. Prin crearea, a- 
cestui guvern de cdaliție prezidat 
de prințul Suvana Fuma, se pune 
capăt scindării țării. Adunarea 
Națională care și-a început lucră
rile la 19 noiembrie a discutat 
îndelung raportul prezentat de 
primul ministru Fuma asupra gu
vernului constituit cu participarea 
forțelor de rezistență.
După aceea adunarea a votat în 
unanimitate încrederea în guver
nul de coaliție.

Noi surse de aiimentare
cu energie electrică a sateliților artificiali

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Ziarul „Krasnaîa Zvezda" publică 
sub semnătura inginerului Grigo
renko un articol consacrat unor 
noi surse de alimentare cu energie 
electrică a sateliților artificiali ai 
pămintului.

Un termogenerator de 110-115 
kg. poate dezvolta o putere egală 
în medie cu 100 wați. Aceste ge
neratoare, scrie autorul, pot fi fo
losite ca izvoare de alimentare cu 
energie electrică a sateliților arti
ficiali ai pămintului. Autorul afir
mă că generatoarele termoelectri
ce pot constitui surse destul de 
eficente de alimentare a aparatelor 
satelitului.

Principiul de funcționare al 
unui asemenea generator constă 
în transformarea energiei solare in 
energie electrică cu ajutorul unui 
termocuplu. Cîteva termocupluri 
asamblate în coloană vor consti
tui un izvor de alimentare cu 
energie electrică destul de puter-

nic și avînd o lungă durată de 
funcționare.

Autorul articolului subliniază că 
și izotopii radioactivi pot fi fo
losiți pentru încălzirea lipiturilor 
tennocuplurilor.

După cum scrie ziarul, ca izvor 
de alimentare cu energie electrică 
a sateliților poate fi utilizat și un 
generator fotoelectric care se pre
zintă ca o placă de aluminiu aco
perită de un strat subțire de sili
ciu. Acest dispozitiv transformă 
energia razelor luminoase inci
dente în curent electric. Un ase
menea generator care are o supra
față de un metru pătrat permite 
realizarea unei puteri electrice de 
pînă la 50 wați. Curentul continuu 
obținut de la fotogencrator poate 
fi transformat în curent alternativ 
cu ajutorul unor mutatoare cu 
cristal avînd un randament de cir
ca 90 la sută. S-au și executat 
prototipurile unor asemenea iz
voare de alimentare.

„Procesul drogurilor"

Conferința internațională de la Praga 
pentru istoria partidelor comuniste 

ți muncitorești

£ transmite : La 19 noiembrie s-a 
? deschis la Praga cea de-a 3-a con
ferință internațională a institute
lor și comisiilor pentru istoria par
tidelor comuniste și muncitorești. 
£La această conferință, care va 
5 dura cinci zile, participă delegați 
^din R.P. Albania, R. P. Bulgaria, 
^R. P. Chineză, Franța, Italia,

a-constituie influența pe care â 
vut-o Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie asupra mișcării 
clasei muncitoare și asupra dez
voltării fiecărei țări în parte.

Despre influența generală a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie asupra istoriei lumii a 
vorbit N. I. Șataghin, director ad
junct al Institutului „Marx-Lenin“ 
din Moscova. Au luat de asemenea 
cuvîntul reprezentanți din partea 
R.P. Chineze, R.P.D. Coreene și 
R.P. Mongole.

Guvernul sirian „nu va 
precupeți niciun efort pentru 

înfăptuirea unificării 
cu Egiptul"

DAMASC 20 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Reuter, 
primul ministru al Siriei, Sabri 
Assali, a declarat corespondenților 
de presă că guvernul sirian „NU 
VA PRECUPEȚI NICI UN 
EFORT PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
UNIFICĂRII CU EGIPTUL".

El a subliniat că în curînd se 
vor întreprinde acțiuni practice, 
începînd cu formarea unui comi
tet special în scopul traducerii în 
viață a „acestei aspirații națio
nale".

Consiliul de Miniștri al Siriei — 
a declarat primul ministru — va 
desemna o delegație în vederea 
începerii tratativelor pentru în
făptuirea acestei uniuni.

Importante cercetări științifice la Institutul 
de la Dubna asupra naturii nucleului atomic 

și a particulelor elementare

Aceasta este cafeneaua din Parcul de cultură șl odihnă din Andijansk (R.S.S. Uzbecă), Drept acoperiș servesc aripele 
unui vultur uriaș.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Ziarul „Sovietskaia Rossia“ pu
blică un articol semnat de Vla
dimir Veksler, membru corespon
dent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., directorul laboratorului 
pentru fizica marilor energii al 
Institutului unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna. Autorul ar
ticolului citează unele date în le
gătură cu rezultatele cercetărilor 
științifice asupra naturii nucleului 
atomic și a particulelor elementa
re, efectuate la acest institut.

Primele experiențe cu sincrofazo- 
tronul, care acelerează particu
lele elementare pînă la obținerea 
unei energii de 10 BeV, au fost 
efectuate cu ajutorul metodei e- 
mulsiilor fotografice în straturi 
groase. Un fascicul de protoni cu o 
energie de aproximativ 9BEV era 
îndreptat spre plăcile cu emulsie.

S-au și cules cîteva date intere
sante în legătură . cu interacțiunea 
protonilor de mare energie cu 
nucleele substanțelor făcînd parte 
din emulsie. Fizicienii sovietici 
au stabilit „parcursul de interac
țiune*4 al acestor particule elemen
tare, adică distanța pe care o 
parcurge în medie un proton pînă 
la ciocnirea cu nucleele atomice 
ale emulsiei. Pînă în prezent fi
zica nucleară nu dispunea de ase
menea date. Rezultatele obținute 
de fizicienii americani cu ajutorul 
acceleratorului din California se 
refereau la protonii cu o energie 
de aproape două ori mai mică de
cît în experiențele acestea.

S-a adus de asemenea lumină 
într-o serie de fenomene fizice 
care caracterizează aceste interac
țiuni; printre altele s-a determi
nat numărul mediu al particulelor 
rapide (mezoni și nucleoni) care 
iau naștere în timpul ciocnirii. S-a 
constatat că acest număr este cu 
mult mai mare decît cel stabilit

anterior în experiențele fizicienilor 
americani.

S-au înregistrat de asemenea o 
serie de cazuri de ciocnire a pro
tonilor primari cu nuclee de hi
drogen. Fizicienii din laboratorul 
pentru fizica marilor energii au 
trecut la efectuarea sistematică a 
unor experiențe cu aplicarea pro- 

de înre- 
încărcate 
aparataj

cedeului celui mai nou 
• gistrare a particulelor 
: cu diverse camere și 

electronic.
PROF. V. PETUHOV ______

CIANUL ROMÎN ELLY KATZ 
, AU ELABORAT O METODA DE 

EXPLORARE AUTOMATA A 
PLĂCILOR NUCLEARE, INTE- 
ME1ATA PE FOLOSIREA MAȘI
NILOR ELECTRONICE DE CAL- 

( CU LAT. Această metodă va per
mite ca într-o singură zi să se stu
dieze un număr de plăci iradiate 
care nu ar putea fi studiat cu 
ajutorul microscopului decît în
tr-un an de zile.

Teoria consecventă a stării de 
supraconducție elaborată de acad. 
Nikolai Bogoliubov, constituie o 
realizare remarcabilă a științei so
vietice în domeniul cercetărilor 
teoretice.

Institutul unificat de cercetări 
nucleare a permis oamenilor de 
știință din multe țări să-și coordo
neze eforturile în importante do
menii ale fizicii.

Fizicianul polonez Andrej Sol- 
tan, directorul Institutului de cer
cetări nucleare al Academiei de 
Științe a R. P. Polone, a vizitat 
anul acesta Elveția, unde funcțio
nează centrul internațional de cer
cetări nucleare din Europa occi
dentală („Cern* nr.). Compa- 
rînd realizările acestor două orga
nizații internaționale, a declarat el, 
trebuie subliniat că Institutul uni
ficat de la Dubna cu acceleratoa
rele lui unicale se află în avangar
da fizicii atomice moderne.
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De cîteva săptămîni, într
una din sălie palatului de jus
tiție din lloma, se desfășoară un 
proces care a atras curiozita
tea și interesul opiniei publice: 
„Procesul drogurilor".

Nu s-a stins încă ecoul afa
cerii Monteși și iată că din 
nou pe banca acuzaților se gă
sesc unii dintre reprezentanții 
„înaltei societăți" italiene, ti
neri aparținînd marilor fami
lii, exponenți ai cercurilor con
ducătoare, foști conducători 
fasciști.

Delictele pentru care sînt a- 
cuzați inculpați! — comerț și 
folosirea stupefiantelor — sînt 
nu numai infamante, dar ele a- 
runcă încăodată lumină asupra 
viciului care domnește în sinul 
„înaltei*4 societăți italiene.

Totul a început într-o seară 
de aprilie a anului 1956. La o 
masă, într-unul din cele mai 
luxoase localuri de noapte ale 
Capitalei, 
principele 
țiul unuia 
proprietari 
marchizul 
și trei tinere femei. La un mo
ment dat, cunoscutul avocat 
del Foro din Roma s-a apro
piat de masă și s-a adresat ce
lor prezenți cu aceste cuvinte : 
„M-ați înșelat I M-ați făcut să 
plătesc cocaina mai scump și 
mi-ați dat în schimb mai pu
țină". Marchizul de Seta ofen
sat de aceste injurii l-a asvîrlit 
pe avocat afară din local.

Această scenă a fost obser
vată de un agent al poliției 
îmbrăcat în haine civile care 
se ocupa de stîrpirea traficului 
cu stupefiante.

La puțin timp după acea
sta, poliția a făcut o descin
dere la „Victor", avînd astfel 
prilejul să prindă în flagrant 
delict pe unii din actualii in
culpați : marchizul de Seta, 
principele Pepito Pignatel.i 
și un mare comerciant englez 
de băuturi, Max Mugnani.

Figura acestuia din urmă, 
care după cum a ieșit la ivea
lă este capul grupului, este 
deosebit de interesantă. înalt 
funcționar al poliției fasciste, 
el făcea parte din anturajul 
lor mai mari conducători ai 
gimuiui fascist. Amic al 
Galeazzo Ciano, el fusese 
sărcinat să însoțească pe minis
trul de externe japonez Mat- 
zuoka în timpul vizitei la Ro
ma. După cum se știe, a doua 
zi după sosirea în Capitală, 
ministrul japonez a fost dat

la „Victor", ședeau 
Augusto Torlonia, 
din cei mai mari 
italieni de țrâmînt, 

Emanuele de Seta

ce- 
re- 
luî 
în-

dispărut. 24 de ore după acea
sta, el a fost descoperit într*una 
din camerele hotelului „Excel
sior". aflîndu se încă sub in
fluența cocainei pe care i~o 
procurase Max Mugnani.

Pe banca acuzaților în acest 
proces nu figurează însă prin
cipele Torlonia, care, pentru a 
scăpa de urmărire, s-a refugiat 
în străinătate.

Au mai fugit peste graniță și 
elți traficanți de droguri care 
furnizau stupefiante cercurilor 
nobilimii italiene. Este vorba 
de piloți și de funcționari ai 
unei societăți aeriene scandi
nave, S.A.S., care profitînd de 
funcția lor aduceau cocaină 
prin contrabandă din Iran și 
din alte țări.

Primele ședințe ale procesu
lui au scos la iveală noi aspecte 
asupra vieții „lumii bune" din 
Roma : orgii, corupții, traficuri 
murdare.

Cei ce se ocupau de aceste 
lucruri aparțin marilor familii 
industriale, agrare și comer
ciale, ale căror averi au fosi 
acumulate prin exploatarea cea 
mai brutală a muncitorilor. De
sigur că țăranii de pe moșia 
principelui Torlonia care tră
iesc în mizerie, pot acum con
stata mai lesne unde se ducea 
rezultatul muncii lor grele.

Judecind prin prizma evolu
ției afacerii Montesi (unde 
printre altele s-a vorbit în re
petate rînduri de traficul de 
stupefiante) este de bănuit că 
și de această dată nu se va a- 
junge la o condamnare a celor 
vinovați. Cei mai abili juriști 
italieni au primit deacum însăr
cinarea să apere pe inculpați 
— mai bine zis să găsească în 
legislație portița necesară de 
ieșire — pentru a scoate basma 
curată asemenea nume faimoa
se ca Torlonia sau Pignatelli.

In ceea ce privește traficul 
de droguri, pompoasa definiție 
a procesului stupefiantelor atri
buită celor care sînt aduși în 
fața tribunalului di.i Roma nu 
trebuie să ne facă să credem 
că mîna justiției a lovit tîrgul 
de narcotice în centrele 
vitale. Cei ce conduc acest 
care păgubește de mii de 
lioane masele exploatate și 
duce la decădere pe cei
i se supun, rămîn încă bine as
cunși, probabil în cercuri mai 
înalte decît actualii inculpați.

LUIGI PINTOR 
corespondentul „Scînteii ti

neretului" la Roma

sale 
tîrg» 
mi- 

care 
care
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