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Deschiderea expoziției 
de artă plastică a artiștilor amatori

Comitetul Central al * P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem al
U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., au trimis Comitetului 
Central al P.M.R., Prezidiului Marii Adunări Naționale a R.P. Ro
mine și Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne următoarea telegramăt

Dragi tovarăși,

CĂI SIMPLE Șl SIGURE

în cadrul Săptămînii artelor 
plastice, miercuri după-amiază a 
avut loc la Casa de Cultură a Sin
dicatelor din Capitală, în prezen
ța unui numeros public, deschide
rea Expoziției de artă plastică a 
artiștilor amatori din Capitală, în
chinată celei de-a 10-a aniversări 
a Republicii Populare Romîne.

Expoziția cuprinde aproape 300 
de lucrări de pictură, sculptură, 
artă aplicată, grafică (afiș și cari
caturi) etc. Acestea au fost se-

lecționate din peste 1.000 de lu
crări, semnale de 153 de artiști 
plastici amatori din București.

Cele mai valoroase lucrări au 
Jrimit 15 premii și 9 mențiuni, 
ntre prenriați sînt studentul Con

stantin Rusu, dr. Cantemir Rișcu- 
ția, elevul Adrian Mâftei, pensio
narul Gh. Manoliu, sora de cari
tate Rodica Bruteanu, gospodina 
Viorica Tănase, inginerul Areffa 
Tretiacenko Diomid, vopsitorul So
lomon Calmanovici și alții.

Activitatea agitatorica dusă de 
organizațiile U.T.M. pentru trans
formarea socialistă a agriculturii 
6e desfășoară la noi în raion de 
multă vreme, de mulți ani. Căile, 
procedeele, prin care duceam a- 
ceastă muncă au fost și ele varia
te și s-au îmbunătățit pe măsură 
ce erau experimentate in munca 
practică. Așa, bunăoară, comite
tul nostru raional a folosit și fo
losește în sprijinul pe care-1 dă 
organizațiilor de partid pentru 
'nunca de agitație la sate, meto- 
i muncii de lămurire de la om 

la cm, metodă care a dat rezul
tate excelente.

In adunările generale ale or
ganizațiilor s-au prelucrat statu
tele model ale întovărășirii, a’.e 
gospodăriei agricole colective. 
Atunci cînd s-a făcut lucrul a- 
cesta, am observat, de pildă, 
în comunele Eliza-Stoenești, Băr
cănești, Sărățeni, Coșereni, că ti
nerii au foSt încintați de pers
pectivele cooperativizării agricul
turii și prin discuții purtate în 
familie printre rude și cunoscuți 
au devenit agitatori entuziaști 
pentru crearea unor unități so
cialiste de lucrare a pămîntului. 
în felul acesta, in sate s-a creat 
o atmosferă, un interes crescut 
față de aceste forme noi de lu
crare a pămîntului și oamenii au 
început să ceară lămuriri în ca
drul adunărilor populare de la 
căminele culturale. Astfel că, a- 
tunci cînd organizațiile de partid 
’in aceste comune au luat iniția- 
iVa creării acestor, forme coope

ratiste, munca de agitație de la 
om la om a găsit un teren gata 
pregătit.

Cu vremea, realitatea practică 
a muncii de agitație în folosul 
cooperativizării agriculturii ne-a 
dat de înțeles că tineretul nu tre
buie să se mărginească numai ia 
această metodă. Frontul nostru de 
acțiune se cerea lărgit. (Și acesta 
e un lucru, care, cred, este nece
sar peste tot). Așa am început 
să ne glndim și la alte forme ale 
activității utemiștilor. Nu e greu 
să găsești forme noi, adecvate 
specificului local, cînd pentru asta 
depui perseverență și abnegație.

Gîndindu-ne că tineretul este 
prin firea lucrurilor mai plin de 
inițiativă, am organizat (mai în- 
tîi în cîteva locuri) cercuri de ci
tit, pe circumscripții, conduse de 
tineri. Oamenii se adunau într-o 
casă și ascultau cu luare aminte 
o povestire literară, un fragment 
de roman în care se vorbea de 
noul drum pe care merge țărăni
mea muncitoare: agricultura so
cialistă. Lectura le deschidea oa
menilor orizonturi noi, făcea să 
le încolțească întrebări și tînărul

Pentru un larg «ehimb 
de experiență intre 
organizațiile U.T. M. 

de la sate în vederea 
atragerii tineretului 

pe calea socialismului

responsabil al cercului de citit, 
fiind și un bun agitator folosea 
de minune acest prilej.

Ene Maria și Leu Păuna din 
Coșereni au dobindit rezultate mi
nunate prin acest procedeu.

In alte părți, tinerii s-au gîn- 
dit și la alte mijloace. Este bine 
cunoscut obiceiul țăranilor de a 
ieși duminica sau seara în zilele 
de lucru la poartă, de a se aduna 
în grupuri pe podețe sau la col
țul uliței. Ei se adună și discută 
acolo despre cîte în lună și în 
stele. Utemiștii s-au gîndit să fo
losească aceste ocazii, să inter
vină în aceste discuții și să în
drepte discuțiile spre întovărășire 
sau gospodăria colectivă. Așa au 
făcut, pentru început, tinerii Mir
cea Mihail din Bărcănești, Teo- 
dorescu Marin din Eliza-Stoenești 
și alții. Metoda lor s-a dovedit 
a fi foarte practică.

Este cunoscut de asemenea o- 
biceiul țărănesc de organizare a 
clăcilor. La aceste clăci se string 
acasă la un gospodar mai mulți 
țărani din sat, tineri și bătrlni,

fete șl neveste șl torc lînă, cură
ță porumb sau fac alte treburi 
gospodărești. In timp ce lucrează, 
ei spun snoave, ghicitori, povești, 
cîntă. De altfel, acesta este punc
tul atractiv al reuniunii lor. Cum 
era să lase utemiștii nefolosit un 
asemenea prilej ?

Ei au adus în aceste șezători 
elemente folclorice noi care mi
litau pentru . drumul nou pe care 
trebuie să-l urmeze țărănimea 
muncitoare.

Această inițiativă a fost folo
sită la început de tineri ca Matei 
Nicolae din Sărățeni la claca or
ganizată la Topliceanu Oprea și 
la alți cetățeni din comună, pre
cum și de Petre Marin, secreta
rul organizației de bază U.T.M. 
și Ene Eleonora din Valea Mă- 
crișului la claca din casa unui în-

N1COLAE 1ONESCU 
secretar cu probleme de propa
gandă la comitetul raional U.TJM.

Urziceni

r

Un aspect din expoziția de artă plastică a artiștilor amatori.
Foto: D. F. DUMITRU

APLICAREA

ȚAPUL: Nefericitule, cine te-a lăsat fără coame ? 
Desen de E. MIHÂILESCU

propunerilor muncitorilor — 
baza succeselor în producție

deplinirea lor, precum șl cu o 
rubrică în care se poate vedea 
dacă au fost realizate, cînd si 
cu ce rezultate.

31 de propuneri, referitoare la 
organizarea locurilor de muncă 
sau la o mai rațională împărțire a 
posturilor inginerilor, tehnicieni
lor și maiștrilor au și fost in 
cea mai mare parte rezolvate.

O vizită prin secțiile uzinei îți 
dezvăluie îndeplinirea multora 
dintre propuneri, care au luat 
forme concrete : disuozit’ve, ma
șini, instalații, sisteme de lucru 
eto

In secția strungărie, la vedere 
e un nou dispozitiv de îndreptai 
axe înainte de strunjire. Colec-' 
tivul condus de inginerul St. 
Cristescu a reușit să-l termine cu 
zece zile înainte de data plani
ficată. Axele venite de ia Reșița 
sau Hunedoara, cînd ieșeau de 
la tratamentul termic căpătau în
totdeauna deformări. Băgate la 
strung muncitorul respectiv pier
dea aproape 20 de minute 
cu îndreptarea lor. La aceasta 
trebuia adăugată de bună seamă

In numeroase Întreprinderi din 
Capitală se dovedește preocupare 
și interes față de soluționarea 
problemelor legate de aplicarea 
îmbunătățirii sistemului de sala
rizare și normare.

Acest lucru l-am văzut la în
treprinderea „Industria Bumbacu
lui B“, la uzinele „Timpuri Noi", 
la uzinele „Vasiie Roaită", la 
fabrica „Flamura Roșie" etc.

Experiența uzinelor „Vasiie 
Roaită" din Capitală va fi poate 
folositoare și altor întreprinderi.

Muncitorii au făcut numeroase 
propuneri, dintre care unele de 
o deosebită importanță, privind 
îmbunătățirea procesului tehno
logic, asigurarea de mai bune 
condiții de muncă, precum șl 
propuneri privind direct aplica
rea însăși a sistemului îmbunătă
țit de salarizare la condițiile uzi
nei.

Astăzi, în biroul directorului, 
al inginerului șef, la organiza
țiile de partid și U.T.M., la co
mitetul de întreprindere, le ser
viciul de organizarea muncii, Ia 
cabinetul tehnic poți vedea afi
șat planul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorico adoptat de comisia 
pentru aplicarea sistemului îm
bunătății de salarizare. In acest 
plan se află 43 de propuneri, cu 
termene precise, cu numele ce
lui care răspunde direct de in-

GH. ANGELESCU

Iașii vor primi energie electrică 
din Valea Trotușului

Miercuri au început probele 
pentru punerea în funcțiune a 
complexului de instalații energe
tice prin intermediul căruia orașul

Iași vi primi energie electrică de 
la centrala electrici de termoficare 
de pe Valea Trotușului.

Delegația 
Marii Adunări Nafionale 

a R. P. R. s-a înapoiat 
din R. P. Polonă

Miercuri dimineață 
în Capitală delegația 
nări Naționale a R. 
care la invitația Seimului 
Polone a făcut o vizită în 
Polonă.

Din delegație au făcut 
deputății : Constantin Pîrvulescu, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, conducătorul 
delegației, Ion Barna, prim secre
tar al comitetului raional Petro
șani al P.M.R., Petre Drăgoescu, 
director general în Ministerul ln- 
vățămîntului și Culturii, Isac Mar
tin, prim secretar al comitetului 
regional Timișoara al P.M.R., 
acad. Mihai Beniuc, prim secretar 
al Uniunii Scriitorilor, Constan
tin M. Sandu, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popular 
regional Pitești, dr. Tiberiu Andra- 
sofszki, rectorul Institutului medi- 
co-farmaceutic din Tg. Mureș, Ev
ghenie Nicolacv, secretar al comi
tetului regional P.M.R. Suceava, 
Maria Chițu, învățătoare la Școala 
elementară Cîmpeni-Moinești, re
giunea Bacău, Ion Lixandru, mais
tru sondor la schela Berea, regi
unea Ploești și Nicolae Hudițeanu, 
președintele gospodăriei agricole 
colective „Filimon Sîrbu" din re
giunea Constanța.

La sosire, în Gara de Nord, 
membrii delegației Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne au fost 
salutați de tovarășii Emil Bod- 
năraș, Alexandru Drăghici, de A- 
vram Bunaciu, secretar al Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
Aurel Mălnășan, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, Gheor-

s-a înapoiat 
Marii Adu- 
P. Romîne 

R. P. 
R. P.

parte

ghe Stoica, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Tiță Fio- 
rea, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, precum și de nu
meroși deputați.

Au fost de față Janusz Zambro■ 
wicz, ambasadorul R. P. Polone la 
București și membri ai Ambasa
dei.

Deoarece mal mulți cititori 
al ilarului nostru nc-au adre
sat întrebări privitoare la pro
blema cunoașterii și transfor
mării caracterului, Începem 
astăzi publicarea unui scurt 
ciclu de materiale pe această 
temă.

L-ați remarcat, nu odată, tn 
ședințe, la urcarea în tram
vai, la o coad" de bilete 

de cinematograf. Atrage imediat 
atenția : vorbește repede, cu glas 
tare, adeseori pătimaș, cu gesturi 
violente. Ce ușor se aprinde I II 
simți încordat, fierbînd de nea- 
stîmpăr, Întotdeauna gata să iz
bucnească ți, intr-adevăr, nu-i 
trebuie mult ca să izbucnească.

Dacă i-ai atins „o coardă sen
sibilă” cum se zice, dacă i-ai spus 
o vorbă mai grea, dacă l-ai îm
pins puțin mai tare, imediat ti 
sare țandăra. Nu scapi ușor de 
potopul de vorbe, amenințări, 
care ajung-uneori la insulte.

Firește nu întotdeauna se poar
tă astfel. De multe ori simți cum 
peste clocotul pătimaș el așează 
o piatră grea care înăbușe izbuc
nirea. El s’.ringe pumnii, Încleș
tează dinții. Nu zice nimic, Tămî- 
ne nemișcat ca o stană de piatră, 
dar freamătul nărilor, răsuflarea 
grea, încordarea privirii trădează 
fierberea lăuntrică.

Sub cîte Înfățișări nu l-ați tn- 
tîlnit !

— E nervos I — se șoptește tn 
jur. Alteori: „Ce om impulsiv 1“ 
Alteori: „N-are astîmpăr l“.

Ei, dar sint și cîte unii 1... îți 
vine să-i prinzi de umeri și să-i 
scuturi și să-i zgîltîi. ca să le mai 
pui puțin sîngele în mișcare I

— Ce faci mă omule ? ești gata 
să le strigi. Dar trezețte-te 1 Tu 
nu vezi că noi ne dăm de ceasul 
morții, ție nimic nu-ți pasă?

Dar cetățeanul nostru continuă 
să tragă imperturbabil din țigară. 
Calmul lui desăvîrșit, e oa un 
zid, ca un blindaj de nepătrunsl

Există în purtarea oamenilor a- 
numite moduri stabile de mani
festare. Unii sînt iuți, alții înceți, 
unii sînt impulsivi și se înflăcă
rează ușor, alții sînt reținuți, 
reci. Unii sînt vioi, deschiși, so
ciabili, alții retrași, închiși, moro- 
cănoși etc.

Aceste particularități în com
portarea oamenilor exprimă tem
peramentul lor. Și nu e puțin lu
cru să cunoști temperamentul 
cuiva, să-ți cunoști chiar propriul

Sa ne

sebiri în modul de comportare 
exprimă anumite proprietăți de 
bază ale sistemului nervos. Potri
vit concepției lui I. P. Pavlov 
activitatea sistemului nervos se 
realizează prin două procese ner
voase fundamentale : excitația și 
inhibiția. Procesul excitației se 
exprimă printr-o stare de activi
tate a unor celule din sistemul 
nervos, iar procesul inhibiției prin
tr-o stare de frînare, adică de o- 
fifire sau diminuare în activita- 
ea celulelor nervoase.

De fapt, în permanență, 
două procese acționează în cree- sistem nervos puternic, ceilalți au 
rul nostru opunîndu-se, ciocnin- un sistem nervos slab.

cunoaștem și sd ne educăm caracterul

o capacitate de lucru mare. Ei 
suportă bine stări de excitație in
tensă sau stări de inhibiție inten
să. Puși într-o împrejurare difi
cilă (un accident, vestea unei 
nenorociri sau a unui mare suc
ces, un eșec în activitatea profe
sională etc.) ei nu-și pierd capul 
ci-și mențin cum se zice „mora- 
lul“ și se pot comporta în mod 
corespunzător. Există însă ălți 
oameni care suportă mai greu <a- 
semenea împrejurări deosebite, nu • 
sînt în stare să le facă față, se 

cele epuizează repede. Primii au un

Temperamentul
tău temperament. Cunoscînd tem
peramentul unui om poți preve
dea într-o măsură oarecare cum 
va reacționa el în anumite îm
prejurări : cum va reacționa la o 
critică, cum se va comporta într-o 
împrejurare deosebit de grea etc. 
Mai mult — și acest lucru e de 
fapt esențial — cunoscîndu-ne 
temperamentul și resorturile lui 
intime, avem posibilitatea să-l 
modelăm printr-o perseverentă, 
muncă de auto-educare.

Cum se explică aceste deose
biri între oameni ?

Cel care a găsit explicația pro
fundă, științifică a deosebirilor 
temperamentale dintre oameni a 
fost marele savant sovietic I. P. 
Pavlov.

După îndelungate cercetări el a 
ajuns la concluzia că aceste deo-

du-se, înfluențîndu-se reciproc. 
Iată, de pildă, mișcările strunga
rului care așchiază o piesa. El 
este extrem de/ concentrat asupra 
mișcărilor sale. In anumite re
giuni ale creerului său excitația 
declanșează mișcările necesare 
muncii sale. Dar excitația n-ar fi 
suficientă. Inhibiția născută în 
alte regiuni ale creerului frînea- 
ză mișcările inutile, face ca miș
cările să fie stăpînite, precise, 
fine, perfect adaptate scopului.

Pavlov a dovedit că deosebiri
le temperamentale dintre oameni 
sînt determinate de anumite deo
sebiri în ceea ce privește proce
sele nervoase fundamentale care 
se desfășoară în creerul lor.

E vorba în primul rînd de ener
gia acestor procese. Există oa
meni al căror sistem nervos arc

Dar posibilitățile oamenilor de 
a face față împrejurărilor nu de- 
f'ind numai de energia proceselor 
or nervoase. Se mai pune și o 

altă problemă și anume proble
ma echilibrului dintre excitație și 
inhibiție.

Să presupunem că un muncitor 
își dă seama la un moment dat 
că într-’un colț al atelierului un 
obiect a luat foc. Ceea ce i se 
cere mai ales este promptitudine 
în actele sale. Dar pentru a face 
față prompt unor împrejurări nu 
e suficient pur și simplu să te 
miști repede. Trebuie să te miști 
și bine în raport cu împrejurări
le. Or, pe unii, o asemenea îm
prejurare primejdioasă ivită pe 
neașteptate îi poate pur și sim
plu arunca într-o stare de agita
ți febrilă, dezordonată șl, pînă

la urmă sterilă, inutilă.' Nu e ne
voie deci numai ca sistemul ner- 

1 vos să poată suporta tensiuni 
mari ale excitației sau inhibiției.- 
E nevoie ca cele două procese, 
excitația și inhibiția, să fie în. 
stare să se .echilibreze reciproc. 
Agitația declanșată de răspîndi- 
rea excitației în creer trebuie să 
poată fi zăgăzuită, prin interven
ția promptă și potrivită a inhibi
ției. Din acest punct de vedere pu
tem, de asemenea, împărți oame
nii în două categorii mari :

1) Oameni impulsivi, neechili
brați, la oare inhibiția este mai 
slabă decît excitația și nu izbu-' 
tesc s<au izbutesc | cu greu s-o 
echilibreze. 2) Oameni stăpîniți, 
echilibrați, la care cele două pro
cese se armonizează.

Și în sfîrșit o a treia proprie
tate a activității sistemului ner
vos e mobilitatea excitației sau 
inhibiției. Ești în tramvai și ci
tești ziarul. La un moment dat 
ridici ochii, îți dai seama că ai 
ajuns în stația la care trebuie să 
cobori. N-ai nevoie în acest caz 
numai de o bună capacitate de 
lucru a celulelor nervoase, nici 
numai de o bună echilibrare a 
celor două procese. Ai nevoie de 
1ncă ceva : de o bună mobilitate. 
Pînă. în clipa în care ai ridicat 
ochii, ai stat liniștit, relaxat, miș
cările tale fiind în bună măsură 
inhibate. Dar din clipa în care 
ți-ai dat seama că ai ajuns în 
stație, starea aceasta de destin
dere trebuie să fie înlocuită rapid

Lector univ. E. FISCHBEIN 
Șeful sectorului de psihologie 

pedagogică din Institutul 
de Psihologie al Acad. R.P.R.

j Continuare în pag. IlI-a)

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și în numele oamenilor muncii 
din Uniunea Sovietică vă mulțumim-călduros dv și prin dv între
gului popor romîn pentru felicitările calde șl prietenești adresate 
nouă cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Sîntem bucuroși să constatăm că oamenii muncii din Repu
blica Populară Romînă, sub conducerea Partidului lor Muncito
resc, construiesc cu succes socialismul, pășind pe calea Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Popoarele Uniunii Sovietice vor întări și de acum înainte ne
contenit, prietenia și colaborarea frățească dintre popoarele 
noastre.

Urăm Comitetului Central al P.M.R., Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R.P. Romîne, Consiliului de Miniștri al R.P. Ro
mîne și întregului popor romîn noi succese în construcția socia
listă în lupta nobilă pentru cauza păcii și înflorirea Republicii 
Populare Romîne.

Telegrama este semnată de tovarășii N. HRUȘCIOV, prim se
cretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, K. VOROȘILOV, președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și N. BULGANIN, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Muncitorii „Otelului Roșu“ 
și-au îndeplinit planul

Uzinele „Oțelul Roșu'* din regiunea Timișoara au îndeplinit- 
planul anual. Oțelarii au dat de la începutul anului și pînă acum 
10.684 tone de oțel peste plan.

In primele 10 luni ale anului au fost 
prețului de cost economii în valoare de

realizate, prin reducerea
8.937.000 de lei.

Sectorul de sticlărie și ceramică
și-a îndeplinit planul global

Cu 28 de 
men sectorul 
mică fină din Departamentul in
dustriei ușoare raportează înde
plinirea planului producției glo
bale pe anul 1957. In ultimii zece 
ani s-a dublat producția de sti
clărie și ceramică fină.

Pînă la sfîrșitul anului între
prinderile din acest sector vor

zile înainte de ter- 
de sticlărie și cera-

In slujba
întreprinderea de 

utilaje ’ • • “
rești a 
acesta 
prima 
mentală din țară pen-

chimice Bucu. 
construit anul 

la . Mamaia 
stație experi-

articole 
articole 
articole

de por-' 
din sti- 
din fa-

produce 420.000 
telan, 25.000.000 
clărie și 680.000 
ianță.
' La realizarea 

înainte de termen o contribuție 
importantă au adus-o fabrica de 
sticlă Turda, fabrica de oglinzi 
„București", întreprinderile „Por
țelanul" Cluj și „Eprubeta" 
București.

pianului anual

industriei siderurgice
tru extragerea oxidu
lui de magneziu din 
apele Mării Negre.

Oxidul de magne
ziu, servește la fabri
carea cărămizilor re
fractare de calitate

pentru cuptoarele in
dustriei siderurgice.

La- 3
stația de la Mamaia
a intrat în probele 
mecanice.

decembrie

Din viața pionierilor

Câlâtorlc în istoric“
In raionul „N. Bălces- 

cu" din București s-a or
ganizat o acțiune pionie
rească deosebită, care a 
cuprins mai multe școli, 
un fel de adunare cu te
ma „Călătorie în isto
rie".

Copiii îndrumați de 
instructori, au pregătit 
singuri adunarea, și-au 
făcut singuri costumele 
pentru diferite epoci, 
specifice diferitelor ocu
pații, obiceiuri etc. Fie
cărei școli i s-a reparti
zat pregătirea unei epoci. 
Imaginația copiilor a 
contribuit mult la reda
rea cit mai colorată și 
corectă a unei epoci is
torice. Repartizarea a- 
ceasta pe epoci nu s-a 
făcut arbitrar : s-a ținut 
seama de materia pe ca
re au parcurs-o copiii în 

. studiul istoriei în diver
se clase.

Și iată că, după o pre
gătire serioasă, planul a 
prins viață. într-una din 
zile, pionierii cîtorva 
școli din raion s-au a- 
dunat în parcul Libertă
ții.

Pionierii care repre
zentau epoca Socialismu
lui și care au alcătuit 
grupul exploratorilor, au 
plecat să cerceteze me
leagurile necunoscute. 
Intr-un loc ciudat, au 
găsit un carnețel miste
rios, care le dezvăluia o 
serie de taine și-i îndru
ma să meargă într-o a- 
numită direcție. Alergînd 
pe aceste urme, grupul 
exploratorilor este pur
tat prin toate epocile.

Copiii ajung în drep
tul unor trepte care du
ceau spre o peșteră. Sînt 
însă opriți de niște 
făpturi înspăimîntătoare 
(pionierii școlii 102), 
îmbrăcate în piei de a- 
nimale (cojoace și haine 
îmblănite întoarse pe 
dos) care se aruncă săl
batic asupra grupului de 
exploratori și-i Urăsc 
spre peșteră. Una din
tre făpturi — căpete
nia — care vorbea o 
limbă guturală, îi con
duce prin locurile primi, 
tive, lăsîndu-i să observe 
o mulțime de lucruri in. 
teresante expuse de pio
nieri, transpuși de minu. 
ne în oameni primitivi. 
Astfel exploratorii vă
zură cum se aprindea 
focul prin frecarea a do
uă seînduri, cum se co
sea îmbrăcămintea din 
piei de animale cu ace 
din oase de pește, cum 
se vînau animalele mari 
și încă o mulțime de al
te obiceiuri ale vieții 
primitive.

După explicațiile date 
de Lu-L ou, căpetenia 
primitivilor, pe aceleași 
căi aventuroase explora
torii au pătruns în altă 
epocă.

Acolo au dat peste pi
onierii școlii 97-99 care 
„reprezentau" epoca scla
vagistă. Aceștia aveau 
scuturi, coifuri, săbii 
(confecționate din carton 
și colorate de copii) cos
tume, inele pentru gîtul 
sclavilor și altele. Au fă
cut cunoștință cu o mul-

țime de „sclavi" legați 
în lanțuri care munceau 
din greu. 11 cunoscură 
chiar pe Mecena. In „pa
lat" au văzut focul sa
cru și pe lac plutind o 

‘ corabie cu sclavi. (Foto 
nr. 1).

Fiind îndreptați apoi 
spre locurile unde-și a- 
vea ,.sediul? societatea 
feudală (întruchipată de 
pionierii Școlii medii nr. 
19 în costume de epocă), 
exploratorii întîlnesc pe 
drum un grup care re
prezenta o caravană de 
negustori. După ce le-au 
aflat obiceiurile, pornesc 
împreună spre moșie un
de asistă la învestirea u-

nui „cavaler" și fac cu
noștința cu un vestit al» 
chimist... (Foto nr. 2).

Tot astfel pătrund și 
pe meleagurile „capita
lismului". Aici pionierii 
școlii 100 prezintă prie
tenilor „exploratori" cî
teva aspecte ale exploa
tării capitaliste, ale colo» 
nialismului.

La capătul drumului, 
grupul exploratorilor în
cinse o mică serbare în- 
tr-un lurpinif, care s-a 
terminat cu discuții a- 
prinse asupra celor vă
zute, asupra reușitei ex
cursiei, discuții care au 
continuat pînă seara,

ANA SOLOMON



ICIND PLANURILE
RÂMÎN... PLANURI

Nu de mult, într-un cerc mai 
larg de studenți, țnajoriiatea 
fiind secretari ai organizaților 
U.T.M. studențești, a venit vorba 
despre metodele folosite in mun
că și mai ales despre unele as
pecte negative ale muncii.

„Unul dintre dușmanii cei rr.ai 
înverșunați ai unei activități va
riate și atractive in organizațiile 
U.T.M. studențești, consider că 
este formalismul” — spunea a- 
tunci un secretar. Unde există 
formalism, superficialitatea plu
tește deasupra celor mai sensi
bile și actuale probleme ale co
lectivului de studenți.

Mi-am adus aminte de aceste 
cuvinte, în timpul cînd am ana
lizat activitatea celor cinci orga
nizații de la Facultatea de chimie 
a Universității „Victor Babeș“. 
Am început cu planurile de mun
ca ale biroului. Sînt îngrijit re
dactate, pline de probleme intere
sante. Au însă un cusur: nu 
sînt îndeplinite (afirmația vizea
ză activitatea pe ultimul an, a- 
dică de la ultimele alegeri ce-au 
avut loc în 1956 pînă in pre
zent).

S-a făcut o muncă formală în- 
tocmindu-se aceste planuri ? Fă
ră îndoială că da. De fapt, secre
tarul organizației, Icn Apolțah, 
recunoaște că „s-a lucrat mai 
mult după... voia fiecăruia... p.a- 
nul fiind întocmit pentru că tre
buia să existe plan”. Ce urmări 
are o astfel de „metodă”? Trans
miterea acestui sistem de lucru 
ce’or cinci organizații de an.

Și acum, despre medul înde
plinirii sarcinilor. Și aici, orien
tarea este cît se poate de greșită. 
Pentru a nu se pune în situația 
să fie refuzați, pentru a nu se 
pune rău cu colegii, membrii 
biroului nu cer utemi_ștîlor să în
deplinească anumite sarcini. Le 
îndeplinesc ei... Iarăși formalism.

lnir-o recentă dare de seamă, 
biroul sublinia că... „educația co
munistă a studenților din facul
tatea noastră a fost o sarcină de 
importanță primordială”. Ceva 
mai jos, aceeași dare de seamă 
arăta că... (citez) ...„ne-am re
zumat la educarea studenților nu
mai în adunări generale. In rest, 
n-am făcut nimfe”.

Adaug că și aceste adunări 
s-au desfășurat avînd la ordinea 
de zi probleme ca alegerea unui 
nou membru în birou, etc.

Faptul că munca de educație 
în cadrul organizației U.T.M. de 
aci s-a dus formal, o dovedesc și 
numeroasele atitudini ce sînt de
parte de ceea ce se cere unui stu
dent conștient, cu un inait nivel 
politic și profesional. Studenți ca 
Micescu V. Ribencua (anul III), 
Marțian I. și Crișan E. nu-și în
deplinesc nici măcar obligația ele
mentară de utemist: plata coti
zației (aceasta luni de-a rîndul); 
alții refuză pur și simplu să în
deplinească sarcinile de organi
zație (exemple: Nuț I., Tomuș 
Dan, Nuțiu Remus, Fiîipescu liea- 
na), sau alții practică jocuri de 
noroc ca Maurer V., Șutea L, Co. 
ca Constantin (membru în birou) 
etc.

Nu-i mai puțin adevărat că ast
fel de manifestări sînt posibile 
pentru
U.T.M. a mușamalizat abaterile, 
Ie-a trecut cu vederea și nu ie-a 
pus în discuția utemiștîlor.

Un ultim argument pentru a 
demonstra că in activitatea orga
nizației U.T.M. de la această fa
cultate s-a cuibărit formalismul, 
sînt exemplele unor studenți care 
ani de-a rîndul se mărginesc 
să-și îndeplinească sarcinile pro
fesionale și neglijează activitatea 
obștească (Maria Mftcreanu, Este, 
ra Mecr, Rcnerth Ana. Cristea și 
mulți alții).

Am gîndit, constatind aceste 
lucruri, că biroul organizației s-â 
preocupat pca’e mai mult de pro
blema pregătirii profesionale a

că biroul organizației

s
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Foto: E. CSIKOS

O parte din Complexul social al Institutului Agronomic „Nico lae Bă Ic eseu" din București 
a fost dată în folosință.

In fotografie: clădirile căminelor studențești

Acțiune
obștească

Duminica trecută, la uzinele 
„Mao Țze-dun” au venit pentru 
muncă voluntară peste 50 de stu
denți și studente de la Facultatea 
de filozofie din București. împăr 
țiți pe grupe, studenții s-aU îm
prăștiat prin toate secțiile uzinei, 
ajutînd fie la căratul și depozita
tul fierului vechi sau la răzuitul 
asperităților de pe suduri, fie la 
căratul șpanului din ateliere sau 
la rotirea tuburilor de sudat. Mulți 
dintre ei, ca Viorel Colțescu, Cos- 
tache Roxana, Prună Tiberiu etc., 
au muncit fără întrerupere pînă 
la prînz. La sfîrșit toți au plecat 
mulțumiți de ajutorul pe care l-au 
dat muncitorilor și uzinei. 

o

studenților. Dar rezultatele mi-au 
dovedit contrariul! Din cei 152 
corigenți și 19 repetenți ciți a 
avut facu.tatea, mulți sînt ute- 
miști. Iar activitatea științifică 
sudcnjească nu poate fi apreciată 
pozitiv pentru că studentul Ionel 
Haiduc (anul trecut) a fost dis
tins cu diploma de onoare a C.C. 
al U.T.M. pentru laborioasa sa 
activitate de cercetare. „Cu o floa. 
re nu se face primăvară" tot așa 
cum activitatea științifică nu poa
te fi judecată prin prisma muncii

Pe mar ținea activității 
orga11iz i{iei U. T. M. a 
Facultății de Chimie Cluj

unui student conștiincios. Exem
plul lui ar trebui urmat și de cei
lalți colegi care privesc de de
parte, ca niște observatori, tot ce 
se întîmplă în jurul lor in facul
tate.

Să nu fie capabili oare chlmiș- 
tii să înjghebeze o echipă arti
stică, mai ales că talente există? 
Să nu se poată organiza mai 
multe echipe de fotbal, volei, bas
chet în facultate? Ba da. Dar 
numai dacă ar exista mai multă 
străduință.

De ce este lăsată în paragină 
luni de-a rîndul gazeta satirică 
„Amestecul Nitrant" ? Să-și fi 
pierdut oare causticitatea țalen- 
tații epigramiști și caricaturiști ? 
Nici vorbă. Avem de-a face doar 
cu lipsa de interes din partea 
unora.

Nimeni nu poate fi mulțumit 
cu bilanțul acesta departe de a re
flecta posibilitățile reale ale fa
cultății (in decurs de un an): ci* 
teva întruniri tovărășești, o ex
cursie (și aceea organizată de că
tre decanat) șl... cîțiva studenți, 
care au participat Ia acțiuni 
interes obștesc.

Ce-i de făcut ?
Biroul organizației de bază 

facultate trebuie să pornească 
hotărîre la înlăturarea formalis
mului ce s-a cuibărit în viața or
ganizației U.T.M. O muncă mal 
concretă, respectarea propriilor 
planuri, analizarea temeinică a 
racilelor care dăinuie de multă 
vreme, iată primii pași pe care 
trebuie să-i facă.

In esență, organizația U. T. M. 
va trebui să lupte cu perseveren-

La început de drum
v

; Un student î$i reazemă fruntea înaltă și părul ușor ondulat 
i de cercevAaua ferestrei. Gîndurile îi zboară departe, spre ier- 
« nile copilăriei lui de la poalele munților, în împărăția de pă

duri de pe valea Bistriței. Valentina, colega și prietena lui, 
plecase din laborator cu cîteva clipe mai înainte. Pe scările de 
mozaic ale etajelor parcă-i deslușește și acum pași. Pași mărunți 
dar siguri. Se gîndește că s-au certat din nou. Din vina lui s-au 
certat. Spărsese iar un balon cleiser. 
caute altul. Știa 
tăeînd ca și alte

Valentina se dusese să 
că se va întoarce repede și vor lucra un timp 
dăți.

I

e
î

î

T renul de Iași spinteca 
vălurile nopții înghi
țind depărtările. In 

gară la Murășești își strîn- 
seră mtinile.

— Te rog dragă Vali, dacă 
vezi că eu nu vin poimîine la 
om 10, să expui tu referatul... 
N-ai șa ai emoții, da ?...

— Da... Mă vâi strădui. Dar 
tot e mai bine să vii tu.

La lași, la sesiunea cercuri
lor științifice studențești îi aș* 
tepta un examen greu. De la 
„Institutul de Petrol și Gâze" 
din București se prezentau trei 
referate. Legate frumos ele 
oa!htfeau în servieta lui Roie. 
Cei șase studenți le r&vedeau 
în minte parte Cu parte...

C'u un an în urmă primise
ră temele. Pe atunci în 
cabinetul mic, încărcat cu 

literatură de specialitate al 
profesorului Valeriu Vîntu, se 
adunau studenții. Profesorul le 
da primele indicații.

— Voi (adică Valentina Gon
cea și Sotir Baliu), vă ocupați 
mai întîi de bibliografie. Aici 
aveți indicațiile lucrărilor pe 
care trebuie să le căutați la 
l.D.T. Voi (Andrei Roie și Ște. 
fan Despa) începeți munca de 
laborator pentru obținerea bu- 
til-benzenilor...

aii închise fereastra vago
nului, se cuibări micuță 
ca în anii copilăriei în 

colțul fotoliului și ațipi, legă-

ță pentru ca fiecare utemist să 
fie atras de activitatea obștească. 
Nu-1 un lucru nou, intr-adevăr. 
Sint obiectivele principale ale 
oricărei organizații U. T. M. din 
facultățile noastre și de care, din 
păcate, au uitat membrii biroului 
organizației U.T.M. de !a Facul
tatea de chimie a universității 
clujene.

împotriva formalismului se 
poate lupta doar printr,-o activi
tate variată, atractivă și perma
nentă la care să participe toți 
studenții. Sugerăm organizarea 
unor discuții, în cadrul anilor, 
despre rolul unui chimist în con
struirea socialismului, permanen
tizarea unor inițiative abandona
te, ca adunările generale U.T.M. 
deschise cu teme științifice și de 
politică actuală ; perseverență în 
organizarea audițiilor muzicale, 
excursii pentru cunoașterea ora
șului în care studiază, a lăcașu
rilor de cultură, a monumentelor 
și întreprinderilor.

Sînt mulți cei care ar putea 
contribui la înlăturarea formalis
mului în această organizație de 
bază U.T.M.; biroul U.T.M. să-i 
caute în rîndul zecilor de ute- 
miști și studenți ai facultății.

MIRCEA MUNTEANU

de vor-

trecuse 
aceste

nată de tren, de visuri, 
bele prietenilor...

Grupul celor șase 
prin multe emoții în ____
două zile. Se aflau în capitala 
Moldovei. In răstimpul dintre 
ședințe vizitaseră orașul, Co- 
poul, monumentele istorice și 
de artă. Erau îneîntați, Pînă 
acum se epuizaseră două din 
cele trei teme ale institutului 
lor. Ultima era a studenților 
Valentina Goncea și Sotir Ba- 
liu.

Pe peronul gării, Vali se 
plimba nervoasă, scrutînd de
părtările de-a lungul drumului 
de fier. Cu un șuierat ascuțit, 
acceleratul de București trase 
vijelios la peronul scăldat în 
soare. De la o fereastră le face 
semne o mină prietenoasă. Vali 
aleargă de-a lungul trenului 
urmată de ceilalți.

— Avem succes. Referatele 
lui Roie și Despa, ale Sandei 
Molfeta și Criști Fîlconeanu au 
fost foarte bine primite. Pe al 
nostru am reușit să-l aminăm 
pentru după-amiază...

Sala e arhiplină. Președin
tele prezidiului anunță: 
„Studentul Baliu Sotir de 

la Facultatea de tehnologie a 
țițeiului din București va expu
ne referatul „Contribuții la 
studiul reacției de izomerizare 
și disproporționare a butil-ben- 
zenilor, în prezența clorurei de 
aluminiu".

Primele cuvinte au fost tre- 
: murate, pătrunse de emoție. Pri- 
t virile toate erau ațintite spre 
* tînărul înalt, cu față de copil, 

care la 19 ani trecea în anul 
al IV-lea de facultate. Treptat, 
Imaginea sălii, cu chipurile 

: grave ale profesorilor și stu- 
: dențUor delegați, cu chipul

SA CUNOAȘTEM 
dramaturgia universală

In dorința de a contribui la întregirea cunoștințelor de cultură 
generală ale elevilor și studenților, Teatrul de stat din Orașul Stalin 
a inițiat un ciclu de lecturi ale capodoperelor dramaturgiei uni
versale intitulat: „Să cunoaștem dramaturgia universală”.

In cadrul acestui ciclu, actorii Teatrului de stat din Orașul 
Stalin fac lectura celor mai valoroase opere, începînd eu anticii 
greci și pînă în zilele noastre. In prima parte a ciclului se va face 
lectura unor piese de Sofocle, Eschil, Euripide, Aristofan, marii crea
tori ai Renașterii etc.

Lecturile au Ioc în fiecare duminică dimineața în sala Teatrului 
de stat din Orașul Stalin.

Răspunsuri
LA ÎNTREBĂRILE 

CITITORILOR
Tovarășul G. Gherman, pro

fesor în comuna Poiana Slănic, 
raionul Teleajin, student la Fa- 
cui ta tea de Filologie — secția 
fără frecvență. București — ne-a 
trimis o scrisoare tn care ne 
roagă să-i răspundem la o în- 
trcbare.

In sesiunile trecute, el și-a 
dat toate examenele anului IV 
dar a primit la unul din ele ca
lificativ ncs-atisfScător. Tovară- 
șui Gherman ne întreabă ce 
poate face acum, după apariția 
hotărîrii cu privire la exame
nele tnvățămîntului fără frec
vență : mai poate da încă odată 
examenul, șau va rămîne repe- 
tent ?

La rugămintea noastră, secre
tariatul facultății tie.a răspuns 
că tovarășul Gherman are drep
tul să dea din nou examenul, 
în prima sesiune a anului (ia
nuarie), bineînțeles dacă și-a 
trimis la facultate lucrările de 
control.

Este necesar sd se prezinte la 
examen neapărat în prima se
siune a anului pentru a putea 
absolvi anul IV și a se înscrie 
în anul următor odată cu se. 
fia lui.

Menționăm că reexaminarea 
se aprobă doar acelor, studenți 
care .au dat o singură dată un 
examen și nu au luat califica^ 
tivul de trecere. De asemenea, 
reamintim din nou pe această 
cale studenților de la fără frec
vență că au acum posibilitatea 
să termine un an de facultate 
în doi ani.

'drăgălaș și încruntat caraghios 
al Valentinei dispare. Apar alte 
imagini. Valea din munții 
Neamțului. Mașinile vechi sub 
care șoferii necăjiți aprindeau 
foc de vreascuri ca să se în
călzească baia, în care iarna se 
congelează uleiul. 11 vedea pe 
tatăl Valentinei, mecanic la fa
brica de bere din București, 
necăjindu-se cu motorul gripat 
din cauza uleiului. Dar toate 
astea au trecut de mult. Din ce 
în ce se schimbă fața lucruri
lor în industria noastră de 
lianți. El, Sotir Baliu și Valen
tina Goncea sînt abia la înce
put de drum. Industria îi va 
cunoaște în scurt timp ca ingi
neri de valoare în rafinării sau 
în petro^chimie. La sfirșitul 
referatului, un val de aplauze 
s-a revărsat peste sală...

A urmat premierea. Toate 
cele trei referate au fost răs
plătite cu premii și aprecieri. 
Era rodul muncii unite a celor 
7 studenți din cercurile științi
fice pregătite de prof. Valeria 
Vîntu. Pe cărările năpădite de 
iarbă crudă, au urcat toți șapte 
spre cetățuie. Acolo, într-o li* 
vadă cu meri înfloriți au cîn- 
tat, au dansat, pină seara vor
bind despre prietenie. Merii 
scuturau deasupra lor podoaba 
de fluturași albi. Vali ridea.

i

Rîdea și acum Vali, cu rîsul 
ei cristalin.

— Ce caraghios ești. Stai la 
fereastra deschisă și nu vezi că 
te aștept de zece minute. Pof
tim domnule, ți-am adus un 
nou cleiser. Cu stîngăcia dumi- 
tale cred că n-ai să-l mai spargi 
și pe ăsta.

Tînărul a închis iar ferea
stra și s-a întors la preocupă
rile de laborator părăsite nițel 
mai înainte, cînd se spărsese 
afurisitul de cleiser.

— Nu te supăra Vali. Pri
veam și eu primii fulgi de ză
padă. Parcă sînt niște petale de 
meri, scuturate de pe crengi 
nevăzute.

INITIATIVE
STUDENȚEȘTI

La Institutul Politehnic din București
★ De cînd institutul nostru are 

un autobus construit prin mijloa
ce proprii, în întreprinderile indu
striale din țară sosesc aproape în 
fiecare zi 
vor să stut 
cație la locul de muncă.

Grupele din anii IV și V, con
duse de unul sau aoi asistenți, vi
zitează cele mai reprezentative în
treprinderi industriale legate de 
specialitatea pe care o studiază.

★ In cadrul institutului s-a des
chis pentru studeriți cursul espe
ranto, primul curs de acest gen 
deschis în institutele de învățămînt 
superior din țară.

★ In cinstea celei de 10-a ani
versări a Republicii Populare Ro- ' 
mîne, se va organiza un simpozion 
cu tema : „Știința și tehnica ro- 
mînească în anii de democrație 
populară”. Vor participa studenți, 
profesori, academicieni. De aseme
nea, se fac intense pregătiri pen-

grupe de studenți care referate privind dezvoltarea indus- 
idieze procesul de fabri- triei în diferite regiuni ale țării,

Facultatea de silvicultură a 
de la Institutul Politehnic din 
Orașul Stalin a fost înzes- x 
trată în acest an cu un nou x 
laborator de Industrializarea z 
lemnului. In fotografie : un a 
grup de studenți din anul V. > 
silvicultură ascultînd cu inte- z 
res explicațiile mecanicului x 
Nicolae Paraschiv asupra unei > 
noi mașini complexe de înră- z 
mat ce lucrează cu aer corn- $ 
primat.

Campioni 
universitari 

la haltere

kg.
N. BALACEANU

campion la categoria 380

N. AMZUICA
campion la categoria 285 kg.

Desene de C. TABACU 

tru sesiunea cercurilor științifice 
ale institutelor politehnice din țară 
(ce se va ține în zilele de 14 și 15 
decembrie.) unde se vor dezbate

realizările și importanța ,pe care o 
au tizinele Reșița și Uzinele de 
tractoare din Orașul Stalin în dez
voltarea industriei noastre socialis4 
te.

Tn luna decembrie se pregătește 
și un simpozion cultural la care 
vor fi invitați reprezentanți de 
frunte ai artei romînești ca : Geor
ge Georgescu, Cos tache Antoniu 
etc.

I. RIZESCU 
GH. CROICU 

studenți

TINEREȚE-EDUCAȚIE RASPCTmDER»
L. •- _ ____ _< *       ■ --- -■ - ■ r - :----------------——■

Cum se poartă 27 de studenți
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cu unica lor colegă ?
au maturizat-o parcă pe 
Rodica. Schimbarea me
diului, a atmosferei, a 
fost nu numai bruscă, dar 
la proporții la care nu 
se aștepta. Se luptă a- 
cum cu timiditatea ei 
școlărească, adusă dintr-o 
școală de fete.

O cunoașteți bine de- 
acum. E o fată deșteaptă 
care se poate lua oricînd 
la întrecere cu fiecare 
din voi. Nu s-a gîndit 
nici o clipă să profite de 
situația ei deosebită ; să 
vă lase pe voi să mun
ciți și pentru ea, iar ea 
să trăiască comod, răs
fățată de voi. I-ar fi plă
cut doar să nu uitați de 
sxistența ei în grupă ; 
simpla ei prezență să vă 
determine să fiți mai 
decenți în comportare.

Dar, mi se pare, voi 
ați exclus-o din grupă ca 
fată. Vi se pare firesc 
să vă purlați ca între 
băieți.

Rodica a ajuns pînă 
acolo incit vă înțelege și 
asta. V-a găsit pină și 
circumstanțe atenuante. 

. în fața noului pe care 
vi-l aducea și vouă și ei 
fiecare zi de studenție, 
existența ei era prea pu
țin importantă. Se inte
gra, insă, și ea în acest 
nou — nu v-ați gîndit ? 
Pentru majoritatea din
tre voi era prima colegă.

I se pare ciudată teo
ria voastră, nespusă, a 
majorității pe care evi
dent o formați. Pe sem
ne, ați observat că Rodi
ca se străduiește să vă

Rodica Costea, colega 
voastră, nu m-a rugat să 
vă scriu. Știți bine că 
preferă tăcerea, preferă 
să vă lase singuri in pau- 

să discutați între voi 
ce vă trece prin cap. 
își găsește un colți- 
în care ecoul voci- 
voastre sâ n-ajungă.

li admir răbdarea, dar 
nu rezist primului în
demn de a vă adresa ci- 
leva rinduri, Vă spun eu 
ceea ce v-ar spune Ro
dica dacă, din curiozita
te, vreodată ați întreba-o 
cum se simte între voi, 
27 de băieți.

La început, mi se pare, 
nici voi n-ați crezut că 
fula aceasta drăguță, cu 
figura încă de copil, cu 
trăsături fine, timidă și 
roșind ușor în fața voa
stră și-a luat în serios 
profesiunea — cu toate 
greutățile ei — de ingi
ner de drumuri și po
duri.

Contrar aparențelor, 
— v-ați convins — Rodi
ca înfruntă la fel de bine 
ca și voi, greutățile pri
mului an de facultate, 
deocamdată și-.., pe voi 
cei 27 de băieți alături 
de care ea, o singură 
fată, învață. Vă înfruntă 
tăeînd discret, lăsînd im
presia de indiferență. 
Dar nu-i deloc indiferen
tă. încearcă doar să se 
obișnuiască cu voi, așa 
cum sînteți, să vă domi
ne printr-un tact de bun 
gust, lăudabil.

...Au trecut două luni de 
studenție. Cele două luni

Ucenicie de profesor
în aceste zile de toamnă tir- 

zie, în Școala mixtă nr. 8 s-a 
cuibărit parcă primăvara.
In cancelarie, pe culoare, în clase 

mișună — asemenea unui toi de 
harnice albine — studenții gru
pei 323, anul V al Facultății de 
istorie.

A venit în sfîrșit și ziua prime
lor lecții independente, aplicarea 
cunoștințelor teoretice, însușite 
timp de peste patru ani.

Soneria ce sună de ani îndelun
gați printre zidurile școlii, are 
parcă astăzi o rezonanța mai so
lemnă, profundă.

Cel puțin așa li se pare stu
dentului Liviu Mihăilă, menibru 
al comitetului U.T.M. pe facul
tate, și studentei Lucreția LixRn- 
dru, care sînt încercați acum de 
emoțiile prin care pînă astăzi au 
trecut mai toți acei care și-au a- 
Ies greaua, dar nespus de frumoa
sa misiune de dascăl.

Primele două lecții — primele 
două succese.

Lecțiile studenților Liviu Mihă
ilă „Revoluția burgheză din An
glia" și Lucreția Lixandru „Răz
boiul perșilor cu grecii", fiind

urmeze, încearcă să im
prime caracterului său 
tăria, curajul și îndrăz
neala voastră.

Rodica e totuși o fată, 
are sensibilitatea unei 
fete, decența și instinctul 
bunului simț — e femi
nină. Ingineria nu-i va 
cere să renunțe la femi
nitate, să fie brutală, să 
înjure, să fie vulgară. A- 
tunci de ce vreți voi cu 
tot dinadinsul s-o trans
formați într-un băiat cu 
un aer de golan ? Asta 
n-o poate înțelege Rodi
ca. Stă în mijlocul vo
stru zilnic cîteva cea
suri, e receptivă și nu-și 
poate acoperi privirile. 
Vă aude vorbind urît, 
povestindu-vă aventurile 
celor 18—19 ani, spu- 
nînd „bancuri". Și par
că intenționat aveți grijă 
să imprimați povestiri
lor, destăinuirilor și 
glumelor o notă de vul
garitate. E poate o bra
vură a vîrstei, dar nu o 
bravură pentru tineri 
care sint studenți.

De ce zîmbiți cînd 
răspunde Rodica la se
minar ? Pentru că ro
șește ? Nu știți că ro
șește simțindu-vă privi
rile ironice ? Sau poate 
rîdeți pentru că nu răs
punde bine ? Rodica are 
dreptate : de ce nu-i 
spuneți cînd greșește? A r 
fi mai cinstit și colegial. 
Ea face efortul dublu : 
sd mulțumească prin răs
puns asistentul, sd vă 
mulțumească și pe voi,

notate cu calificativul „bine”, a- 
tît de către tovarășul asistent Cor- 
bu Constantin, responsabilul cu 
practica pedagogică a grupei, cît 
și de către tov. profesoară Zamfi- 
rescu.

In ziua următoare, un alt stu-

însemnări de la o oră 
de practică pedagogică

dent fruntaș Veronica Iosefide, își 
vede visul cu ochii: în clasa a Vl-a 
B, ea predă lecția : „Monarhia ab
solută din Franța în sec. XVII— 
XVÎll".

Multe, multe s-ar putea vorbi 
despre prima lecție a Veronicăi 
Iosefide. Caracterizările lapidare 
ale profesoarei Zamfircscu sînt 
însă mai grăitoare decît orice al
te comentarii :

„Verificarea cunoștințelor, legă
tura cu lecția nouă și desfășura- f 
rea lecțiilor au mers „ca pe ți
pă", Veronica Iosefide realizînd 
integral tot ce și-a propus in pla- 

adică să nu vă dea pri
lej de ironii.

Sînt, probabil, micile 
voastre amuzamente. Dar 
sint amuzamente pe sea
ma unui om care gîndeș- 
te tot timpul la ce se pe
trece cu el și cum îl pri
vesc colegii. Nu exage
rez nimic. *Nu sînt nici 
fleacuri, nici amănunte, 
nici mofturi de domni
șoară. O știți ! A venit, 
simplu, între voi, la Fa
cultatea de drumuri și 
poduri, a rămas și va 
rămîne între voi.

Încercați să aveți tot 
timpul prezent în memo
rie acest lucru. Va fi și 
în interesul vostru.

In fața undi fete, unui 
student îi e rușine să 
vină nepregătit la ore. 
Prpzența Rodicăi vă t 
obliga să învăfați ma. 
bine.

O fată, chiar colegă 
fiind, obligă la ținută în
grijită. Și nu v-ar strica 
deloc să vă obișnuiți să 
veniți la facultate ordo
nați, cu hainele călcate, 
curate.

Prezența unei fete o- 
bligă la autocontrol în 
gesturi, în cuvinte. Și 
nu-i deloc rău să fiți mai 
măsurați în gesturi și 
cuvinte.

Prezența unei fete o- 
bligă la respect și poli
tețe, iar respectul pentru 
oameni vi-l cere viața, 
societatea în care trăiți.

L. LUSTIG

nul ei de lecție, —- care și-a a- 
tins pe deplin scopul. Prin rea
lele ei calități pedagogice — demne 
de oricare profesor matur — a 
rPușit să captiveze întreaga clasă, 
din prima și pînă-n ultima clipă a 
lecției".

Peste numai o oră, în clasa 
a Vil-a, studentul Constantin Ghin- 
dejh unul dintre conducătorii cer
cului științific, predă lecția „Fran
ca între anii 1804—1815". Cons
tantin Ghindea a mai predat 
la catedră, — ca absolvent 
Școlii pedagogice.

Peste cîteva luni, odată 
începerea noului an școlar, prin 
Liviu Mihăilă, Lucreția Lixandru 
Veronica Iosefide și Constant» 
Ghindea și colegii lor, școlile pi 
triei se vor îmbogăți cu noi și 
valoroase «adre de nădejde.

L. DUNAJECZ
student

de 
al

cu

întâlnirea 
a două gsneratii

Propunerea a apărut de la biroul 
U.T.M. al anului V. "Apoi au avut 
loc pregătirile iar in cele din ur. 
mă — Intilnirea Intre studenții din 

anul I și anul V ai Facultății 
de matematică și fizică, Universi
tatea „C. I. Parbori' București.

Tn această întîlnire studenții a. 
nul ui V, au împărtășit cu drag 
celor din anul I din activitatea lor 
de-a lungul celor patru ani de 
studiu.

Mult mai interesantă în această 
întîlnire a fost dppănarea citorva 
amintiri din focul luptelor pentru 
apărarea primului stat al muncită, 
rilor și țăranilor, amintiri ale tov. 
Anatol Crețeanu

Firul amintirilor se desfășoară 
fără oprire. întreaga asistență as. 
cultă cu atenție amintiri din mari, 
le zile ale lui Octombrie 1917.

Cit de instructivă a fost această 
întîlnire! Ea a arătat tinerilor noș
tri, că ceea ce nouă ni se pare fi. 
resC azi — ca fiii muncitorilor și 
țăranilor muncitori să învețe in in
stituții de invățămînt superior, să 
aibă burse, cămine, cantine, case 
de cultură, stadioane, etc. — a 
fost cucerit după lupte îndelungate 
ale poporului nostru muncitor.

STELIAN TURBATU 
student



După 20 de ani

Pășesc prin zăpada virgină 
care scrîșnește cu zgomot 
de sticlă pisată sub tălpile 

ude ale pantofilor ! Piciorul se-n- 
fundă pînă la gleznă în spuma ră
coroasă de albuș bătut, ce se răz
bună străpungînd cu mii de ace, 
ciorapul ieftin de bumbac. De o 
parte și de cealaltă a ulicioarei, 
casele, turtite sub povara de nea, 
mă privesc mirate, clipind din 
ochii ferestrelor, făcîndu-și semn 
una alteia, cu coturile gardurilor. 
In urma mea, în gropile lăsate de 
tocul înalt, un soare cu dinți mîn- 
glie cu degetele razelor, comori 
Strălucitoare de diamante.

In deal, priveliștea mahalalei 
troienite e minunată. Parcă un co
pil zvăpăiat a aruncat în vale un 
pumn de căsuțe. Din hornurile mi
nuscule se ridică cîte un fir sub
țire ce tremură — de frig ? — în 
îmbrățișarea siberiana. Nu toate 
coșurile însă „fumează". Sînt mul
te care abia în seară — uneori 
nici atunci — își pot 
„fantezia" de a scuipa un 
gru, puturos, de traversă 
și creuzotată.

O iau binișor pe pîrtia 
să, nehotărît încotro să mă-ndrept. 
Spre Vii ? E prea departe și nici 
drum nu-i. Spre gară ? Trenul e 
plecat de mult iar cel care va să 
vină mai are timp încă... Spre...

M-am hotărît... Am să 
drept spre Dunăre, să-mi 
vechea prietenă.

La o dană din bazinul
nat uti șlep grecesc descarcă 
cărbuni. Hamalii, smoliți la 

față de praful negru, înecăcios, 
poartă pe capete cîte un sac vechi 
tăiat în două, care le trece pe 
șale. Pe spinare, prinse cu două 
sfori ca o raniță, stau coșurile în 
care cei din fundul vasului zvîrlă 
lopeți grele de antracit sticlos.

Cu tot frigul aspru, sudoarea le 
. spală obrajii îafierbîntați, prelin- 

gîndu-se în șuvoaie groase, vîs- 
coase, spre piept. Mulți din ei au 
în picioare tîrligi cu talpă de 
sfoară, iar haină groasă nu are de
cît Ștefan care stă în mahalaua 
mea.

E tată de copii Ștefan. Pe unul 
J-a dat de suflet la țară. Al doi
lea e băiat de prăvălie „pe mîn
care" la domnu’ Pandelică. Cel de 
al treilea, mezinul, e mai noro
cos. A fost primit să învețe cum 
poți să-ți frîngi spinarea sub sa
marul încărcat, la patrusprezece 
ani neîmpliniți.

Cînd a făcut armata, Ștefan s-a 
eliberat cu opt luni mai devreme. 
Pentru asta a trebuit să-și lase un 
braț — dreptul — sub roțile loco
motivei de manevră din Chitila- 
Triaj, unde-și avea compania. I 
s-a dat o manta soldățească și o 
foaie de drum pînă acasă. Pe li
vret, plutonierul major de la bi
roul mobilizării i-a trecut cu cer
neală roșie : Reformat.

După ani de șomerie l-au aju
tat și învățat hamalii din port cum 
se poartă coșul cu cărbuni și sa
marul de greutăți în spinare. Din 
cauza rosăturii, ciotul i-a rămas 
nevindecat.

E tată de copii Ștefan. Și-un 
braț...
îosebesc de departe printre 

ceilalți. II strig :
— Noroc Ștefane și spor la 

muncă I
îmi face semn cu capul și-mi 

răspunde cu amară veselie:
— Sporul stă doar în buzunarul 

atăpînilor I
Mă apropii. Din pricina infir

mității nu poate duce coșul decît 
pe jumătate încărcat. Am aflat că 
cei din ceată cu el îi socotesc însă 
parte întreagă la plată.

n pui de ger îmi încearcă 
calitatea pielii și frăgezi
mea obrazului. O iau repe

de în spre casă.
La bodega „Topaz" sînt nevoit 

să mă opresc o clipă, extaziat, în 
fața vitrinei. înapoia geamului 
gros de cristal, o etajeră nichelată, 
în trei caturi, își expune impudică 
și pe rînd, piruetînd

permite 
sul ne
putredă

sticloa-

mă în- 
vizitez

de ier-

„au ralenti",

n
Reportajele pe care le vom 

publica in ciclul „DUPĂ 20 
DE ANI" fac parte d intr-o 
suită mai mare apărută in pu
blicațiile progresiste dinainte 
de război.

Urmărind 
a eroilor de 
triei și pînă

evoluția firească 
la eliberarea pa
in prezent, auto

rul s-a reîntors după două
cenil pe aceleași meleaguri 
inspirației, căutindu-și 
menii și locurile.

de- 
ale 
oa-

.*

a

i 

f

pe axul unui singur picior, cele 
mai felurite bunătăți pe care mi 
le-aș fi putut închipui...

Lîngă mine se oprește domnul 
Panait. Profesorul pensionar de 
geografie. Stă cu chirie în mar
ginea cealaltă a orașului, lîngă 
gară. Domnul Panait are o soră 
văduvă pe care trebuie s-o între
țină, și un cîine dog care nu se 
împăca cu pisica văduvei.

De fiecare dată cînd își înca
sează pensia profesorul liniază o

Fiece cuvînt îmi readuce o ima
gine uitată, fiecare frază răscolește 
adine în amintiri.

Ștefan Ciungul. Hamalul de la 
dana de cărbuni.

La vreo șase luni după ce și-a 
dat băiatul ăl mic de suflet la 
țară,, l-a prins dorul de copil. Dar 
dorul ista n-a izbucnit pe neaștep
tate. La început se ducea să-l va
dă în fiece duminică. Apoi de 
două ori pe sap lamina. Cînd s-a 
împlinit o jumătate an și-a luat 
feciorul acasă.

— Unde chârăie de foame unul, 
e loc și pentru al doilea.

Sînt doar cîteva zile de cînd 
am bătut în portița lui nea 
Ștefan. M-a întînipinat bătrî

na care m-a recunoscut de în
dată.

— Ehei! Lume nouă !
Pare că nimic nu s-a schimbat. 

Curtea, gardul de araci, bucătăria, 
salcîmul, zarzărul și dudul înfră
țiți în crengi. Cerul, soarele...

Dar prin ușa bucătăriei zăresc 
fața emailată a aragazului și ală
turi și puțin mai sus, prins în pe
rete polița cu trei rafturi încăr
cată de crătiți, oale și borcane 
pline.

Aș vrea s-o întreb de Ștefan, de 
copii, dar încă nu îndrăznesc.

p"“ 1 

în spurn* de ace. uncioarei. I

bumbac. De l ia de nea. {âcan-
casele, turUte’ din ochii îere?t.r.® garduri'011

Ldu-V L orqpiie JăsaW

32 de ani șindlcalist, mă lămurește. 
Zinca e frumoasă și cuminte. Sin
gura fată la părinți. Taica-său» șo
mer cu anii. Și ca să nu i se to
pească de foame fetița a dat o și 
el de suflet, la un chiaburnn la 
țară. Ala făcuse din ea servitoare 
fără plată. In 1945, Tase dulghe
rul a găsit de lucru ia șantierul 
naval. Și-a luat copilul care după 
trei ani nu cîntarea mai mult de
cît. avea cînd o , dăduse cu inima 
frîntă din casă. Slabă, subțire, fira
vă. O crenghță descojită de aiun. 
I-a dat Tase fie-si carte și mîn- 
care. Mîncare și carte.

Au îndemnai-o doctorii să facă 
sport. Sînt 11 ani de atunci. Zin
ca e studentă la farmacie și căpi
tan dc echipă Ia volei. A fost în 
Bulgaria cu sportul. Ionel o iubeș
te și se vor lua in toamnă.

— Dar feciorul dumitale, mamă 
Mițo ?

— Marinar pe „Plehanov". Păi 
să-ți spun de el ce îmbrăcat e și 
ce lesne o duce. Stai numai...

★

Pășesc agale pe 9tradă, trec 
pe șosea...

S-au făcut băieții marinari și in
gineri. Au intrat fetițele Ia facul
tăți și fac sport. „Șurlicăii" des
culți, cu burțile umflate de mă
măligă rece, copiii cu ochii triști 
și fața galbenă de malarie din ma
halalele tinereții mole...

Privesc la fotografiile de pe pa
noul de onoare din centrul orașu
lui.

Petre Tănase, maistru mecanic 
la fabrica de zahăr, Matei Ion, șef 
de manevră C. F. R-, Drahne C. 
Ion, cazangiu Atelierele Navale, 
Ciocoiu Marin, impiegat mișcare 
C.F.R.

Manifestări tn cadrul 
Lunii Culturii

De. cîteva zile a început să se 
desfășoare în Capitală primul con
curs cultural-artistic al unităților 
culturale bucureștene.

Ld concurs participă căminele 
culturale, casele raionale de cul
tură si casele de cultură ale mino
rităților naționale, precum și bi
bliotecile raionale și populare din 
Capitală.

Concursul se va desfășura în 
trei etape, cuprinse între 1 decern, 
brie 1957 și 1 aprilie 1958. în pri
ma etapă (1 decembrie 1957 — 1 
ianuarie 1958), unitățile culturale 
își desfășoară activitatea în cadrul 
Lunii Culturii. în afara programu- 
lui obișnuit al fiecărei unități, sec
ția culturală a Sfatului popular al 
Capitalei organizează în diferite 
unități o serie de acțiuni culturale 
de masă

★
In îcadr.ul Lunîl Culturii în 

sala Teatrului muzical, de curînd 
înființat la Constanța a avut loc 
primul concert al orchestrei simfo
nice din localitate.

★
La Muzeul de Artă din Cra

iova s-a deschis recent expoziția 
comemorativă „Constantin Lecca", 
pictor de la a cărui naștere se 
împlinesc la 18 decembrie 150 de 
ani,

—•—

Cu Maria Pogorevici
despre victoriile ei șahiste

hîrtie în treizeci sau treizeci și 
unu de pătrățele. Fiecare pătrat 
înseamnă o zi. Fiecare zi de felie 
de pensie. Fiecare felie o cheltuia
lă fixă, rigidă și neschimbată ca 
înșiruirea zilelor săptămînii în ca
lendar, ca sîmbăta înaintea dumi
nicii, ca joi după miercuri.

Atît pentru pîine, atît pentru 
fasole. Cu restul se plătește apa 
și lumina. De chirie nu mai ră- 
mîne. Are o datorie pe trei ani în 
urmă. Coana Profira oîrciumărea- 
sa nu-1 scoate afară, căci nu s-a 
resemnat încă cu pierderea a cîtor- 
va mii de lei. Și apoi chiriașul cel 
bărbos și răpănos lucrează la o 
carte : „Călători italieni, în. Olte
nia" din care își va putea plăti 
chiria și cumpăra săpun pentru 
rufe.

Rufe n-are deocamdată, căci nu-i 
dă mîna. Cartea nu s-a apucat s-o 
scrie, căci n-are răbdare și-i mereu 
foame. Intr-o zi sau într-o noapte, 
obosit de cei 35 de ani de dăscă
lie și de peste alți 15 ani de foa
me, bietul domn profesor de 
geografie va muri pe una din pă
trățelele felii. Atunci dogul, pisi
ca și văduva nu vor mai avea nici 
de pîine, nici de fasole, nici chiar 
gologani pentru plata apei de la 
cișmea.

Ii privesc manșetele negre, mî- 
neca verzuie, decolorată a parde- 
siului, ochelarii cu rama pleznită, 
cîrpită cu sîrmă și apoi privim îm
preună vitrina...

delicioasă lacherdă — sucom
bată în urma prea multei 
grăsimi la inimă — tăiată

felii și străpunsă de lăncile scobi
torilor. In fiecare porție a trupu
lui ei, cîte una. Ce practic... Ală
turi trei pătlăgele roșii, sufocate 
de congestie, zac lîngă un burtos 
ardei verde, cu aceeași origină: 
sera. Un purceluș de lapte, abia 
evadat din cuptor, își arată pielea 
arsă și stacojie. O impresionantă 
farfurie, plină ochi, cu icre de 
crap înotînd în untdelemn. O sticlă 
de vin vechi, avînd hrisov de năs
care din vremea lui Beizadea 
Pașa... Un tort, monumental... 
Un... O...

Am fugit. Perspectiva era prea 
subversivă, ca să-i mai pot re
zista... i

— Ce mai faceți ?
— Cu văduvia (oftează).
Nu mai pot aștepta :
— Cînd s-a prăpădit ?
— Pînă în pace. Pe 43. A căzut 

pe puntea șlepului. Cu o mînă ți
nea hamul samarului. Cealaltă o 
lăsase ofițerilor în armată. S-a 
înecat.

Privirea îm» alunecă prin ferea
stra deschisă. In odaie e întune
ric și nu pot descifra decît contu
rul masiv al aparatului de radio. 
Trece o fetișcană pe stradă.

— Bună ziua mamă !
— Bună ziua — răspundem noi.
— Cine-i — întreb.
Bătrîna face o mutră acră.
— Zonca. N-o cunoști ? Așa-i. 

N-al de unde, că era în brațe la 
masa cînd ai plecat.

Aștept. Tace și ea. Apoi izbuc 
nește.

— Se ține de capul lui fiu-meu. 
Nici să mă uit 1 Ce-i de ea ? S-o 
vezi cum sare duminica mingea...

— Mamă Stana, joacă volei și 
dacă băiatul o iubește...

— Și ce-i dacă o iubește ? Și-i 
trimite ilustrații din Egipt, Rusia 
și țara Indiei ? El e mecanic pe 
vas și la toamnă îl face maistru și 
ofițer. Ea... Pfff! Că numai eu 
știu ce am tras cu Ștefan, cu să
răcia și copiii.

— Acu îs alte timpuri, mamă.
— Alte. Ca am de toate ce 

n-am crezut și am apucat. Că Ilie 
se face arhitect și Dlncă e con
tabil în Timișoara, iar ăilalți la 
școli.

In colț țața Mița, văduva lui 
nea Hristu brutarul, care a fost

★

Sînt orele nouă dm seară. Din 
deal caut mahalaua și n-o mai gă
sesc. A dispărut în puzderia de 
becuri electrice care o împînzește.

De la Căminul cultural se aude 
orchestra care atacă un vals.

E bal în cartier, în cinstea echi
pei de luntrași, campioană.

MARIA ARSENE
1957.

■■ ■
■

Azi noapte, prietena cu trup 
zvelt de fecioară și pielea în 

sucombat 
dușman :

1937.

culoarea brăgii 
în brațele 
Crivățul.

turcești, 
eternului

Stau cu creionul în mină și 
privirea așternută peste rîn- 
durile dese din pagina veche 

a revistei. încerc să tai, să scurtez 
și să comprim gindurile încrustate 
cu literă * -
cea mai

de plumb. Este operația 
grea și chinuitoare.

Aparatul 
fotografic lingă 
trusa medicală

T?- ’

163 de fotografii ne-au învitat la 
reflecții. Nu încerc să mă aventu
rez pe cărările mai totdeauna în- 
tortochiate ale definițiilor, dar 
ml.am reînnoit convingerea că foto, 
grafia înseamnă altceva decît un 
simplu meșteșug. Fotografia trans, 
crie stări sufletești, preocupări în
văluite de poezie sau de un pro. 
zaism crud, gînduri ce gonesc prin 
mintea omului — cucerindu-și 
dreptul de a se integra tn catego
riile artei.

Dar să revenim la cele 163 de 
fotografii. Nu le-am întîlnit în. 
tr-un salon ce reunește pe mae
ștrii profesiunii de fotograf. Nu. 
Expoziția ce am vizionat-o dumi. 
nică la Casa Prieteniei Romîno. 
Sovietice are pretenții modeste și 
pledează cu convingere pentru fru- 
musețea amatorismului fotogra- 
fie.

Autorii sînt medici. Unora le 
poate părea stranie comunitatea 
medicinii cu fotografia. Profundă 
greșală. ,,Oamenii în alb" știu să 
prețuiască viața — profesiunea lor 
le-a creat o receptivitate deosebită 
față de tot ceea ce înseamnă ome
nesc. Cei ce salvează vieți, cei ce 
luptă pentru a face ca bătaia ini
milor omenești să nu se curme, 
nu pot fi indiferenți față de fru. 
musețile vieții. Există o legătură 
intimă pe care expoziția fotografi, 
că o dezvăluie.

Fotografiile ni-i 
medici îndrăgostiți 
triei. Cu aparatul ... , 
ei colindă drumuri abrupte

BW

Pentru o mai rapidă 
deservire a popularei
Pentru a ușura deservirea popu

lației cu anumite produse alimen
tare, ca făină, mălai, ulei, halva, 
drojdie de bere, fructe citrice, în 
perioada 15 și 31 decembrie in 
toate magazinele alimentare din 
Capitală, plata se va face direct la 
vinzător, fără bon.

Acolo unde există condiții a- 
cest sistem va fi extins și în ma
gazinele de produse industriale la 
vinzarea podoabelor pentru pomul 
de iarnă și a jucăriilor.

—■

Informații
Zilele acestea au avut loc în 

întreaga țară consfătuiri în cadrul 
cărora s-au constituit comitetele 
organizatorice regionale ale femei
lor.

★

Miercuri la amiază a avut loc o 
conferință de presă prilejuită de 
prezentarea unor modele de mașini 
grele în cadrul expoziției perma
nente de mostre a R. D. Germane.

Hotel 6 Martie. Aci aflasem că 
,,a țras“ Maria Albuleț Pogore
vici — proaspăta învingătoare a 
turneului zonal de ș<ah de la Cra
covia. •'Vizita4 mea, neariunțată, 
era destul de matinală. Șahista, 
sosită după miezul nopții din Po. 
Ionia, era însă de-acum plecată.

Unde s-p...găsesc ? Mi-a venit o 
idee fericită să ‘ mă îndrept spre 
U.C.F.S. Intr-adevăr, la etajiil 
VII, la inspecția de șah am gă- 
sit-o. Pe birou, în fața Măriei Po
gorevici un buchet frumos de cri. 
zanteme albe. Se discuta desigur 
despre șah.

— Am dori să ne relatați în pri
mul rînd, ceva despre începuturile 
activității dvs. șahiste.

—■ De mică m-am îndrăgostit de 
figurile de șah. La școală asistam 
regulat la campionatele de șah. 
îmi plăcea să privesc la confrun
tarea aprigă de pe tabla cu 64 pă. 
trățele. In 1949, aveam 17 ani și 
eram elevă în clasa IX a liceului 

introdusă în
eram elevă în clasa 
din Brăila. Am fost 
echipa clasei pentru campionatele 
interșcolafe. Atunci am repurtat 
primul meu succes. __ J.__ t
pe primul loc. Chiar în același an, 
am fost invitată să particip la 
campionatul republican, care a a- 
vut loc la București. Am ocupat 
locul 3-4. în continuare, în fiecare 
an am fost nelipsită de la earn, 
pionatele republicane de șah sau 
alte concursuri. Un an mâi tîrziu, 
adică în 1950, am cîștigat Campio
natul popular de șah care a avut 
loc la Miercurea Ciuc.

N-am să uit niciodată anul 1951. 
Am dat examenul de admitere la 
Institutul medico-farmaceutic din 
Cluj. Examenul l-am luat pe locul 
V, în schimb am cucerit mult rîv. 
nitul loc I în campionatul repu
blican. Devenisem campioană na
țională a țării la șah. lată cum mi 
se realizaseră de fapt două yisuri 
de pe cînd eram elevă.

— Aw fost într-adevăr două eve
nimente deosebit de firicite. Vi s.a 
mai întîmplat un caz analog ?

Cu un zîmbet care parcă anti- 
cipa răspunsul, Maria Pogorevici 
îmi răspunse:

— Am cîștigat pentru a doua 
oară titlul de Campioană a țării 
abia în 1955. Și, vă rog să 
zîrribiți, acest an corespunde 
data... căsătoriei mele.

— In 1957 ați participat și 
campionatul mondial pe echipe._
Emmen, echipa noastră feminină a 
repurtat un succes răsunător. Locu
rile 1-2, la egalitate de puncte cu 
puternica echipă a Uniunii Sovie. 
tice spun suficient. Vă mai adu. 
ceți ceva aminte despre acest tur
neu ?

— Retrăiesc cu multă plăcere zi. 
lele Campionatelor. împreună cu 
Margareta Teodorescu am făcut 
o „figură" pe oare nu o aștepta 
nimeni. în memorie mai am vie 
ultima partidă, hotărîtoare pentru 
locul pe care l-am ocupat. Jucam

M-am clasat

nu 
cu
la 

La

munte, călătoresc cu plutele pe a- 
pele vijelioase sau contemplă lito. 
ralul marin. Ai senzația unei certe 
pasiuni pentru drumeție, pentru 
descoperirea marilor creații ale 
naturii. Apusul de soare la Bîlea 
(dr. Mircea Cunescu), privirea az. 
vîrlită prin ușa deschisă a caba. 
nei (dr. Constantin C. Parhon) 
sau sclipirea fascinantă a mării (dr. 
Mihai Sturza) aduc pe peliculă 
priveliști de un farmec copleșitor. 
N-am epuizat însă exemplele. Măr
turisim dificultatea de a cita mai 
departe. Multe, foarte multe foto
grafii dovedesc reușite fotografice 
pe care le pot, uneori, 
și profesioniștii. Privesc 
fia farmacistului Mircea 
Explicație sumară: „De 
spre Netedul". Aparent, 
saj turistic. Fotografia este însă 
un mesaj despre cutezanța cu care 
omul înfruntă natura. Muntele a. 
coperit cu zăpadă pare că stri. 
vește pe cei cîțiva drumeți. Dar 
oamenii merg înainte. Lor le este 
proprie îndrăzneala.

Multă sensibilitate descifrez în 
fotografia dr. Arcadie Per ceh inti
tulată „Colț de poezie în Cișmi- 
giu", ca și în cea a dr. Valentin 
Abur el însoțită de explicația: 
„După o noapte răcoroasă": Exis, 
tă în aceste fotografii un limbaj 
discret, ce comunică cu sufletul

cu Timofeeva (R.P.F. Iugoslavia). 
Partida s-a întrerupt și toți spe
cialiștii prezenți dădeau ca sigur 
remiză. Era pentru prima dată 
cînd am plîns din cauza șahului, 
însemna că echipa noastră s-ar 
fi clasat pe locul III. Antrenorul 
nostru I. Halic tni-a arătat o idee, 
care.mi dădea posibilitatea să cîș 
,tig. Și, cînd nimeni nu se mai 
aștepta, la mutarea 96, am obți
nut victoria. Nu pot să descriu 
bucuria noastră, atunci cînd la 
Emmen, în Olanda s-a cîntat pen- 
tru prima oară imnul țării noa
stre.

— Acum să trecem la recentul 
turneu zonal de la Cracovia, unde 
ați ocupat primul loc.

— Consider că a fost cel mai 
,,tare“ turneu zonal, deoarece par
ticipau reprezentantele, tuturor ță
rilor de democrație populară. După 
ce în primele 3 runde, nu acumu- 
lasem decît l'/a puncte, am cîșii- 
gat apoi la rînd 5 partide, iar tn 
ultimele 3 am remizat. Mă bucur

mult că am obținut titlul de ma- 
estră internațională și am putut 
să aduc astfel țării noastre cel de 
al V-lea titlu.

— Perspective de viitor ?
— Vreau să mă pregătesc serios 

pentru campionatul mondial femi
nin individual de la Pariș, careva 
avea toc anul viitor. Și încă ceva. 
Aș dori să asist la finala de șai^a 
celei de a treia ediții a Sparta, 
chiadei de iarnă a < tineretului. 
Vreau să le spun concurentelor că 
avînd voință, răbdare și dragoste 
față de „gimnastica rnir^țiî" poți 
Ușor sui treptele • măiestriei șa
histe.

★
I-am mulțumit tinenei mele inter-' 

locutoare pentru plăcuta convor
bire, urîndu.-i succes în activitatea 
șahistă, pentru a ne aduce alte 
victorii internaționale de răsunet 
și... în profesiunea ei de tînără 
doctoriță.

R. LUCIAN

€. C. A. se prețjăteșle
pentru revanșa cu

Borussia
'Tyuminică, spectatorii bucureș- 

teni vor asista la meciul din
tre C.C.A. și Borussia Dortmund. 
Pe drept cuvînt, meciul acesta a 
stîrnil interesul iubitorilor de fot
bal din țara noastră. Este vorba 
de o întrecere în cadrul unei com
petiții ce poate duce la o mai 
bună cunoaștere a fotbalului nos. 
tru pe plan internațional. Meciul 
de la Dortmund l.am pierdut, (țeși 
jubăto'rii râmînl conduceau la un 
moment dat cu 2.1. Nu trebuie să 
uităm, însă, că Borussia este o 
echipă cu un palmares impresio
nant, cotată printre cele mai bune 
formații fotbalistice de pe conți- 
nentul european.

Campioana Germaniei occidentale 
este un club cu vechi tradiții. El 
a luat ființă încă din anul 1909. . ................^r.
Anul următor aduce participarea nei Și Bu/tossi. După antrenamen. 
Borussiei la campionatele Ligii de tul cu Progresul București se va 
Vest a Federației germane. Trecerea stabili formația exactă, 
timpului a adus afirmarea fotbalu
lui practicat de clubul din Dort
mund. De multe ori, acest club a 
furnizat reprezentativei naționale 
jucători de mare valoare. De altfel, 
portarul pe care.l vom vedea la 
București, Kwiatkowski, a apărat 
poarta Germaniei occidentale ' 
meciul de ' 
Specialiștii 
deră drept 
fotbal din 
să omitem ______ ,__
sedă Borussia: Peters a cărui vi
teză excepțională a impresionat

— _ în
la Basel cu Ungaria, 
vest-germani tl consi- 
cel mai bun portar de 
Germania. Nu trebuie 
valorile pe care le po.

APLICAREA
propunerilor muncitorilor- 
baza succeselor în producție

(Urmare din pag. I-a) 

deteriorarea strungului, care era 
forțat, efortul strungarului și al
tele. Noul dispozitiv reduce tim
pul de lucru aj unui ax cu 15 
minute, reduce prețul de cost al 
lucrării șl face ca productivita
tea muncii să crească cu aproa
pe 40 la sută.

O linie de vagoneți leagă a- 
cum seefia a treia de atelierul 
de debitare, ușurtnd astfel mun
ca celor ce făceau acest trans- 
sporț cu mijloace rudimentare. 
O nouă instalație de încercat 
pompe, dintre cele mai moderne, 
a Intrat in funejiune la 1 octom
brie și prin gradul ei de tehni
citate asigură o calitate superi
oară a lucrării și o reducere a 
necesarului brațelor de muncă. 
La atelierul de lanțuri a apărut 
o mașină de nituit realizată din 
rezerve proprii etc., etc.

Totalizînd economiile obținute 
numai prin aplicarea a 14 pro

puneri, aflăm că fondul de salarii 
suplimentar, acordat ca urmare a 
creșterii cîștigului mediu al mun
citorilor, este în întregime com
pensat.

La uzinele „Vasile Roaită** mai 
sint în curs de execuție și alte 
propuneri, care au fost planifi
cate tn timp pină la 31 decem
brie. De asemenea mai sînt cîteva 
propuneri ce au fost întîrziate. 
Și ele trebuie însă soluționate 
grabnic. Despre contribuția ti
nerilor la aceste realizări de 
seanță nu se poate vorbi separăt. 
Alături de toți muncitorii ei au 
luat parte activă atît la propu
neri ctt și la realizarea lor. In 
plus, acțiunile tinerești de eco
nomii, de organizare și curățire 
a locului de muncă, colectarea 
flerului vechi etc au venit ca 
o complectare a eforturilor meni
te să asigure bazele îmbunătăți
rii continue a condițiilor de 
muncă și de trai ale celor ce 
muncesc.

pe spectatorii meciului din Dori. 
,^L'lr^d' Prissier, căpitanul echipei.
Kelhasa, posesorul ' unui șut 
mare forță etc. ,

IȚ1 chipa Borussia sosește joi 
după amiază. In vedeiea me

ciului de duminică. Casa Centrală 
a Armatei se pregătește intens. 
Marți a avut loc un antrenament 
în compania formației C.S.-Armata, 
Această formație a fost întărită cu 
rezervele C.C.A. și a jucat cu doi 
stoperi într-o formulă asemănă, 
toare celei pe care o obișnuiește 
Borussia. In echipa C.C.A. au re. 
intrat Voinescu și Apolzăn care 
au arătat că se găsesc tn formă. 
Vasile Zavoda este gripat, însă% 
după toate probabilitățile dumi- 
nică va juca. Au fost încercați Jo-

me.

Țn/r-o conferință de presă care 
A a avut loc la C.C.A., condu, 

cătorii echipei și-au manifestat 
optimismul în ceea ce privește me.
ciul de duminică. Desigur, DIFE
RENȚA DE DOUA GOLURI OB
ȚINUTE DE BORUSSIA POATE 
FI RECUPERATA DE JUCĂTORII 
NOȘyRL Echipa C. C. A. este 
hotărltă să lupte pentru a ob
ține un rezultat' cit mai bun. 
EFORTURILE JUCĂTORILOR RO. 
MINI VOR TREBUI SA GASEA- 
sca sprijinul Publicului 
SPECTATOR CARE TIMP DE 90 
DE MINUTE ARE DATORIA SA 
ÎNCURAJEZE PE REPREZEN. 
TANȚ1I FOTBALULUI NOSTRU 
IN ACEASTA IMPORTANTA COM. 
PETIȚIE.

S. SPIREA

Căi simple 
și sigure

(Urmare din pag. Da) 

tovărășit precum și de mulți alți 
tineri.

Odată cîștigată experiența, ea 
a devenit un bun al tuturor orga
nizațiilor din raionul nostru, pen
tru că activitatea comitetului ra
ional, incepînd de atunci, a fost 
canalizată spre generalizarea a- 
ceslei experiențe

In plenarele comitetului raio
nal U.T.M. din anul acesta, s-a 
discutat pe larg despre contribu
ția tineretului !a transformarea 
socialistă a agriculturii din raion 
șl s-au elaborat hotărîri cores
punzătoare.

Astfel, ajutorul dat de organi
zațiile U.T.M. de la sate, orga
nizațiilor de partid în munca de 
atragere a țărănimii pe drumul 
socialismului a fost substanțial 
și neîntrerupt.

Colț din Sibiu 
de Dr. C. DOBOȘIU

tău. Interesantă prin procedeul fo. 
tograțic este fotografia „Vis" a 
dr. Speranția Dorin.

Pasiunea pentru drumeție tl a. 
duce deseori pe medic în fața mo
numentelor de arhitectură. întîlnim 
Leningradul și Coliseumul, castelul 
Hunedoara și mostre ale artei 
brîncovenești. Există o poezie a 
veacurilor pe care pelicula ne-o 
transmite și care are darul de a 
ne emoționa. Această emoție repre
zintă pentru autori certificatul reu. 
șitei.

Peisajul urban, procesul muncii, 
viața în multiple manifestări — 
rețin atenția celor ce au alături 
de trusa medicală, aparatul de 
fotografiat. Dr. Mihai Sturza pă
trunde cu o brutală indiscreție în 
„curtea din dos". Dr. Nicolae Do- 
brovici poposește la uzinele „23 
August", în cămin și în creșă. Dr. 
Napoleon Frandin surprinde o în
toarcere de la păscut. Imagini In 
care frumusețile vieții sînt subli
niate de priceperea artistului a- 
mator. Dar ți se pare ciudat că 
o lume lipsește din fața obiectivul 
lui fotografic: lumea medicală. 
Deși toți autorii sînt medici, viața 
spitalelor cu freamătul ei, cu iz- 
bitizile . și greutățile ce o fac pa. 
sionantă, cuceritoare și plină de 
noblețe — această viață lipsește 
din fotografiile pe care le-am ad
mirat. Or, tocmai această viață a 
spitalelor, reprezentată artistic, ar 
fi putut să sublinieze mai puter
nic sensibilitatea profundă a medi- 
cuiul.. Fotografia, chiar dacă apar- 
ține artistului amator, nu trebuie] 
să însemne o evadare din coti-} 
dian.

înainte de a părăsi expoziția* 
întîlneștl un panou cu caricaturi. j 
Dr. Daniel Constantinescu ne face 
cunoștință cu cîțiva din autorii fo-j 
tografiilor pe care le-am admirat \ 
li mulțumim.

EUGEN1U OBREA |

invidia 
fotogra- 
Crișan. 

la Bîlea 
un pei.

înfățișează pe 
de natura pa- 
de fotografiat,

Șantierul naval din Giurgiu. In fotografie: Exteriorul noii turnă
torii a șantierului naval din Giurgiu.

rcmpcramcRtul
(Urmare din pag. I-a)

cu o stare de acțiune. Nenumăra
te celule din creer trebuie să in
tre în acțiune și să comande miș
cările necesare pentru coborîrea 
din tramvai.

Unii oameni vor fi destul de 
iuți în cazul respectiv. Dintr-o 
privire se vor orienta, își vor da 
seama cum pot coborî mai repede 
și o vor. porni spre ieșire. Alții 
însă, mai înceți, vor avea nevoie 
de un timp mai îndelungat pînă 
să-și dea seama unde se află, 
cum pot coborî, pînă să ia naș- 
fere comanda actelor -potrivite.

E vorba; deci de trei proprie
tăți 'de bază ale activității, siste
mului nervos de care depinde com
portarea noâstră în diferite îm
prejurări : erlergiâ', echilibrarea și 
mobilitatea proceselor de excita
ție.și inhibiție. Aceste proprietăți 
se' găsesc lă oameni într-o mă
sură mai mare sau mai mică. U- 
nul poate avea o energie nervoa
să mare, dar o mobilitate scăzu
tă. Altul poate avea o energie 
nervoasă mare și în schimb cele 
două procese să nu se echilibreze 
bine etc.^ I. P. Pavlov și colabo
ratorii săi, după îndelungate cer
cetări făcute pe animale și pe oa
meni, au ajuns la concluzia că 
aceste proprietăți se pot combina 
in patru moduri principale, deteir-

minînd patru tipuri de activitate 
nervoasă cărora le corespund 
patru categorii de temperamente.

Cetățeanul despre care am vor
bit la începutul articolului se ca
racterizează prin impulsivitate. 
Energia sa nervoasă e mare, alt
fel n-ar fi în stare să se agite 
atîta, să vorbească, să se miște 
atîta. Dar echilibrarea e mai re
dusă la el: excitația predomină, 
inhibiția e mai slabă. El apar
ține tipului coleric (impulsiv).

Cel de al doilea de care am 
vorbit, omul imperturbabil, pe 
care greu îl scoți din ale sale a- 
parține tipului flegmatic (calm). 
Și la acesta energia nervoasă 
este destul de mare. Mai mult, 
cele două procese sînt în stare să 
se armonizeze, să se echilibreze. 
Tocmai de aceea e un om stăpî- 
rtit, liniștit. Dâr mobilitatea lui e 
scăzută, el are o 'anumită inerție 
în activitatea sistemului său ner
vos. Mișcările sale sînt mai în
cete, răspunsurile sale vin cu o 
oarecare întîrziere, gîndurile sale 
au nevoie de mai mult timp ca 
să ajungă la o soluție.

Alteori, energia ridicată și buna 
echilibrare se pot combina și cu o 
mobilitate suficientă. Atunci a- 
vem tipul vioi, (temperamentul 
sangvin). Oamenii aceștia au 
mișcările vii, vorbirea bogat 
nuanțată, stabilesc destul de re
pede contactul cu mediul, sînt în

general sociabili, afectuoși. Sînt 
în stare, ca și cei din primele 
două grupuri, de eforturi sufle
tești mari dar sînt mai stăpîniți 
decît colericii și mai iuți decît 
flegmaticii.

In sfîrșit, ultima categorie se 
referă la cei cu o energie redusă 
a excitației și inhibiției. Ei apar
țin temperamentului melancolic. 
Oamenii aceștia pot avea o viață 
sufletească bogată, pot fi capabili 
de sentimente profunde și stator
nice, dar avînd o rezistență ner
voasă mai mică, sînt mai retrași, 
mai închiși, fug de împrejurările 
dificile. Ei obosesc mai repede, 
surmenajul îi amenință într-o mă
sură mai mare ca pe alții. Se 
simt uneori descurajați, fără vla
gă, fără chef de viață, deși, în 
fond, ei iubesc, deobicei, viața cu 
pasiune.

Reprezintă temperamentul no
stru o însușire neschimbătoare, 
bună sau rea, cu care ne-a în
zestrat natura și pe care trebuie 
s-d purtăm cu resemnare — așa 
cum trebuie de pildă să ne mul
țumim cu culoarea ochilor ?

V^om vedea intr-un articol viitor 
că în funcție de împrejurările în 
care trăim și mai ales de propria 
noastră atitudine, însușirile tem
peramentale pot fi controlate sau 
pot chiar suferi anumjte schim
bări. Cu aceasta intrăm în pro
blema caracterului.



In Comitetul Politic O. N. U.

Uniunea Sovietică se pronunță 
pentru reglementarea pașnică 
a problemei algeriene

Consfătuirea de la Moscova 
pentru folosirea izotopilor 

radioactivi în chimia 
analitică

Ziua aniversarii Constituției sovietice

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
La 3 decembrie Comitetul Politic 
a continuat să discute problema 
algeriană.

a spus în încheiere A. A. Sobolev, 
ea este foarte clară. NE PRO
NUNȚAM PENTRU ÎNCETAREA 

lgeriană. IMEDIATA A OPERAȚIUNILOR
In ședința de dimineață A. La- MILITARE DIN ALGERIA ȘI .... ---------- , ... ... ... pENTRU . REGLEMENTAREA

PAȘNICA A ACEȘTEI PRO- 
... . , BLEiME. Uniunea Sovietică recu

lui Franței că O.N.U. ar fi „in- noaște existența unor relații deo- 
competentă" să examineze problș- ‘sebite care s-au creat in cursul 

istoriei între Franja și Algeria și 
ar saluta în mod sincer realizarea 
unui acord Intre cele două părți 
în interesul popoarelor lor.

Răspunzînd reprezentantului 
Franței, Zein Ed Din, delegatul 

. Siriei, a amintit că cererea de a 
se acorda independența Algeriei, 
pe care o sprijină delegația siriană 
constituie o revendicare a între
gului popor algerian.

La fel ca și toate țările arabe, 
a spus ei, dorim cele mai bune 
relații de prietenie cu Franța. 
Pen.ru aceasta însă trebuie rezol
vată în mod just problema alge
riană. Ceea ce propun și vorbesc 
aci reprezentanții Franței nu pot 
contribui la o asemenea rezolvare. 

Delegatul Republicii Haiti a 
chemat Franța să abordeze rezol
varea problemei ; algeriene ținînd 
seama de noua 
cerile poporului

raki, reprezentântul ‘Marocului, a 
criticat poziția delegâțifor care 
sprijină afirmația reprezentantu-

a Comitetului Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. au luat cuvin- 
tul delegații Libiei, R.S.S. Ucrai
nene, Bulgariei și Albaniei care au 
sprijinit cererea de a se pune ca
păt războiului din Algeria pe ca
lea tratativelor pe baza recunoaș
terii dreptului poporului algerian 
la autodeterminare.

MOSCOVA 4 (Agerpres). 
TASS transmite: Emincnți oa
meni de știință din Anglia, Bul
garia, Cehoslovacia, R. P. Chi
neză, Iugoslavia, R. P. Polonă, 
R.P. Romină, S.U.A. și Ungaria 
iau parte la consfătuirea pentru 
folosirea izotopilor radioactivi în 
chimia analitică, ale cărei lucrări 
se desfășoară la Moscova.

Dezvoltarea noilor metode ra
dioactive în chimia analitică este 
strîns legată de folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice 
și de utilizarea elementelor rare 
în tehnică.

ma algeriană.
Delegatul Marocului a repetat 

propunerea de mediere a țării sale 
și a Tunisiei în tratativele dintre 
conducătorii Frontului algerian de 
rezistență națională și guvernul 
francez.

In cuvîntarea sa, delegatul 
U.R.S.S. A. A. Sobolev a su
bliniat între altele faptul că pro
iectul de lege cu privire la noul 
statut al Algeriei adoptat de Adu
narea Națională Franceză la 28 
noiembrie nu contribuie la iczol- 
varea problemei algeriene. Guver
nul francez — a arătat A. A. So
bolev — încearcă să manevreze 
pentru a liniști opinia publica 
din Franța și a da impresia că 
încearcă să reglementeze pe cale 
pașnică problema algeriană. E- 
sența acestei legi rezultă din pri
mele cuvinte, și anume că Algeria 
este o parte integrantă a Repu
blicii Franceze. Acest statut ser
vește intereselor cercurilor colo
niale franceze și nu corespunde 
intereselor poporului algerian. 
Proiectul de lege a spus A. A. 
Sobolev-—servește țelurilor menți
nerii dominației coloniale a Fran-' 
ței în Algeria și prevede conti
nuarea politicii de „pacificare4* cu 
forța armelor.

In ce privește poziția Uniunii 
Sovietice în problema algeriană,

situație și de 
algerian.

★
4 (Agerpres).

ce-

NEW YORK
TASS transmite : în ședința 
după-amiaza zilei de 3 decembrie

din

Delegajia agricolă 
romină și-a încheiat 

vizita în Canada

SAVANȚ1I SOVIETICI
SCRUTEAZĂ VIITORUL

Zborurile astronavelor in alte planete
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

Tntr-un articol pttb.icat in zia
rul „Sovetskaia Aviația", ingine
rul constructor V. Kaznevski 
serie că ZBORURILE ASTRONA
VELOR IN ALTE PLANETE 
VOR FI EFECTUATE CU FO
LOSIREA SATELIȚILOR ARTI
FICIALI Al PAMINTULUI.

V. Kaznevski descrie in articol 
construcția plauzibilă a unei vi
itoare nave interplanetare. A- 
cestei nave, arată autorul artico
lului, nu va trebui să i se dea 
forma aerodinamică, proprie avi
oanelor și rachetelor moderne. 
Nava se va compune dintr-o serie 
de corpuri sferice și cilindrice

Rachetoplanul —
Același ziar a publicat un arti

col semnat de Aleksandrov, candi
dat în stiinte tehnice, consacrat 
rachetoplanului — avionul viito
rului

Rachetoplanul — se spune în 
articol — va deveni avionul viito
rului care va atinge cele mai mari 
înălțimi și viteze. Rachetoplanul 
este un aparat de zbor care se va 
putea ridica în cosmos ca o ra
chetă. iar la înapoierea pe pămîni 
va ateriza ca un avion obișnuit.

prevăzute cu cabine mari și con
fortabile pentru astronaut!. La 
bordul astronavei vor putea fi 
instalate oglinzi speciale pentru 
folosirea energiei solare, apara- 
taj de radiolocație și alte meca
nisme automate, datorită cărora 
astronava va putea urma cu pre
cizie traiectoria stabilită zburînd 
la viteza necesară. Apropiindu-se 
de planetă, nava iși va frîna zbo
rul și se va transforma singură 
intr-un satelit artificial al a- 
cesteîa. De la navă se va des
prinde o mică „rachetă barcă" de 
aterizare care va aduce pe astro
naut! pe planetă.

avionul viitorului
Decoltnd de pe părrAnt el se va 
înălța aproape vertical și după ce 
va atin& viteza de 12.000—-15.000 
km. pe oră își va continua zborul 
datorită inerției cu motoarele scoa
se din funcțiune.

Autorul articolului arată că ra- 
chetoplanul va putea fi construit 
de țara care va dispune cte cele 
mai bune rachete balistice inter
continentale și de noi tipuri de 
combustibil cu mare putere calo
rică.

Povestea fiilor 
care și-au schimbat tatăl
Krafft A. Ehricke și Wehrner 

von Braun, inițiatorii ucigașelor 
rachete V-2 ale armatei hitleriste, 
care au ras de pe fața pămîntu
lui atîtea liniștite cămine in An
glia, s-au hotărît să reia legătura 
cu părintele lor Fuhrer-ul. Cum 
chiromancia și spiritismul nu au 
dat rezultatele dorite, ei au gă
sit că ultima soluție ar fi cons
truirea unor rachete interplaneta
re, care să caute fantoma lui Hit
ler în neant.

Dar de unde banii ? Niște sim
pli călăi de lagăre s-ar fi adresat 
desigur unor modeste societăți de 
binefacere pentru reunirea fami
liilor destrămate. Krafft și Braun 
i-au dobîndit mai lesne, cerînd 
marilor societăți americane „Ge
neral Dynamic Co.** și altele să-i 
finanțeze.

Cîteva luni, dțiva ani, la căldu- 
rică în S.UA., posturile grase de

Această mașină cu două direcții, 
creată pentru polițiștii din statul 
Arizona (S.U»A.), ne aduce pe 
biize O întrebare firească :

Dacă însăși poliția din Arizona 
simte nevoia să-și schimbe direc
ția, atunci de ce cercurile condu
cătoare americane înhămate la 
politica războiului rece, și-o țin 
?£a morțiș pe a lor ?

Importante acțiuni ale poporului intazian 
împotriva colonialiștilor olandezi

DJAKARTA 4 (Agerpres). — 
încordarea latentă care exista de 
mai multi ani între Olanda și In
donezia. din cauza Irianuiui de 
Vest, s-a agravat în mod brusc 
datorită intransigenței guvernului 
de la Haga, care refuză să resti
tuie Indoneziei acest teritoriu in
donezian. In fața refuzului gu
vernului olandez de a căuta o re
zolvare pașnică în această pro
blemă, poporul indonezian a tre
cut la acțiune luînd o serie de 
măsuri împotriva colonialiștilor 
olandezi.

Potrivit știrilor sosite din In
donezia. în ziua de 2 decembrie a 
avut loc o grevă generală a mun
citorilor și salariaților de la toa
te întreprinderile olandeze de pe 
teritoriul indonezian.

După cum anunță agenția An- 
tara. muncitorii indenezieni au 
preluat la 3 decembrie controlul 
asupra companiei olandeze de

navigație „Royal Du'ch Steam 
Packet Company44. Muncitorii au 
ccborît steagul olandez și au ar
borat deasupra clădirii întreprin
derii drapelul indonezian. Aceas
tă companie de navigație stră
ină, relatează agenția Associated 
Press, deține un fel de monopol 
asupra traficului maritim intern 
al Indoneziei. De asemenea se 
anunță că salariații de la între
prinderea olandeză „Geo Wehry44, 
una din cele cinci mari întreprin
deri olandeze care controlează 
importul și exportul Indoneziei, 
au preluat administrația sus nu
mitei firme.

Acțiunea hotărîtă a oamenilor 
muncii indonezieni a provocat o 
puternică îngrijorare în Olanda, 
unde se subliniază că pierderea 
pieței indoneziene ar putea avea 
grave urmări economice și poli
tice asupra Olandei.

{congresul tineretului
POPULAR DIN SERBIA

OTTAWA 4 (Agerpres). — 
Timp de o lună, o delegație agri
colă romină, condusă de Bucur 
Schiopu, adjunct al ministrului A- 
griculturii și Silviculturii, a vizitat 
Canada, unde s-a informat despre 
activitatea din stațiuni experimen
tale, colegii agricole, ferme și fa
brici de mașini agricole.

Zilele trecute delegația agricolă 
romină a părăsit Canada iar în 
prezent se află într-o scurtă vizită 
în Statele Unite ale Americii.

Stevenson a refuzat să plece 
la conferința N. A. T. O. de la Paris

WASHINGTON 4 (Agerpres). 
încercările administrației repu
blicane? de a împărți ' cu parti, 
du! 'democrat răspunderea poli
ticii exierne a S.U.A., în acest 
moment în care ea înregistrează 
serioase eșecuri, au dat greș. Li
derul partidului democrat, Steven
son, a anunfat că refuză să în
soțească delegația americană ca
re va pleca la Paris pentru a lua 
parte la conferința șefilor guver
nelor țărilor membre a’.e NATO.

PAC!-tul Atlantic
(Din ziarul burghez parizian „Combat*).

5 BELGRAD 4 (Agerpres). — 
? între 12 și 14 decembrie va I" avea loc la Belgrad cel de al 

cincilea congres al Tineretului 
popular din Serbia. La congres 
vor fi dezbătute două rapoarte: 

Tineretul din Serbia și reali, 
zarea sarcinilor viitoare ale 
dezvoltării social-politice ; or- 

.» ganizarea viefii sociale a tine- 
? telului.

directori, satisfacția zilnică a to
nului războinic al editorialelor 
din „New York Times** fi a vești
lor despre reprimarea negrilor din 
provincie, le-au arătat că idealu
rile lor se înfiripă destul de bine 
fi în America,

De aceea, herr Ehricke fi herr 
Braun nu se mai grăbesc atit cu 
nuvele interplanetare.

De ce să alerge în Cosmos după 
fantoma lui Hitler, cînd și-au găsit 
în Ș.VA. un bun tată adoptiv?

Hotărîrea lui Stevenson a provo
cat, potrivit agenției France 
Presse, „o vie dezamăgire44 în 
sînul guvernului american. A- 
ceastă dezamăgire s-a tradus în 
mod oficial prin regretele expri
mate imediat de președintele Ei
senhower și de Dulles. Cu numai 
cîteva ore înainte ca Stevenson 
să fi declarat că nu va pleca la 
Paris, Eisenhower îl invitase per
sonal să se alăture delegației a- 
mericane.

Răspunsul lui Stevenson a fost 
primit cu mare emoție deoarece 
cu puțin timp înainte el ceruse 
un răgaz de cîteva zile pentru a 
răspunde la invitația președinte
lui. După cum se știe, fostul 
candidat la președinția Statelor 
Unite a îndeplinit în ultimei? 
săptămîni funcția de consilier al 
Departamentului de Stat pentru 
problemele Pactului Atlantic.

Este ușor de înțeles de ce a- 
genția France Presse consideră 
că lipsa lui Stevenson de la 
Paris va constitui „un handicap44 
pentru delegația americană.

Evenimentele din Ifni
RABAT 4 (Agerpres). — Popu

lația din teritoriul Ifni continuă 
lupta pentru alipirea acestui teri
toriu la statul marocan. Din rela
tările agențiilor de presă rezultă 
că situația garnizoanelor spaniole 
încercuite de răsculați continuă să 
fie critică în ciuda întăririlor tri
mise din metropolă pe calea aeru
lui și pe mare. Înseși comunica
tele militare spaniole relevă inten
sitatea luptelor și dîrzenia atacu
rilor întreprinse de marocani.

STUDENȚI JAPONEZI 
IN GREVA FOAMEI

Știrile șosite din Tokio a- 
nunță că continuă greva foa
mei pe care au început-o 20 
de studenți din capitala Japo
niei acum o săptămînă ca fof- 
mă a luptei împotriva expe
riențelor nucleare. 16 studenți 
au trebuit să fie internați în 
spital. Alți colegi de-ai lor 
s-au oferit să facă greva foa
mei în locul lor.

[festivalul tineretului j 
j SOCIALIST din anglia ț 

] Intre 30 noiembrie și 1S 
. decembrie a avut loc ia Lon- 
i dra Festivalul tineretului so-i 
[ cialist, organizat din inițiativa S 
i comuniștilor și a tineretului? 
[comunist din capitala Angliei. { 
j Participanții la festival au J 
! făcut schimb de păreri in pro- ? 
1 bleme ca situația tineretului j 
Î englez și sarcinile lui in lupta, 

pentru construirea societății ( 
{socialiste in Anglia, in luptaJ 
ț pen.ru întărirea păcii in in- ? 
{ treaga lume. ț
j Tinerii participant la festi-H 
{ val au ascultat o serie de con- 1 
8 ferințe printre care despre ,1 
{istoria mișcării muncitorești]! 
{engleze și despre realizările,1 
? Uniunii Sovietice in domeniul1 
{cercetării spațiului cosmic. i 
î La festival a luat parte o. 
S delegație a comsomoliștilor I 
J din Moscova. Comsomolișlii 
{sovietici au salutat călduros 
{ pe tinerii comuniști londonezi 
{in numele comsomoliștilordin 
J Moscova.

Astăzi poporul și tineretul frate sovietic sărbătoresc me
morabila dată de 5 decembrie — zi în care cu 21 de ani in 
urmă a fost adoptată Constituția U.R.S.S. Ea a întărit prin 
lege victoriile strălucite, de importanță istorică mondială ale 
socialismului în Uniunea Sovietică obținute sub conducerea 
P.C.U.S. Legea fundamentală a statului sovietic a marcat ast
fel trecerea Uniunii Sovietice intr-o nouă eră de dezvoltare, in 
era desăvirșirii construirii socialismului și a trecerii treptate 
la comunism.

Fiecare om cinstit, de ori unde ar fi, este pătruns de faptul 
că marea lege a statului sovietic reprezintă constituția cea mai 
democratică din lume. Spre deosebire de constituțiile burgheze, 
Constituția sovietică nu numai că proclamă, ci și asigură din 
punct de vedere material, tuturor membrilor societății, exerci
tarea dreptului la muncă, Învățătură și odihnă ; legea funda
mentală a Statului Sovietic asigură dreptul de participare la 
treburile statului, libertatea conștiinței, a cuvintului, a presei, 
precum și toate celelalte drepturi și libertăți democratice. Pe 
scurt, atotputernicia poporului este consfințită în Constituția 
U.R.S.S., pe care o aniversăm astăzi și noi, împreună cu po
poarele frățești ale Uniunii Sovietice.

In. fotografie: Institutul agricol d'n Ulianovsk. Una din 
nenumăratele mărturii care dovedește că Constituția U.R.S.S. 
ce prevede dreptul tuturor cetățenilor sovietici la învățătură 
nu este o vorbă goală, ci o realitate.

Din partea C.C. al P.C.U.S., 
Suprem al U.R.S.S. și

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: Sub titlul „Re 
cunoștință sinceră44 ziarul „Prav
da44 din 4 decembrie 1957 a pu
blicat din partea Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
următoarele :

Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, po adresa Comite
tului Central al P.C.U.S., a Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și a Consiliului de Mi

a Sovietului 
a guvernului sovietic 

niștri al U.R.S.S. au sosit nume
roasa telegrame și scrisori de feli
citare din partea unor instituții de 
stat și întreprinderi, organizații da 
partid și obștești, precum și din 
partea unor persoane particulare 
din țări străine.

Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. Ie exprimă recunoștință 
sinceră și le mulțumesc din inimă 
pentru felicitările calde adresate 
poporului sovietic și Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

O prețioasă descoperire
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite : La biblioteca din 
Lvov a Academiei de Științe a 
R.S.S. Ucrainene a fost 
broșură a lui Lenin

găsită o 
intitulată

„Scrisoarea către un tovarăș des
pre sarcinile noastre organizatori- 
ce“, care a fost publicată la Ge
neva în anul 1904.

Sindicalele clin R.P.R. 
cer rezolvarea pașnică 

a problemei algeriene 
Către Președintele Adunării Generale a O.N.U.
Domnule Președinte, 
Sindicatele și oamenii 

din Republica Populară 
au urmărit cu un interes

muncii 
Romină 
deosebit

A mai explodat o bombă...

va ucide pe AbeR
In romanele de aventuri senza

ționale publicate in fascicole in 
ziarele din occident există tot
deauna acel „urmarea In numărul 
viitor" tocmai acolo unde citito
rul dorește să afle ce se intim- 
plă după ....deodată o detunătură
puternică se auzi în noapte". Ca 
să afle deci „urmarea" trebuie să 
cumpere „numărul viitor" al zia-

Un chip pe măsură
„Daily Telegraph44 face, în legătură cu apropiata sesiune a Pactu

lui Atlantic, următoarea observație: „Această consfătuire trebuie 
să grefeze o față nouă, mai viguroasă și mai demnă de încredere 
pe trupul N.A.T.O., în locul aspectului lamentabil pe care îl are azi“.

Just. Ca sugestie, merge... Dar de la un ziar britanic serios aștep. 
tam o propunere mai concretă.

Nu a adus-o ? Ei, fie ; îl ajutăm noi.
Avem o sursă serioasă care poate livra fața respectivă. O telegra. 

mă din Wisconsin (S.U.A.) ne anunță că la un ucigaș localnic s-au 
găsit, atent tăiate de pe craniul diferitelor victime, „fețe de o talie 
normală, bine conservate, cu păr, urechi, buze și nas**.

De aceea propunem redacției ziarului „Daily Telegraph44 să-și corn, 
plecteze articolul cu următorul anunț:

„Domnilor din Pactul Atlantic, s-a găsit în sfîrșit fața nimerită 
pentru dvs. ! Un chip pe măsură vă livrează prompt și conștiincios 
ucigașii americani r

rului unde, bineînțeles, lucrurile 
se repetă. Practic, și mai ales 
rentabil.

In filmele cu cow-bcys și 
gangsteri temerari, apare pe e- 
cran „sfîrșitul primei serii44 exact 
la scena unde Tom M:x, după un 
îmbelșugat schimb de focuri cu 
multiplii săi dușmani, constată 
că nu mai are nici un glonț in 
pistolul său (neapărat de tipul 
„Colt44). Ca să vadă ce urmează 
spectatorul dă fuga la „seria a 
doua44 și, bineînțe.’s, mai cumpă
ră un bilet.

Metoda a dat rezultate bune. 
Banii vin cu nemiluita, iar „cul-

tura44 occidentală poate fl maî w 
șor digerată bucățică cu bucă
țică, în pilule. Pentru ce n-ar fl 
aplicată și la sectoare mai puțin 
laice ? Radiodifuziunii canadiene 
l-a venit deci ideea de a folosi 
această metodă la propagarea... 
bibliei. Astfel, după cum relatea
ză ziarul „Liberation44, la cea de 
a 67-a emisiune consacrată trans
miterii bibliei în „fascicole44, 
speakerul a anunțat următoarele: 
„Cain va lua el funesta hotărîre 
de a-1 omorî pe Abel sau își va

o
la

opri mina fratricidă ? Aceasta 
vefi afla mîine, ascuitîndu-ne 
aceeași oră

Englezii au memorie bună
O telegramă apărută în presa occidentală anunță că guvernul 

danez a fost somat să plătească despăgubiri de război Angliei. 
După cum se știe, Danemarca n-a luptat împotriva Angliei în 
cel de-al 11-lea război mondial. Atunci pentru ce despăgubiri? O 
incursiune in isterie ne va ajuta să înțelegem „misterul". 
In secolul... IX danezii au invadat insulele britanice. Cu acest 
prilej, mai precis în anul 875 invadatorii danezi au distrus bi
serica engleză din Hexham. După izgonirea danezilor, biserica 
a fost reconstruită de locuitorii orașului. Dar de atunci și pînă 
astăzi, în cei 1082 de ani care s-au scurs, biserica din Hexham 
a devenit o ruină. Suma necesară restaurării lipsind, comitetul 
parohial din Hexham și-a amintit subit de invazia daneză: dacă 
atunci n-au cerut despăgubiri de război (și istoria consemnează 
că nici nu-i prea țineau balamalele s-o facă) să ceară cel puțin 
în 1957 despăgubirile.

Se așteaptă in prezent răspunsul guvernului danez.

REDACȚIA S! ADMINISTRAȚIA București Piața „Sctnteir. TeL 7.60 10. TIPARUL Combinatul Poligrafic „Casa Set ateii I. V. Stalin’*.

NEW YORK 4 (Agerpres). — Agențiile de pre
să americane au anunțat că în cursul zilei de 4 
decembrie ora 21 g.m.t. va fi lansat de la baza 
din Cap Canaveral statul Florida primul satelit 
artificial american al pămîntului.

In cursul zilei s-a anunțat că „nu se poate 
preciza44 dacă satelitul va putea fi lansat la ora 
anunțată invocîndu-se „vremea nefavorabilă". La 
ora 20 g.m.t. cu o oră înainte de presupusa ian-

Dramele celui de al doilea 
război mondial nu s-au consumat 
încă în întregime. în numeroase 
case locul dispărutului menține 
trează în conștiința oamenilor tra
gedia prin care au trecut. Și to
tuși nu numai amintirea este ceea 
ce menține și întărește convinge
rea oamenilor că ei nu au nevoie 
de război. Din cînd în. cînd se 
mai află cîte o știre care scor
monește parcă amintirile, oare trans
plantează în realitatea cotidiană 
ororile a ceea ce a fost cel de-al 
doilea război mondial.

Nu de mult, la Hamburg, s-au 
înregistrat noi victime în urma 
celui de-al doilea război mondial. 
Știrea nu e nici inventată, nu e 
nici fantezistă. Mărturie stă clă- . 
direa din fotografia de sus dis
trusă în întregime în urma explo- j 
ziei unei bombe de 250 de kilo
grame din timpul celui de al 
doilea război mondial. Două per-

toane au fost grav rănite, iar alte 
cinci rănite mai ușor. Fațada unui 
imobil s-a prăbușit. Toate geamu
rile au fost sparte pe o rază de 
300 metri.

Păcat că efeotele acestei bombe, 
aparținînd trecutului măcel mon
dial, nu au avut puterea să spargă 
măcar cîteva geamuri din cance
lariile guvernelor occidentale, a 
căror activitate nici pe departe 
nu corespunde dorinței popoare
lor de a se pune capăt, odată pen
tru totdeauna, războaielor.

(Fotografia reprodusă 
„Tribune de Geneve")

după

sare s-a anunțat amînarea lansării pentru orele 23 
g.m.t. Apoi a fost anunțată o nouă aminare pen
tru orele 23,30 g.m.t.

Potrivit relatărilor agențiilor de presă satelitul 
care urma să fie lansat este constituit dintr-o 
sferă de aluminiu cu un diametru de 16 centime
tri și cu o greutate de 1,46 kg, adică de circa 
350 ori mai ușor decit al doilea satelit sovietic.

In Grecia zăpada
a ajuns la 2 metri

în Grecia temperatura a scăzut 
brusc. în regiunile nordice și cen
trale ale țării ninge fără încetare, 
în regiunile muntoase stratul de 
zăpadă este de 1,5—2 metri. Tem
peratura oscilează între 8 și 18 
grade sub zero. Comunicațiile între 
Atena și Salonic au fost întrerupte. 
Gerurile au adus pagube mari a- 
griculturii și în special culturilor 
de bumbac, livezilor de măslini și 
de citrice. Se observă O mortalita
te în masă a vitelor din cauza ge
rului și a lipsei de furaje.

examinarea problemei algeriene, 
de către Comitetul Politic ai Adu
nării Generale, avînd convingerea 
că O.N.U. se va ocupa de gasirea 
mijloacelor celor mai potrivite 
pentru rezolvarea pozitivă a ace
stei probleme.

Cu toate acestea, în ciuda re
comandărilor celei de-a Xl-a se
siuni a O.N.U., nu s-a ajuns, pînă 
în momentul de față la soluțio
narea conflictului algerian in 
conformitate cu principiile Car
tel O.N.U.

Alături de oamenii muncii din 
lumea întreagă, noi ne manife
stăm profunda îngrijorare cu prii 
vire la situația actuală din Al
geria. in această țară, aflată in
tr-un război care i-a fost impus< 
zeci de mii de algerieni sînt deți
nuți in închisori și in lagăre de 
concentrare, muiți dintre ei sînt 
impușcați sau condamnați la 
moarte, fără să fie judecați. Orga
nizațiile sindicale au fost puse în 
afara legii, zeci de conducători 
sindicali au fost arestați, mulți 
activiști sindicali au fost expul
zați de pe teritoriul algerian, iar 
drepturile și libertățile fundamen
tale ale omului sînt călcate în 
picioare.

Este limpede că continuarea 
războiului oin Algeria constituia 
o amenințare și ia adresa păcii 
generale a popoarelor.

Numai recunoașterea indepeni 
denței naționale a poporului al” 
gerian poate deschide calea unoc 
tratative fructuoase menite să 
contribuie Ia instituirea unui cli
mat de înțelegere între Franța si 
Algeria, in interesul celor două 
popoare, în interesul păcii în 
lume.

Din această cauză, domnule 
președinte, alături de glasul oa
menilor 
treagă, 
muncii 
Romină 
cele mai profunde 
tate cu lupta pentru pace și in
dependență națională a poporului 
algerian.

Facem apel la toți membrii Ori 
ganizației Națiunilor Unite șl Ia 
dumneavoastră personal, pentru a 
interveni cu întreaga 
de care dispuneți în 
luționării pozitive și 
problemei algeriene 
prevederilor 
Cartei O.N.U.

muncii din lumea in- 
sindicatele și oamenii 

din Republica Populară 
iși exprimă sentimentele 

de solidari-,

autoritate 
vederea so- 

pașnice i 
în spiritul

fundamentale ale
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