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Excelentei Sale domnului
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E duminică și tinerii colectiviști din Ceacu au răgaz sâ stea de 
Interesează. Tînărul brigadier Pavel Ștefan Ie povestește despre piesa pe care o pregătesc 
la căminul cultural :

r- Mergeți și voi la repetiție î

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romlne

București
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Cum sînt pregătiți astăzi,
Prețuiesc adînc binevoitorul 

mesaj de felicitări trimis de Ex
celența 
mea, vă 
noscător 
nele dv.

Cu cele mai prietenești salu
tări.

JAWAHARLAL NEHRU

Voastră la aniversarea 
sînt de asemenea recu- 
pentru felicitările șl bu- 
urări.

așa vor lucra mîine

Chemarea utemiștilor 
de la Teatrul de Stat din Bacău 

adresată organizațiilor U.T.M 
din toate teatrele țării

Cu cîteva luni în urmă, la Uzi
nele „Semănătoarea“ din Capi
tală au venit să muncească în 
producție circa 100 proaspeți ab
solvenți ai școlii profesionale a 
uzinei. Tinerii au venit înarmați 
cu cunoștințele căpătate în școa
la profesională, dar mai ales cu 
hotărîrea de a și consolida 
aceste cunoștințe în munca 
tică, de a învăța și 
de aici înainte de la 
muncitorii cu o bo
gată experiență și de 
a și îndeplini cu suc
ces sarcinile în pro
ducție.

în multe secții ale 
nerii absolvenți au fost primiți 
cu căldură și ajutați să cunoască 
mașinile, procesul de fabricație 
etc. Muncitorii mai virstnici, 
maiștrii și inginerii uzinei au în
țeles că de felul cum îi vor ajuta 
pe tinerii absolvenți să pătrundă 
în tainele meseriei, să se specia
lizeze, depinde însăși contribu
ția pe care aceștia o vor aduce 
în procesul de producție. Unii 
muncitori mai cu experiență iau 
luat pe lingă ei și i îndrumă cu 
grijă cum să lucreze, cum să-și 
organizeze munca pentru a folosi 
cit mai bine mașinile și timpul 
de lucru. Bunăoară tinerii Ion 
Zota și Ion Osma sînt ajutați de 
tov. Ion Elefterie. Frezorul Nico- 
lae Turiga, ajutat de mun
citorii Dominic Stanicei și Ma
rin Burdulea, se numără acum 
printre tinerii cei mai buni. 
Mulți tineri în uzină bucurîn- 
du se de ajutorul colectivu
lui reușesc să îmbine armonios 
cunoștințele teoretice căpătate iu 
școală cu practica de fiecare zi.

Maiștrii,' inginerii, secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M. 
cunosc marea răspundere pe care 
o au pentru pregătirea temeinică 
a tinerilor absolvenți ai școlii 
profesionale. Cu toate acestea, tre
buie să spunem că la Uzinele 
„Semănătoarea“ munca pentru 
pregătirea continuă a noilor 
absolvenți ai școlii profesionale, 
îndrumarea și sprijinirea lor nu

prac-

este permanent în centrul aten
ției acestora.

Tînărul Dumitru Preda de la 
sectorul 11 prelucrător nu este 
unul dintre absolvenții cei mai 
bine pregătiți. Totuși, deseori 
simte că ar putea face mai mult, 
dar, îi lipsesc cunoștințele. Nu 
cunoaște bine mașina, iar piesele 
pe care trebuie să le execute sînt

sistematic de ajutorul maiștri
lor și inginerilor. în loc 
să le arate cum să lucreze, 
cum să-și organizeze munca pen
tru a folosi mai bine mașinile, 
unii maiștri și tineri ingineri se 
plîng că unii tineri nu cunosc în 
suficientă 
declară 
învățat

ßparat ße proiecție pentru 
ecran lat prouus în tară

in legătură cu felul în care 
ajutați să se specializeze 

absolvenții școlii profesionale 
la

sînt

Uzinele „Semănătoarea"
uzinei, ti- uneori destul de complicate. A- 

desea a încercat timid să ceară 
sfatul, îndrumarea maistrului sec
ției, a unor tineri ingineri.

— Știți, tovarășe maistru A- 
lexandru, aș vrea să-uii explicați 
cum să folosesc acest dispozitiv ?

— Cum nu știi ? Și acesta ia 
explicat în cîteva cuvinte.

Pentru un moment tînărul a 
înțeles cum să lucreze, dar a 
doua zi avea de executat alte 
piese. Și. cum era și firesc, au 
intervenit alte greutăți. Nimeni 
nu s-a sezisat însă că de fapt 
acest tînăr avea nevoie de un a- 
jutor mai concret, mai perma
nent și multilateral. Maiștrii și 
inginerii din secție își dau seama 
și recunosc chiar că atît el cît 
și alți tineri au nevoie de o în
drumare atentă, permanentă, dar, 
din păcate, concret nu au făcut 
nimic pentru a-i ajuta.

— Sînt începători — ne spune 
tînărul inginer Vili Schaer, 
maistru în secția matrițerie a u- 
zinei. Și ca orice începători ei se 
descurcă mai greu. Nu prea cu
nosc mașinile. Cu toate acestea 
dacă cer unele explicații le dau, 
firește... Le. explic lucrarea ca 
oricărui alt muncitor.

După cum se vede tinerii ab
solvenți sînt lăsați să se descurce 
mai mult singuri, ca și cînd ar 
fi niște muncitori formați. Dar 
ei nu sînt 
muncitori.
nevoie

măsură meseria și
indiferenți : cine a

bine în școală este și
bun lucrător, cine 
nu... într adevăr cei 
care în timpul școlii 
au fost mai sîrguin- 
cioși, care 
mai bine, 
uzină, se 
mai ușor.

de făcut cu 
trebuie ajutați, sprijiniți.

au învățat 
acum, în 

descurcă 
Dai; ce 
ceilalți ?rămîne

Aceștia
Spre aceștia trebuie să-și îndrep
te atenția maiștrii și inginerii 
secției, organizația U.T.M. pen
tru a-i ajuta să învingă greută
țile începutului, să devină în cel

La întreprinderea „l.O.R.“ din 
Capitală a fost realizat aparatul 
de proiecție cinematografică cu 
bandă de 35 mm pentru ecran 
lat și sunet stereofonic. Acest 
aparat va fi livrat în curînd di
feritelor cinematografe din țară.

El poate fi folosit și la proiec
ția filmului pe 
Sistemul luminos 
un flux luminos 
mai mare în comparație cu apa
ratele anterioare și poate aco
peri un ecran pentru o sală cu 
o capacitate de 2.000 de locuri. 
Pentru reproducerea sunetului, 
aparatul este prevăzut cu două 
blocuri sonore: unul pentru re
darea bandei sonore a filmelor 
normale și late, iar al doilea 
pentru redarea sunetului stereo
fonic.

Aparatul reproduce imaginea 
și sunetul la un nivel superior.

ecran normal, 
optic asigură 
de trei ori

Pentru tineretul de la sate, iarna constituie o perioadă in 
care munca educativă, activitatea culturală de masă cunoaște 
o mare intensificare. Concentrindu-și activitatea culturalartis- 
tică cu tineretul în cadrul căminului cultural, organizațiile 
U.T.M. sînt chemate să contribuie în această perioadă la dez

voltarea formațiilor artistice de amatori, la îmbogățirea re
pertoriului lor, la organizarea de cit mai multe spectacole 
cu acestea pe scena căminului cultural, in această activitate 
un rol de primă importanță trebuie să-l joace atît tinerii in
telectuali din sat, cit și artiștii specialiști din instituțiile de 
artă ale orașului.

Ințelegîndu-și datoria ce le revine în acest sens, utemiștii 
de la Teatrul de Stat din Bacău au hotărît in adunarea ge
nerală a organizației lor de bază să-și intensifice activitatea 
în domeniul sprijinirii activității artistice de amatori la sate 
și au lansat în acest sens către organizațiile U.T.M. din toate 
teatrele țării chemarea : „Să mobilizăm pe toți actorii tineri 
pentru acordarea unui sprijin concret și sistematic formațiilor 
artistice de amatori de la sate“, lată mai jos chemarea ute- 
miștilor de la Teatrul de stat din Bacău :

In dorința de a contribui cu 
tot elanul nostru tineresc la îm
bunătățirea activității formațiilor 
artistice de amatori ale cămine
lor culturale sătești :

Membrii organizației U.T.M. 
de la Teatrul de Stat din orașul 
Bacău, pe baza experienței 
căpătate in anul trecut și in sta
giunea curentă in sprijinirea 
formațiilor artistice de amatori 
de la sate, sub îndrumarea di
rectă a organizației de partid și 
cu sprijinul efectiv al direcției 
teatrului, ne-am propus pentru 
perioada de iarnă realizarea ur
mătoarelor obiective :
- Participarea tuturor actori

lor iineri la activitatea de în
drumare a echipelor artistice de

conduce sâ fie fruntașii

Joi 3 decembrie 1959 pe gospodărie.
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da de clmp pe care <(

amatori din satele regiunii noa
stre. In acest sens vor fi ajutate 
pentru îmbunătățirea muncii lor 
40 de echipe de teatru și 40 de 
brigăzi artistice de agitație ale 
căminelor culturale.

Principalele mijloace pentru 
înfăptuirea acestui scop sint :

- Îndrumarea directă, meto
dică din partea actorilor care 
vor participa activ la repetițiile 
echipelor artistice de amatori, 
răspunzind personal de echipele 
respective.

- Prezentarea a 20 de spec
tacole model pe 
nelor culturale la 
artiști amatori și 
vor purta discuții 
conținutul și forma 
tare a spectacolelor.

In dorința fierbinte de a ajuta 
la înfăptuirea pe scară cît mai 
largă a sarcinilor trasate de 
partid și U.T.M. privind intensi
ficarea activității culturale la 
sate in perioada de iarnă, orga
nizația U.T.M. a Teatrului de stat 
din Bacău adresează organiza
țiilor U.T.M. din toate teatrele 
din țară chemarea : „SA MO
BILIZAM PE TOȚI ACTORII TI
NERI PENTRU ACORDAREA 
UNUI SPRIJIN CONCRET Șl SI
STEMATIC FORMAȚIILOR AR
TISTICE DE AMATORI DE LA 
SATE“.

Adunarea generală 
a organizației de bază 
U.T.M. de la Teatrul 
de Stat din Bacău

scenele cămi- 
care vor asista 
după care se 

in legătură cu 
de prezen-

Vaticanului
(Continuare în pag. 3-a)

C. BANCILÄ 
S. BARBU

(Agerpres) Despre „un sens și o linie de conduită în viață* 
oferite de Vatican tinerilor muncitori din Occident

la fel cu ceilalți 
Deocamdată ei au 

mod permanent și

Noi descoperiri arheologice 
la Constanta

Bibtloteca Clubului minerilor 
din Lupeni este solicitata 
zilnic de numeroși tineri, mi

neri, tehnicieni sau elevi.

Foto : P. POPESCU

Vaticanul manifestă o ade
vărată „febră“ 
o mare „atenție1 
muncitorii, 
sate multe 
important 
destinate 
tori. Multe 
turi au fost 
într o „expoziție a căr
ții catolice" despre__ _
care a scris 
gheză din occident.-- --- ------
prefața uneia din a- 
ceste cărți intitulată 
„Itinerariile tinereții“ repres 
zentanții Vaticanului afirmă 
„necesitatea și urgența unei 
asistențe morale și religioase 
pentru tinerii 
Autorii acestor 
plîng : „Mediul 
se caracterizează prin pierde
rea sensibilității față de valo
rile spirituale... ceea ce 
contează pentru muncitor e 
numai câștigul și — dacă nu e 
mulțumit cu acesta — se as 
vîntă în viața socială...“ (ci
tește : în lupta revoluționară, 
n.n.)

editorială. De 
se bucură 

Lor le sînt adre- 
tipărituri. Un loo 
îl ocupă cărțile 
tinerilor 
asemenea tipări- 

înmănunchiate

dacă mua. 
capitalista 
împotriva 

a monopo-

munci-

Care va să zică, 
citorii din țările 
fac greve, luptă 
exploatării crunte 
lurilor, asta se numește „pier
derea sensibilității față de 
valorile spirituale“ 1

Că................................ ..
lorile

occident. în PAMFLET

muncitori**, 
cărți se 

muncitoresc

Cu prilejul săpătu
rilor de canalizare a 
orașului Constanța 
pe strada Elena Pa- 
vel din zona apropia
tă a portului, cerce
tătorii Muzeului ar
heologic din locali
tate au descoperit 4 
rînduri 
groase 
orientate pe direcția 
nord-vest spre sud- 
est. Zidurile repre
zintă resturile unor 
edificii, temple sau 
bazilici ale vechiu-

de ziduri, 
de 2 metri,

Iul oraș Tomis. Ele 
s-au păstrat în bune 
condiții pînă la su
prafața actualului 
sol. în două puncte 
pardoseala de cără
midă a acestor edifi
cii se află imediat 
sub asfaltul actualei 
străzi.

S-a stabilit că trei 
din aceste ziduri a- 
parțin epocii bizanti
ne și unul epocii ro
mane. Deosebit de 
important este fap
tul că între primele

două ziduri aparțl- 
nînd epocii bizantine 
s-a găsit o stradă 
pavată cu lespezi de 
piatră, prevăzută cu 
borduri și trotoare. 
Aceasta este prima 
stradă a vechiului 
oraș Tomis descope
rită pînă acum 
Constanța. In 
zent, colectivul 
cercetători al 
zeului arheologic con
tinuă lucrările de să
pături pe acest nou 
șantier arheologic.

în 
pre

de 
Mu-

La Uzinele de produse sodice din Govora, regiunea Pitești. 
|n una din noile hale, tînărul Alexandru Teodorescu gresează 
, mecanismul de extracție a varului alb din cuptor.
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UCENICIE A ȘTIINȚEI
Cuprind adeseori cu privirea 

de dascăl priveliștea uni. 
versității în care mii de 

tineri urcă cu curaj, fără opre
liști, treptele științei. Entuziasmul 
lor te molipsește, te face pe tine, 
profesor, să te simți mai tînăr, 
să nu obosești niciodată cînd 
este vorba să le dai acestor 
însetați de cunoștințe tot ce ai 
învățat.

Facultatea este un lăcaș de 
știință în care se plămădește vii
torul specialist, aici nu-i loc de 
concesii, pentru învățăcei care 
vor să prindă din zbor, după ure
che, cîteva cunoștințe pe care să 
le repete ca un papagal la un 
examen. Lumea nouă care se 
construiește la noi cere oameni 
desăvîrșiți, întregi, pregătiți pen
tru viață, calificați integral, înar. 
mâți cu priceperea de a clădi vii
torul, cu o conștiință și o educa
ție socialistă. Asemenea tineri 
trebuie să creștem noi pe băncile 
școlii superioare. E limpede că 
în învățămîntul nostru superior 
noțiunea și realitatea de „Ewi- 
ger Student“ (adică, studentul 
neisprăvit) este cu totul exclusă. 
In societatea socialistă „idealul" 
vechiului student medieval sau 
modern capitalist nu mai poate 
fi acceptat. Școala noastră supe
rioară n-are locuri pentru „fii de 
bani gata" care-și caută o di
plomă, de formă, necesară pen. 
tru a și găsi un adăpost ferit de 
clocotul muncii creatoare. Ea nu 
crește niște „studioși“, îmbîcsiți 
de cunoștințe unilaterale și ste
rile, sufocați sub carapacea lor 
de „mici savanți", izolați, rupți 
de viață și mai întotdeauna, dacă 
nu chiar întotdeauna, învinși de

această viață. Facultățile noas
tre nu pot să adăpostească și să 
promoveze niște ratați ai socie
tății.

Fiecare tînăr, astăzi student, 
are un loc bine definit în socie
tate, în el se învestesc speranțe, 
el nu obține o diplomă pentru un 
adăpost călduț ci o foaie de 
drum pentru viață cu direcția : 
„acolo unde munca este mai a- 
vîntată, unde-i mai greu, unde 
trebuie luptat, acolo unde poate 
pune în slujba patriei întreaga 
energie, talentul creator, pu
terea de muncă“. Dar la acest 
drum tînărul trebuie să porneas
că încărcat de bagaje, bagajul 
minții în care nici un locșor să 
nu fie gol. Și tînărul, sîrguin- 
cios și pasionat, își adună cu 
migală, în cei 5 ani de studen
ție, acest bagaj al înaltelor în
vățături, pentru drumul vieții de 
specialist.

Odată cu examenul de admi
tere în facultate, profesorul exa
minator trebuie să intuiască 
dacă tînărul care stă în fața 
și răspunde la o întrebare 
domeniul matematicii, fizicii, 
toriei, a venit să-și încerce 
rocul la facultate, pentru 
școala i-a dat atîtea cunoștințe 
incit să reușească la un examen 
de admitere, sau hotărît ca, o- 
dată cu prima treaptă urcată 
spre studenție, să se dedice știin
ței. Pentru că studenția este o 
școală a științei înalte, strîns 
legată de necesitățile reale ale 
construcției socialiste, care for
mează intelectuali cu cunoștințe 
multilaterale, cu o temeinică 
specialitate de bază care să știe 
să îmbine cunoștințele teoretice 
cu munca productivă de toate

acad.
Constantin Daicoviciu

rectorul Universității 
„BabeșBolyai”

raza
Ei

lui 
din 
is- 

no- 
că

felurile, sau cel puțin din 
domeniului lor profesional, 
trebuie să fie înzestrați cu o în
vățătură adîncă și cuprinzătoa
re, dublată de o voință crea
toare.

Ce înseamnă să te dedici știin
ței de pe băncile facultății ? — 
vor întreba unii tineri. înseamnă 
o muncă titanică. Nu-i vorba 
doar de a înmagazina cunoștințe, 
luînd cunoștință cu ceea ce au 
dobindit alții, ci să fii tu însuți 
capabil de a dezvolta mai de
parte cunoștințele primite. Este 
absolut necesar să inoculăm la 
tineretul studios o asemenea de
prindere. Oamenii de știință nu 
se nasc, ci se formează, iar tî
nărul intrat în facultate trebuie 
să devină om de știință. Și n-au 
nevoie pentru aceasta decît de 
o bună doză de voință, de tena
citate puternică ca betonul, de o 
perseverență îndărătnică. Anii de 
studenție trebuie să fie ani de 
bibliotecă, de laborator de sală 
de curs, anii prieteniei 
cartea.

Exemple de acestea 
mai în universitatea 
clujeană, sute. Și dacă nu dau 
nume, o fac numai pentru a 
nu-i nedreptăți pe cei pe care 
nu i-aș putea aminti în rîndu- 
rile articolului. Dar mergeți în 
sala de curs și veți vedea : pro
fesorul predă și mintea în-

adinei cu

sînt, nu- 
noastră

cordată a studentului urmă
rește. Aceasta-i baza pregă
tirii : cursul. Mergeți la biblio
tecă și veți intilni o afluența de 
tineri studenți, cerind cursuri, 
manuale, reviste, cărți de spe
cialitate pe care, apoi, la pupi
trul comod al bibliotecii, aceștia 
le studiază și nu le frunzăresc. 
Mergeți in laborator și 
tîlni aplecați deasupra 
telor, aparatelor și 
lor „ucenici" conștiincioși 
fură meșteșugul 
fesorilor lor, ci 
ajutorul lor și 
lor. Mergeți la 
fice studențești, 
cercurile științifice și vă

veți în- 
eprube- 
mașini- 
care nu 
al pru-științific

ii descifrează cu 
sub îndrumarea 
sesiunile științi- 
la dezbaterile în 

1 veți 
convinge că „ucenicii“ își vor a- 
junge dascălii, veți vedea cum 
înțeleg să ia parte la vi ița cons
tructivă încă de pe băncile fa
cultății. Numai că această majo
ritate care învață cu încordare 

conștiinciozitate, care discută 
realizează lucruri originale, 
o în sită competență științifică 
totuși nu tratate științifice ci 

lucrări valoroase producției, tre
buie să ia în sarcina sa lupta 
cu cei puțini, colegi de.ai săi, 
care se zbat în limitele unui exa
men, promovat cu

Și
Și 
de
Și

CITITI

„Din

dramatism,

PAGINA

„STUDENȚIA

care iau de ici de colo cîte ceva, 
uită de, la un an la altul ce au 
învățat și 
ranță — 
cumva în 
„ceva" și 
față". Nu, 
cialiști care 
numai facind educație copiilor in 
școală, sau conducînd produc
ția într-o uzină, sau în fața unui 
bolnav căruia trebuie să i redea 
sănătatea. Ce pierzi în anii de 
facultate, de formațiune intelec
tuală, științifică, în anii de pros
pețime și energie tinerească este 
irecuperabil pentru întreaga 
viață.

Dragii mei prieteni studenți, 
gîndiți-vă la aceasta, vă spune 
un dascăl care asistă și participă 
cu bucurie la drumul vostru spre 
piscurile înalte ale științei. Știin
ța, tehnica, cultura se dezvoltă 
într un ritm uimitor și numai cei 
perseverenți, tari și îndrăgostiți 
de meserie îi pot ține pasul. A- 
veți profesori excelenți, unii sa- 
vanți, aveți minunate condiții 
pentru studiu, către voi se în
dreaptă grija și atenția întregu
lui popor, a partidului. Invățați ! 
Nu oricum, ci foarte bine. Pre
gătiți vă la nivelul epocii socia
liste în care trăiți.

speră — jalnică spe- 
că se vor descurca 
producție, vor prinde 
de acolo și vor „face 
nu este nevoie de spe- 

să se „descurce“

Vaticanul confundă „va- 
spirituale“ cu asemenea 
valori foarte puțin spi
rituale ca „sfînta pro
prietate capitalistă“ și 
„sfînta exploatare mo' 
nopolistă“ asta nu-i o 
noutate.

Ceeace te izbește este însă 
iritarea cu care sînt împroș
cate cu noroi cele mai firești 
și mai nobile năzuinți ale oa
menilor muncii aflați în robia 
capitalistă.

Reprezentanții Vaticanului 
recomandă muncitorilor „un 
sens și o linie de conduită în 
viață“.

Prin tipăriturile Vaticanul 
lui „pentru muncitori“ putem 
citi de pildă :

„Nu acorda prea multă as 
tenție factorilor externi ai os 
xistenței. Din resursele spino 
tuale poți dobîndi mal multi 
fericire decît din 
sele materiale“.

Iată un „sfat“ 
„prețios“ ! Ce să 
minți tu, om al muncii 
lumea capitalistă, că n-ai ce 
mînca sau că ți vezi copiii jer
peliți. Ăștia-s „factori externi 
ai existenței“ sînt lucruri „ba
nale“, „meschine“. Trăiește 
în lipsuri și mizerie dar hră- 
nește-te cu „resurse spiritua
le“ ; astea nu costă bani și 
te fac fericit !

Sau, altă mostră :
„Ar fi o greșală să eugeți 

toată viața asupra unor lu. 
cruri pe care nu le ai. Como 
parînd situația ta cu situația 
altor oameni care au posibilU

toate resur-

cu adevărat 
te mai fri- 

din

EM. RUCAR

(Continuare în pag. 4-a)
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La Institutul Oncologic a intrat 
de curînd în funcțiune aparatul 

medical „G.U.T.-400" 
Foto : AGERPRES

viața universitara
cu titlul:

ucenicie a științei



STUDENȚIA UCENICIE A ȘTIINȚEI
Pentru a învăța

mai mult, mai profund
B a Institutul politehnic din 

București în anul univer
sitar trecut au fost obținute re
zultate calitativ superioare la 
învățătură. Din numărul total al 
studenților în anul universitar 
1958—1959 au promovat 86 la 
sută adică cu cea. 10 la sută 
mai mult decît în anul școlar 
1957—58. Rezultate buue și foar
te bune au obținut Facultatea de 
electronică (86 la sută promo
vați), Facultatea de chimie indus- 
strială (87,3 la sută promovați). 
Facultatea de mecanică (88,1 la 
sută promovați) și Facultatea de 
metalurgie (92 la sută promo
vați). •

Dacă cu doi, trei ani în urmă 
sesiunile de examene se desfă
șurau în primul rîud sub sem
nul luptei pentru un număr mare 
de integraliști, acum există toate 
condițiile pentru ca accentul să 
cadă în mod deosebit pe cali
tate, pe pregătirea multilaterală, 
temeinică a studenților. Lupta 
împotriva mediocrității, pentru 
riaicarea nivelului științific al în
vățământului, pentru calitate, a 
fost o preocupare continuă « tu
turor factorilor care conlucrează 
pentru buna desfășurare a pro
cesului de învățămîut în Institu
tul politehnic : cadrele didactice, 
organizația U.T.M., asociația stu
denților sub îndrumarea de zi cu 
zi a organizației de partid. în
deosebi, după dezbaterea docu
mentelor celei de a Il-a Confe
rințe Naționale a U.A.S.R., or
ganizația U.T.M. și Asociația 
studenților au început să pri
vească problema pregătirii știin
țifice a studenților ca o sarcină 
principală, care trebuie să sica 
în centrul tuturor formelor lor 
de activitate.

Așa după cum o dovedesc re
zultatele obținute în anul tre
cut, la Institutul politehnic s-a 
deschis drumul spre o pregătire 
științifică calitativ ridicată a stu
denților. In fieoare facultate din 
institut, în fiecare grupă s au 
născut inițiative care vin în spri
jinul muncii de învățătură. Și 
iată că astăzi în institut există 
o varietate de forme și metode 
care, folosite judicios, duc la ob
ținerea de rezultate bune la în
vățătură. Anul trecut la două 
grupe ale Facultății de chimie și 
mecanică și la doi ani de studii 
de Ia Facultatea de electronică și 
mecanică s-au organizat, cu titlu 
de experiență, consfătuiri profe
sionale în care fieoare student al 
grupei era obligat să arate colegi
lor care este stadiul pregătirii lui 
la diferite materii, să arate cum 
învață, cum își folosește timpul. 
Și în grupele acestea s-au obți
nut la sfîrșitul anului de studii 
rezultate bune la învățătură. Toc
mai de aceeș primul lucru pe care 
I au făput în acest an universi
tar comitetul U.T.M, și Copsi- 
liul asociației studenților din 
Institutul Politehnic a fost gene-

ralizarea acestei experiențe pozi
tive în toate grupele și la anii 
de studii. Metoda aceasta are o 
mare eficacitate. La toți anii II, 
de exemplu, studenții au negli
jat realizarea probelor de control. 
Această situație n-a fost lăsată 
la voia întîmplării sau pentru a 
fi rezolvată de viitoarea adunare 
generală, ci imediat, operativ, s-au 
organizat consfătuiri profesionale 
pe ani la care profesorii și stu
denții au discutat cauzele acestei 
rămineri în urmă și s-au luat 
măsuri pentru remedierea acestei 
situații,

O problemă esențială în pre
gătirea studenților o constituie 
nivelul de pregătire al semina 
riilor. Pregătirea sistematică a 
studenților pentru fiecare semi
nar ușurează mult munca în se
siunea de examene și asigură 
păstrarea continuității în stu
diu, a însușirii logice a pro
blemelor materiei de 
clarificarea profundă a 
acestor probleme. Mai 
însă studenți care se prezintă 
nepregătiți, vin ca spectatori la 
seminalii. în anul III—mecanică, 
de pildă, există o grupă rămasă 
în urmă la învățătură. Stuuenții 
acestei grupe și au făcut uu obi
cei din a veni nepregătiți la se- 
minarii. Dar tot în anul III exi
stă și o grupă fruntașă. Organi
zația U.T.M. a inițiat un schimb 
de experiență între studenții a- 
cestor două grupe. Și grupa co
dașă face azi pași serioși pe dru
mul celei fruntașe.

Dar nu numai însușirea cu
noștințelor „la zi“ îi preocupă 
pe studenții Institutului politeh
nic, ei vădesc un interes cres- 
cînd pentru a cunoaște tot ce au 
mai de preț știința, tehnica și 
cultura mondială. Și în acest 
sens inițiativa și-a spus cuvîntul. 
Comitetul U.T.M. și Consiliul 
asociației studenților au hotărît 
să dea studenților posibilități 
largi de a și satisface preocupă
rile științifice. Așa s-a născut 
ideea de a organiza consfătuiri 
profesionale închinate unor oa
meni de știință cum ar fi : 
C. Budeanu, Radu Țițeica 
și alții- Timp îndelungat co
lective de studenți studiază și 
cercetează un vast material 
bliografic, lucrările științifice ale 
acestor savanți. In acest fel ei 
învață din exemplul de muncă 
al marilor oameni de știință, 
își completează propria pregătire 
științifică, iar rezultatele acestor 
studii sînt dezbătute în consfă
tuirile profesionale. De aseme
nea, s-a mai găsit o formă utilă 
care să i determine pe student 
să nu se mulțumească doar să 
citească cursul profesorului ci să 
desfășoare un studiu multilate
ral și anume concursurile pro
fesionale pe materii. Ele au de 
acum o tradiție în Institutul 
politehnic și antrenează un mare 
număr de studenți. Faptul că la

studiu, 
tuturor 

exista

bî-

PASIUNE
Dragostea pentru 

muncă a primit-o de 
la tatăl său, strun
gar la uzinele „t 
Mai" din Ploești, 
clar pasiunea pentru 
matematică a ciști- 
gat-o pe băncile șco
lii medii „1. L. Cara- 
giale" din același 
oraș.

Astăzi, Baltag Va- 
»ile este student la 
Facultatea de elec
trotehnică a Institu
tului Politehnic din 
Timișoara, 
III, bursier 
lui popular 
nil Ploești.

în anul 
al statu
ai regiu- 
Invață cu 

pasiune la toate o-
biectele. Ultimele trei 
sesiuni le-a promo
vat numai cu nota 10 
și primește bursă re
publicană. Aici, da-

torltă sprijinului pro
fesorilor și asistenți
lor, a pătruns mai 
adine tainele știin
țelor matematicii. Pe 
lingă materia 
curs studiază 
imens material 
plimentar, lucrări 
matematicienilor 
mini și străini și 
viste de specialitate, 
abonat fiind la revi
sta sovietică „Mate
matica in școală".

Concursurile pro
fesionale pe institut 
le-a folosit ca pe un 
bun prilej de verifi
care și în 1958 a par
ticipat la faza finală 
a concursului de 
matematică pentru 
studenți obținsnd in
cili I. Anul acesta, în 
noiembrie a partici-

de 
un 

su* 
ale 
ro- 
re-

pat din nou la con
curs și a obținut lo
cul I și premiul I pe 
(ară, rezolvările sale 
fiind apreciate de sa
vanți de frunte prin
tre care academicia
nul Grigore Moisil.

Dar nu numai ma
tematica îl preocupă. 
6u aceeași pasiune 
se interesează de cele 
mai diverse proble
me. Participă la mai 
multe cercuri știin
țifice, lucrările lui 
fiind apreciate în ca
drul cercului de elec
trotehnică, economie 
politică și materia
lism dialectic. Bal
tag Vasile e mîndria 
Institutului politeh
nic din Timișoara.

N. A.

Atâta candoare numai pe fețele 
madonelor piotate mai poți citi; 
și atît de mulțumit, — ca un gur
mand care ar fi mîncat, în sfîrșit, 
pe săturate- Poartă permanent un 
zimbet roz și dulce ca o fon- 
dantă de parcă nimic altceva nu 
i-a mai rămas de făcut decit, zîm- 
bind, să lase semenilor a 
ge că el, unul, a primit 
viață toate recompensele 
tale, că nu mai are nici 
tenție de la nimeni, nici 
de la el însuși. Poate doar, cînd va 
sosi momentul, o repartizare în 
București. Pînă atunci însă, el, 
Gheorghe Stoian, student în anul 
III al Facultății de tehnologia 
produselor alimentare din Galați, 
e liniștit ziua, doarme adine 
noaptea, are poftă de mîncare și 
mîncare berechet — și gata. A 
mai rămas ceva ? Ah, da, era să 
uit : învățătura. Ei, ce-i cu acea
stă Învățătură ? Băiatul a pro
movat anul 11 și acum, firește, e 
în anul III.

înțele- 
de la 
meri“ 

o pre
murar

— Dar cu ce note ai promo
vat. Gheorghe Stoian ?

Deschide ochii mari, plini de 
o acră nedumerire : cum adică, 
„cu ce note Are asta vreo 
importanță ? Zău că nu înțeleg !

Parcă a fost trezit din somnul 
cel mai dulce, băiatul. Ca și 
cum voind într-adins să-l indis
pună. cineva i-ar fi stropit cu un 
sos gras pantalonii. Privindu-l, îți 
vine, nu știu cum, să te dai pra
dă remușcărilot. Ceea ce te sal
vează însă în ultima clipă e tot 
zîmbetul lui de miere de albine : 
te-a iertat. Fiindcă e fericit, e 
generos și fiindcă e generos, îi dă 
mîna să te ierte.

— Firește, am promovat cu 
note de trecere. 5 la matematică, 
5 la fizică, 6 la chimie organi
că, 5 la economie politici, 5 la 
mecanică și rezistență, 5 la chi
mie analitică și 6 la practică.

Și cu „fala" urMi pseudo-vî- 
nător de tigri care a prins un 
iepure, conchide :

aceste concursuri se pun între
bări dinlr-un anumit domeniu 
de activitate, întrebări care de
pășesc cunoștințele căpătate la 
curs, creează necesitatea ea stu
denții să se documenteze temei
nic.

Altă formă utilizată cu succes 
de către studenții institutului a 
fost „concursul de inventivitate 
și soluții“. în cadrul concursului 
li se dădea studenților cîte o 
temă științifică și practică pen
tru a fi rezolvată. Cea mai bună 
rezolvare, cea mai bună soluție 
era premială. Desigur nu era 4® 
loc ușor să găsești soluția cea 
mai bună. Dar tocmai această 
muncă de cercetare, strădania 
fiecărui student de a găsi sin
gur rezolvarea stimula activita
tea de studiu a studenților care 
participau la ,.concursul de inven
tivitate și soluții’’. De aceea ini
țiativa trebuie păstrată și gene
ralizată.

Nu de mult rectorul Institu
tului, prof. ing. C. Dinculcscu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., spunea studenților : 
„Putem și trebuie să luptăm pen
tru calitate. Țara a făcut pro
grese deosebite îu construirea so
cialismului. Au apărut întreprin
deri cu posibilități de produc
ție . foarte înalte, a căror orga
nizare și conducere cer 
ficare deosebită. îu plus, 
domeniile de activitate 
vedește tot mai necesară 
intensă pentru ridicarea 
producției, a muncii, 
luptă cere specialiști 
gătiți. Nimeni nu va 
mic dacă un student 
toate examenele, dar 
cu note de 5 și 6, 
mediocritate. Și în zadar 
realiza, de pildă, o întreprindere 
de cea mai înaltă tehnicitate 
dacă, odată intrată în funcțiune, 
ea va fi dată pe mîna unor oa 
meni care îu timpul studiilor nu 
și-au apropiat cunoștințele de 
nivelul înalt cerut de ritmul tot 

de dezvoltare a 
contempo-

o cali- 
în toate 
se do« 
o luptă 
calității 
Această 

bine pre- 
cîștiga ni- 
își va lua 
le va lua 

plutind în
• vom

mai accelerat 
științei și tehnicii 
rane“.

Și faptele dovedesc 
îndemn a găsit ecou 
studenților, că organizația U.T.M. 
și asociația studenților au ca 
obiectiv nr. 1 al activității lor 
problema luptei pentru calitate 
și un nivel științific ridicat al 
pregătirii studenților.

D. NIGOLESGU

că acest 
în rîndul

studențilorfruntași

Studentul sovietic Vladimir Nikonov și studenta romînâ Elena Turjanscu, ambii din anul V-
Tehnologie, lucrînd în laboratorul Institutului de petrol, gaze și geologie din București, la apa

ratul de vaporizare în echilibru a produselor petrolifere.
Foto: P. PAVEL

Grupa 225 a anului V a Ins
titutului politehnic din Galați 
este cunoscută în institut ca o 
grupă a studenților fruntași. 
Cheia succeselor stă in pasiu
nea lor pentru profesia aleasă.

Nu știu dacă toți membrii gru
pei și-au ales această profesie 
din pasiune. Dar pasiunea au 
căpătat-o și nu mă îndoiesc că 
în cei 12 tineri din 18 cîți are 
grupa (fiindcă cinci sfat co
reeni, iar al șaselea albanez), 
țara noastră va avea 12 specia
liști desăvîrșiți în această ramu
ră a industriei. De nenumărate 
ori au luat singuri inițiativa unei 
excursii științifice, au vizitat toa
te întreprinderile alimentare din 
Focșani, Tecuci, Odobești, Brăi
la, Tuicea, Sibiu, Orașul Stalin, 
București. Dar, desigur, cea mai 
elocventă mărturie a dragostei pe 
care o poartă profesiei lor și 
care de asemenea ar putea fi 
dată ca o cheie a succeselor do- 
bindite pe plan profesional, o 
constituie munca lor în cadrul 
cercurilor științifice.

Temele lucrărilor nu numai că 
au vizat direct procesul de pro
ducție dar au fost toate inspi
rate din acest proces. Lucrarea 
„Influența condițiilor de uscare 
și păstrare a betacarotenului in 
morcovii deshidratați“ (autori : 
Constantin Păun, Eufrosina Pos- 
telnicu și Solo Avram) premiată 
cu premiul I la sesiunea pe țară 
a cercurilor științifice, a avut ca 
sursă de Inspirație 
Fabricii de conserve 
deni. La fel, lucrarea 
Lilicma Ștefănescu
Mihăllă, „Obținerea clorhidratu- 
lui de guanină din solzi de peș
te", și lucrarea Măriei Gheorghiu 
și a lui loan Rotăriță, „Folosirea 
antioxidanțllor pentru stabiliza
rea grăsimilor animale“.

f.. é s

activitatea 
Zagna-Va- 
studentelor 
și Florica

I. s.

Studentul fruntaș la învă
țătură Aram Tumoian 
din anpl V al Facultății 
de medicină generală din 
București studiind în bi

bliotecă.

Foto : P. POPESCU

Cum
sc făurește... 

talentul 
de inginer

La seminarul național 
științific studențesc

Mărturisesc că nu mi-a fost 
deloc ușor să-l determin pa 
tînărul meu interlocutor, stu
dentul Tiberiu Nagy (din anul 
IV al Facultății de mecanici 
din Orașul Stalin) să-mi vor
bească despre el. Credea, sin
cer, că n-are nimic deosebit de 
spus ți că, despre lucrurile o- 
bișnuite nu face să vorbești.

Totuși, să vorbim despre a- 
cest obișnuit...

Ii place să învețe. Firește, 
este un lucru obișnuit. A nă
zuit spre studenție, spre ingi
nerie. Și dacă a devenit stu
dent — cum spunea — de ce 
să nu trăiască anii de studenție 
la cea mai înaltă tensiune ? 
Sînt ani cu care nu te mai în- 
tilnești ți ceea ce pierzi acum, 
nu mai poți recupera, nicicînd. 
la pregătirea ca specialist, nu 
poți face cîrpituri.

Avea dreptate. Din facultate 
nu poți pleca „om pe jumă
tate” după ce ți-ai însușit stric
tul necesar“.

— Mi-am dat examenele la 
timp, n-am avut nici o restanță, 
nici un calificativ slab, am mers 
în pas cu îndeplinirea obliga
țiilor de student. Este ceva deo
sebit ? Ba, unii dintre colegi, 
cei care se cruță, risipind 
timpul cu ușurință, pentru 
fleacuri care dau satisfacții de 
moment, ușoare, și deschid go
luri în pregătire, îmi spun 
poate tocilar. Eu, însă, mă 
gîndesc la perspectivă, la satis
facțiile ce vor veni, mai pline, 
mai dense, și-mi încordez efor
tul închinindu-l acestei pers
pective. Nu mă sufoc in biblio
tecă, nu mă plictisesc nicio
dată in tovărășia cărților.

Așa își definea Tiberiu 
Nagy, laconic, activitatea de 
student.

Este complicat dar totuși 
simplu așa cum înțelege el stu
denția. Un proiect, un simplu 
proiect de an, să fie o creație, 
să aibă o personalitate — per
sonalitatea celui care-l reali
zează, Îmi vorbea despre asta 
ca și cum mi-ar fi vorbit despre 
o lucrare ștințifică, despre o 
inovație. De fapt, așa este, a- 
cesta este alfabetul muncii ști
ințifice. L-a definit bine.

La început mi s-a părut ciu
dat cit de mult a insistat asu
pra pregătirii unui seminar, a 
unui proiect, iar despre activi
tatea de cercetare științifică pe 
care o desfășoară a amintit 
doar că ,,am făcut și fac parte 
din cercul științific studențesc". 
M-am dumerit apoi. A încadrat 
și această activitate în „obiș
nuitul" vieții de student, des
pre care nu „face să vorbești“. 
Activitatea științifică îi este ne
cesară așa cum îi este necesar 
cursul profesorului. Dacă știe 
ceva, dacă poate să facă ceva 
util, mai mult deât simpla în
sușire a materiei predate, de 
ce să n-o facă — mi-a spus. 
Fără acest ceva realizat azi, în 
facultate, mâine va fi condam
nat să citească schițele altuia, 
să descifreze proiectele altuia 
și el să le execute. Nu, în a- 
ceasta epocă a creației nu poț: 
fi un simplu executant, iar pa
siunea pentru studiu pentru 
munca creatoare se cultivă.

începutul e modest ; un apa
rat didactic pentru laborator. 
„Dispozitiv pentru elaborarea 
statică" și, paralel, împreună 
cu alți colegi lucrează la reali
zarea unei „Frîne de puteri 
medii pentru automobile“, ce
rută de mulți ani de Uzina 
„Steagul Roșu“.

Profesorii l-au învățat să-l in
tereseze totul, să fie receptiv 
la ce se întimplă în jurul său 
Și acum le mulțumește pentru 
că l-au ajutat să-și formeze de 
prinderea de a studia perma 
nent și de a munci ordonat. Ii 
place să citească și citește mult, 
urmărește reviste politice, lite 
rare, științifice, tehnice, se 
plimbă și dansează, vizionează 
filme și piese de teatru, con
sacră activității obștești mult 
timp și se gîndește de acum la 
aspirantură, face planuri, 
concepe munca viitoare 
drăzneală. Are timp 
toate? Redau răspunsul

— Uneori, e drept, 
ajunge timpul, zilele mi 
scurte. Dar m-am

Zece instituții de învățămînt 
superior au participat cu 64 de 
lucrări la seminarul național de 
la Craiova. Relevînd contribuția 
cercurilor științifice studențești 
la apiicarea metodelor agroteh. 
nice avansate, la mecanizarea și 
chimiza-rea agriculturii, semina
rul a fost un minunat prilej de 
verificare și afirmare a viitoare
lor cadre din acest sector al e- 

■ conomiei noastre. Referatele și 
discuțiile susținute la un înalt ni
vel științific au arătat că tine
retul a înțeles chemarea ca prin 
munca de cercetare științifică șă 
fie de folos producției incă de 
pe băncile facultății. Probleme 
noi. și variate sînt soluționate 
prin metode concrete de către 
studenți.

Temele de agricultură și meca
nizare, fitotehnie și horticultură, 
medicină veterinară și zootehnie 
au fost realizate prin folosirea 
celor mai noi concluzii ale știin
ței mondiale și prin bogate cer
cetări experimentale și de aceea 
își găsesc o imediată și eficace 
aplicabilitate.

Din cele 24 referate pe teme 
din medicina veterinară și zoo
tehnie, 11 s-au executat în uni
tăți direct productive, iar 13 în 
ferme didactice, clinici și labora
toare ; cele de agrotehnică și me
canizare, de fitotehnie șl horticul. 
tură mai toate au fost lucrate în 
S.M.T., G.A.S. și G.A.C.-uri.

Lucrări ca: „Adaptarea com
binei C-l pentru recoltarea ma- 
zărei“, una din sarcinile I.C-M.A. 
trasată de Consfătuirea de la 
Constanța, a fost realizată de un 
colectiv de studenți de la Facul
tatea de mecanizare din Craio
va și contribuie Ia creșterea pro. 
ductivitățll muncii, iar adap. 
tarea poate fi făcută în con
dițiile oricărui atelier «meca
nic din S.M.T. și G.A.S. cu un 
preț de cost redus și în timp 
scurt; cea a studentului Ripi- 
ceanu Mihai de la Institutul a- 
gronomic-Iași care a studiat 
Influența îngrășămintelor mi-

nerale la porumb“, administrate 
în condițiile de la G.A.S. Dră- 
gușeni, regiunea Suceava, timp 
de trei ani și a făcut să se ob
țină un spor de recoltă de 
900—1.500 kilograme boabe la 
hectar, ca și celelalte referate 
au arătat calitatea deosebită a 
cercetărilor științifice studen
țești.

La lucrări au participat ală
turi de studenți, cadre didactice, 
numeroși ingineri agronomi, zoo
tehnici, mecanizatori și medici 
veterinari din unitățile agricole 
socialiste. Discuțiile au scos în 
evidență pasiunea și îndrăzneala, 
dîrzenia și interesul pe care-l de
pun studenții în cercetarea știin
țifică, iar aprecierile lucrătorilor 
din agricultură despre importanta 
soluțiilor propuse au dat un sen. 
timent de încredere studenților 
pentru munca științifică viitoare.

„Trebuie evidențiat în 
rînd —• i , , 
mitetultii de organizare și condu
cere al seminarului, — profesor 
dr. Buia Alexandru, rectorul In
stitutului agronomic „Tudor Vla- 
dimirescu“ din Graiova, orienta
rea tematică a lucrărilor. Stu
denții au dovedit că știu să răs. 
pundă sarcinilor trasate de par
tid inspirindu-se din problemele 
privind dezvoltarea agriculturii 
ridicate de Congresul al 11-lea al 
P.M.R. și Consfătuirea de la 
Constanța. In al doilea rind m-a 
impresionat maturitatea de gin- 
dire în cercetare și interpretare, 
lucrările fiind prezentate la un 
înalt nivel științific și politico- 
ideologic. Și stilul în care au 
fost redactate este o dovadă a 
creșterii studenților".

Participant la lucrări, tovară
șul Biță Constantin, inginer-șef

la G.A.S. Segarcea, își manifesta 
satisfacția deosebită: „Pentru 
noi cei din unitățile agricole, 
constituie o bucurie faptul că 
cercurile științifice studențești 
dezbat probleme ce ne frămîntă 
în munca de zi cu zi în produc
ție. Important e faptul că stu
denții au și găsit rezolvarea u- 
nora dintre acestea. Ocupîndu-se 
cu organizarea muncii sau creș
terea plantelor, cu mecanizarea 
sau zootehnia, n-au pierdut din 
vedere calcularea eficienței eco
nomice, fapt care face munca 
științifică folositoare“.

Aceeași bucurie au arătat-o și 
cadrele didactice, specialiști in 
problemele de agrotenică și a- 
grobiologie. Profesor dr. Bucur 
Nicolae de la Institutul agrono
mic „Ion Ionescu de la 
Iași sublinia în încheierea lu
crărilor :„Agronomia, această 
știință încă tinără, își clștigă 
viitorii cercetători. Studenții nu 
s-au îndreptat numai spre latura 
pur practică ci și spre proble
mele teoretice. Lucrările s-au 
împărțit în două grupe: prima 
cuprinzînd studii teoretice, iar 
cea de-a doua cercetări experi
mentale. Studiile teoretice s-au 
întemeiat de asemenea pe cer
cetarea practică și experiență, 
iar cercetările experimentale s-au 
bazat pe cele mai mari contri
buții ale științei. Metoda știin
țifică justă pe care dovedesc că 
■și-au însușit-o, garantează stu
denților rezultate viitoare și mai 
mari“.

Și acest seminar a fost o măr. 
turle a faptului că studenții de
pun eforturi mari pentru dezvol
tarea succeselor în activitatea 
științifică.

NICOLAE ARSENIE
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— Eu n-am rămas restanțier la 
nici o materie, vezi ?

Și totul din jur e parcă lumi
nat de zîmbetul lui împăcat, și 
parcă pămîntul, nu în jurul soa
relui, ci în jurul buzelor sale se 
învîrtește. Pun totuși o întrebare 
alarmată și voit alarmantă ace
stui „soare** a cărui axă e nota 
5 și în jurul căreia se rotește 
plin de o închipuită strălucire.

— Crezi intr-adevăr că totul e 
să promovezi, indiferent cu ce ca
lificative ?

Descumpănit pentru o clipă, 
pălește puțin, dar ca și lumina 
soarelui adevărat care sfîrșește 
prin a răsări, îndată își regăsește 
echilibrul; și zâmbește, se înțe
lege. In traducere liberă, de data 
aceasta zîmbetul lui înseamnă : 
ce-mi pasă mie de note ? Nu e 
destul că am promovat ? Mie 
mi-e de ajuns.

— Cum îți explici, 
Stoian, că ai luat 
obiectele nota 5 ?

Se foiește nițel 
zgomot, tușește de 
eu zgomot, oa și cum ar vrea să

scaun, cupe
câteva ori, tot

arate astfel că face un efort de 
gîndire,

— Să vezi... Mie îmi place chi
mia organică. La chimie organi
că aveam un profesor foarte se
ver și-mi era frică. Mi-am încor
dat toate forțele pentru această 
materie și... am neglijat oarecum 
pe celelalte.

M-am uitat în catalog și, în 
prima clipă, am zîmbit, apoi am 
rîs pentru ca în cele din urmă să 
izbucnesc în hohote. Știind, nu 
mai țin minte de unde, că ridi
colul ucide, m-am repezit spre 
dânsul să-i iau pulsul. Dar înainte 
de a i apuca mîna am dat iarăși 
cu ochii de zîmbetul lui zaluiros. 
Era limpede : trăia. Și 
de fericit I

Vasăzică, asta fusese 
chimia organică. Ei 
obiectele „( 
favoarea chimiei organice, — 5. 
Iar la chimia organică pentru 
care și-a încordat, zice el, toate 
forțele, — cum să vă spun ca să 
mă înțelegeți mai bine — a luat 
6. Vă rog să credeți că nu e un 
9 întors dintr-o eroare tipogra
fică, ați citit bine : șase.

...Dar la urma urmei, nu e ni
mic. de rîs în cazul lui Gheorghe 
Stoian. Asta ar trebui s-o știe 
mai ales colegii lui prin mijlocul 
cărora își poartă zîmbetul can
did de mediocră mulțumire, cei 
care ar fi trebuit să-l facă să se 
întristeze 1 ~ 
propriilor lui „cinciuri“.

Fiindcă, 
se-ntîmplă :

— Cit ai luat, Stoiane, ieri la 
lucrarea de control la Procedee 
și aparate ?

— Să vezi... eu am o carie... 
și m-a durut măseaua... și atunci, 
eu...

Ceva mai puțin dulce, ceva 
mai zaharisit, dar tot zâmbește.

— Cit ai luat, Gheorghe Sto
ian, la lucrarea de control ?
- 2 I
Exact :
Stoian 

la măsea, 
e vorba la el mai precis de o 
carie mai mare, oare i-a făcut 
goluri serioase în mediocra lui 
personalitate ? Stoian trebuie să 
se gîndeoscă lucid că nu peste 
mult timp acestea vor începe să-l 
doară.

măcar odată în /afa
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își 
cu in- 
pentru 
său: 
nu-mi 

se par 
deprins să 

fac calculul ingineresc al timpu
lui, să-l drămuiesc cu zgircenie 
Totul depinde de tine și nu 
de timp, de priceperea cu care 
reușești să faci ca acest timp 
să-ți ajungă. De prisosit nu-mi 
prisosește niciodată timpul. La 
ceva trebuie renunțat. In nici 
un caz, insă, la învățătură. Și 
atunci renunț la o plimbare, la 
o șuetă.,.

Nu-i nimic deosebit în fond: 
tînărul comunist Tiberiu Nag- 
își Îndeplinește obligațiile de 
student, fără poză, cu toată se
riozitatea. N-așteaptă să treacă 
anii de studenție, să scape de 
ei, ci îi trăiește cu demnitate 
E pasionat și-și făurește — cum 
textual s-a exprimat — talentul 
de inginer. Constată că 
treptele spre măiestrie 
fesională, și-și clădește 
nuri 
avîntat. ( 
tot ce face 
spune 
ci pentru că e sincer convins că 
acesta este „obișnuitul” cotidian 
al vieții studențești astăzi : si 
le dedici științei cu toată ființn 
ta.

urcă 
pro- 
pla
ntai 

că
n-o 

modestie,

pentru un urcuș 
Și dacă spune 
fs ' e firesc, 

din falsă
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poată 
copil

Sînt mamă a nouă copil pe 
care i-am crescut din greu 
— maj mult singură — în anii 
cind nimănui nu-i păsa cum 
cresc copiii noștri, ai celor ce 
muncesc. De aceea n-am putut 
rămine indiferentă la durerea 
mamei lui Dumitru Frumosu. 
Căci ce durere poate fi mai 
mare pentru o mamă decit aceea 
de a vedea că copilul ei, la că- 
pătiiul căruia a petrecut multe 
ore de veghe, pe care l-a îngrijit 
și ferit —- atît Cit i-a stat in 
puteri - de greutățile vieții, 
pentru care și-a cheltuit anii 
cei mai frumoși, închinindu-i 
toată dragostea, ridică mina 
s-o lovească Cumplită durere 1 
Eu nu cred că există mamă al 
cărei gind să poată merge atît 
de departe îneît să-și 
imagina că propriul ei 
va îndrăzni vreodată 
să comită un aseme
nea act degradant 
pentru un om. Cum a 
îndrăznit Dumitru Fru
mosu să ridice mina 
asupra mamei lui care l-a 
cut, care și-a rupt bucățica de 
la gură pentru a-1 hrăni, i 
dorește tot binele ce se 
dori unui om ?

Am să vorbesc despre 
mei, despre dragostea și 
noștința ce mi-o poartă, 
pentru a-i spori durerea Anto- 
nicăi Frumosu, că Dumitru nu 
seamănă cu el, ci pentru 
arăta lui 
țuită șînt 
crescut.

încă de 
m-au înconjurat cu 
și au încercat după 
lor să-mi micșoreze

care-i 
poate

copiii 
recu- 

nu

a-i 
pre- 
i-am

Dumitru eît de 
eu. mama care

mici, copiii mei , 
dragoste 
puterile 

lor să-mi micșoreze greutățile 
prin care am trecut ca 
cresc. Iar acum, în 
vieții, înconjurată de 
nepoți culeg roadele 
ilor mele. Dacă mă 
bine răsplata pentru 
munca mea este însuși faptul 
că-i știu pe toți oameni folosi-

să-i 
amurgul 
copil și 

strădani- 
gîndesc 

toată

Aproape 15.000.000 ore de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea Capitalei

Cetățenii Capitalei au efec
tuat anul acesta peste 14.528.000 
ore de muncă patriotică pe di
ferite șantiere ae construcții, la 
pavarea străzilor, amenajarea 
de spații verzi, extinderea rețe
lei de apă și canalizare, a rețe
lei electrice și la alte lucrări de 
gospodărire și înfrumusețare a 
orașului Prin munca sutelor de 
mii de cetățeni care au partici
pat la aceste acțiuni s-au făcut 
în ultimele 8 luni peste 393.000 
m.p. de noi pavajă și au fost 
efectuate lucrări de amenajare 
și reamenajare de spații verzi 
pe o suprafață de aproape 97 
ha. Totodată s-a extins cu 18.600 
m. rețeaua de apă și canalizare 
și au fost electrificate noi străzi 
pe o lungime de 8.500 m.

Prin munca entuziastă a ce-

Vizita unor studenți bulgari
In scopul strângerii legaturi

lor, al schimbului de studenți cu 
celelalte institute politehnice din 
țările de democrație populară, 
Consiliul Asociației Studenților 
din Institutul Politehnic Bucu
rești a primit vizita unui grup 
de studenți de la Institutul E- 
lectro-Mecanic din Sofia (R. P. 
Bulgaria). Cu această ocazie a 
avut loc recent întrecerea prie-

„Suî&dle (Baga“ de Horia Lovinescu
în noua sa piesă, Horia Lo- 

vinescu a pus m lumină la bun 
început poezia și simbolul Ce- 
hovian al celor „trei surori“. 
Pornind de la „datele" ceho- 
viene, ei a căutat să dea o 
rezolvare artistică acestei în
treite drame pe linia meto
dei realismului socialist. Su
rorile lui Cehov erau condamna
te la nefericire prin însăși exis
tența lor in sinul unei societăți în 
care omul nu reprezenta nimic. 
E drept că și surorile Boga : ta
lia, Valentina, Ioana, asemenea 
surorilor tai Cehov, duc, pînă la 
o vreme, povara unor grele su. 
ferințe generate de societatea ca
pitalistă în care trăiau.

talia, cea mai lucidă, mai ra
țională, mai echilibrată a cunos. 
cut gustul amar al unei decepții 
provocate de un parazit social, 
dar mai ales pseudo-om, exem
plar tipic al mentalității de castă 
moșierească. Părăsită în tinerețe, 
ea se hrănește un timp cu iluzii 
care se topesc la contactul cu 
realitatea, talia e prima care în
țelege că fericirea personală e 
strîns legată de soarta întregii 
»ocietăți. Valentina, ușuratică, 
cochetă, se căsătorește din inte. 
res cu o brută oarecare — un 
funcționar șperțar și bețiv — pe 
care.l înșeală din plictis și mon
denitate ; doar Ioana iubește 
sincer. Iluziile însă se vor spar
ge ca baloanele de săpun.

Finalul actului I are un adag- 
gio tragic — cele trei surori se 
șimt asemenea unor frunze pe 
apă, supuse vîrtejurilor și cu- 
renților. Micul oraș provincial în 
care sînt închise ca într-o mî- 
năstire surorile Boga e prins 
sub focul crîncen al războiului. 
Flăcările lui luminează mai bine 
fizionomiile etice. Destinele 
celor trei surori se împle
tesc cu cele ale familiei de 
latifundiari, Gorăscu; Catinca 
Gorăscu, moșieriță ticăloasă. E- 
leonor-a, o bătrînă dezgustătoare; 
Alee, pictor rupt de viață, Radu, 
țdraslă tolerată in mijlocul ace«.

dintre 
studi- 

familii 
ajută 

se 
mea.

tort societății, cu propriile lor 
cămine în care domnește înțe
legerea și fericirea. De fapt 
aceasta reprezintă pentru o 
mamă adevărată Împlinire. Co
piii mei insă nu mă lasă să 
mă mulțumesc doar cu atît. Ei 
mă Înconjoară cu grijă, cu 
multă dragoste și respect, în- 
frumusețîndu-mi viața, făcîndu- 
mă fericită. Deși sînt cu toții oa
meni ocupați, deși mulți 
ei învață completîndu-și 
ile, deși au propriile lor 
vin des pe la mine, mă 
în treburile gospodărești, 
îngrijesc de sănătatea 
lat-o de pildă pe fiica mea Pa- 
raschiva: este salariată, are 
doi copii și totuși cel puțin de 
două ori pe săptămină vine să 
mă ajute. Marioara, o altă 
fată de-a mea. soră la un spi

par- 
asi- 

de 
mei 

pen-

tal, vine duminica, Elena 
alte zile. Băieții de asemenea 
îmi poartă de grijă, mă vizi
tează des.

S-ar putea crede că toate a- 
cestea le fac din obligație: 
eu i-am crescut cît au fost mici, 
ei la rîndul lor trebuie să-mi 
poarte de grijă la bătrinețe. 
Dar nu este așa. Datorită 
tidului, eu am bătrînețea 
gurată, n-am nici un fel 
greutăți materiale. Copiii 
se poartă frumos cu mine, 
tru că mă iubesc și mă respec
tă. De curind mi-am serbat a 
60-a aniversare. In casa mea 
s-au adunat copiii cu soții și 
soțiile lor, nepoții. Fiecare din
tre ei s-a gîndit să-mi facă o 
bucurie, mi-au adus cadouri: 
rochii, bluze, șaluri. Eram ve
selă și fericită pentru că am 
asemenea copii, iar ei Inchinînd 
în sănătatea mea, imi urau să 
trăiesc incă ani mulți.

tățenilor și datorită folosirii po
sibilităților locale de materiale, 
cum sînt carierele de nisip și 
piatră, sfaturile populare din 
Capitală au realizat o economie 
de peste 39.944.000 lei.

O amplă acțiune s-a desfășu
rat pentru păstrarea curățeniei 
orașului. In toate raioanele au 
funcționat comisii de salubrizare 
■formate din deputați și alți oa
meni ai muncii care au îndru
mat cetățenii să mențină curățe
nia pe străzi, ta parcuri, în piețe 
și în curți. O contribuție Impor
tantă au adus-o bucureștenii la 
construirea a numeroase școli 
care au fost date în folosință la 
începutul acestui an de învăță- 
mînt.

(Agerpres)

tenească de gimnastică intre gim- 
ruiștii celor două institute pre
cum fi o întrecere de handbal 
intre echipele feminine,

Pină la plecarea din 
denții bulgari vor 
Bucurețtiul, vor vizita 
Doftana, continutndu-ți 
zita pe Valea Prahovei.

6ONSTANTIN DUMITRU 
student

țari, stu- 
cunoaște 

Muzeul 
apoi vi-

tei familii, logodnicul Ioanei 
Boga. Dincolo de pretențiile 
snoabe și aristocratice, familia 
de moșieri acționează direot in 
numele intereselor de clasă. 
Radu, soțul Ioanei, care o clipă 
nu-și găsise locul în mijlocul la
tifundiarilor, devine pină la urmă 
odiosul lor exponent, folosind cri
ma, asasinatul.

Iată principalele „date" umane 
ale piesei tai Horia Lovinescu. 
„Frunzele“ nu au rămas insa pe 
loc în tremurul vintului și nici 
ca o sfărîmată livadă de vișini. 
Odată cu schimbarea orînduirii 
sociale de la noi, se va transfor
ma și viața lor. talia învață de 
la viață și mai ales de la comu
niști. devine femeie-cetățean, ea 
însăși devine om adevărat prin 
comunistul Pavel; partidul o va 
învăța să lupte și mai. ales să 
învingă. Se va primeni sufleteș
te și Valentina, care cu toată 
moartea profesorului Mereuță, se 
va redresa sufletește găsind și 
ea un loc demn în viață; Ioana 
cea timidă și liniștită, va avea 
tăria de a-și demasca propriul 
iubit pe care,l descoperă dușman 
și asasin, devenind o cetățeană 
integră a patriei socialiste. De 
la căutarea sterilă, la viața nouă, 
de la amarul decepției, la zbo
rul înalt și sigur către viitor, a- 
cestea sînt planurile directoare 
ale evoluției eroilor săi — con
secință firească a luptei partidu
lui, care socotește omul drept 
cel mai prețios capital. Destinul 
acestor eroi nu e însă arbitrar, 
ci se operează ca urmare directă 
a realităților sociale ce apar în 
viața țării noastre.

Viața și concepțiile surorilor 
Boga reflectă adîncile prefaceri 
sociale din țara noastră, reflectă 
prefacerile petrecute în conștiin
ța oamenilor de la noi după eli
berarea de sub jugul fascist Su
ferința personală nu a lăsat ci- 
oatrici veșnice — din suferință 
oamenii au învățat, au învățat 
mai ales ceea ce trebuie să 
facă pentru a nu mai su

Copiii mei au știut să insu
fle dragoste și respect pentru 
mine și tovarășilor lor de via
ță, și copiilor lor. Unul din gi
nerii mei este pescar amator. În
totdeauna cînd se întoarce de 
la pescuit pune deoparte peș
tele cel mai frumos : „e pentru 
mama“—spune el. Unul din fiii 
mei locuiește in provincie. De 
cîte ori vine în București îmi 
aduce ceva din partea soției 
lui: „a pregătit-o special pentru 
tine“ — îmi spune el. Dar ne
poții ? Cînd îi văd mi se umple 
inima de bucurie, iar cuvintele 
„bunicuțo vino să stai la noi“ 
au devenit un refren cunoscut 
in familia noastră.

Cînd se intîmplă să mă în- 
bolnăvesc, in casa mea nu se 
mai închide ușa: unul aleargă 
după

cum-
me- 

de 
stau 

; și

eu.

doctor, altul după medi
camente, al treilea stă 
lingă mine și mă pă
zește să nu calc < 
va recomandările 
dicuiui. Obișnuită 
mică cu munca, 

și acum, în ceasurile libere 
croșetez. Dar trebuie s-o fac pe 
ascuns, copiii nu-mi dau voie 
ca să nu-mi stric vederea.

Asemenea copii am 
N-am auzit niciodată din gura 
lor vreo vorbă de ocară, la a- 
dresa mea. Dimpotrivă, cu 
mine se poartă cu respect, cu 
duioșie și dragoste.

Eu știu că așa se poartă ma
rea majoritate a copiilor cu pă
rinții lor. Așa trebuie să se 
poarte și Dumitru Frumosu cu 
părinții lui. Nu pot să cred că 
în sufletul lui nu se rușinează de 
fapta sa, nu pot să cred că nu 
nutrește pentru mama lui dra
gostea pe care o nutrește ori 
ce copil pentru cea care i-a
dat viață, l-a crescut cu prețul 
unor mari jertfe. Dumitru va
trebui să lupte pentru ca obra
zul mamei lui să nu mai ro
șească, trăind o viață demnă, 
răspunzind cu respect dragostei 
și atenției, grijii și sacrificiilor 
cu care a fost crescut.

li»

PAUNA MARIN 
mamă eroina, deputată 
Sfatul popular al Capitalei
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de FERENC BARTOL 
(R. P. Ungară) 

(Fotografie expusă la cel de-al ll-lea Salon Internațional de 
Artă Fotografică al R. P. Romine)

feri. Surorile Boga nu au o 
soartă nefericită, ca cele trei su
rori din piesa lui Cehov, ele își 
găsesc menirea socială și iși cu. 
ceresc astfel dreptul la viață și 
fericire. In piesa sa, Lovinescu 
schițează ecourile marilor tran
sformări revoluționare care au a- 
vut loc în viața patriei noastre, 
subliniază rolul comuniștilor în 
educarea maselor populare. Epi
soade ale zilelor eliberării, mo
mente din lupta ilegală, perioa
da reconstrucției postbelice în- 
tr.un mic orășel provincial și 
mai ales freamătul zilelor lumi
noase de azi răzbat din această 
piesă cu putere.

Stilul armonios, sobru, cu re-

CRONICA 
TEATRALĂ

plici pregnante caracterizează și 
această nouă lucrare a tai Hu
ria Lovinescu. Din păcate, nedu
merește în această piesă o lipsă 
de unitate a textului dramatic; 
aproape fiecare act constituind 
un episod de sine stătător (actul 
j e o dramă psihologică, actul 
ultim are o intrigă de melodramă 
polițistă) iar evoluția eroilor e 
oarecum limitată de această 
fragmentare. De asemenea ta
bloul închinat muncii voluntare 
are un caracter descriptiv, după 
cum patosul revoluționar nu este 
redat în accente implicite între
gii construcții dramatice. De a. 
semenea Horia Lovinescu, care a 
știut să surprindă cu finețe psi
hologia eroilor săi, nu a adîncit 
suficient ultima parte a piesei ta 
care epoca transformărilor revo
luționare din țara noastră tre
buia surprinsă cu mai multă vi
brație și adîncime, nu a conturat 
destul de bogat profilurile sufle
tești ale unor eroi pozitivi.

In același timp, ua personaj 

întreprinderile 
industriale din regiunea 

Hunedoara au vărsat

Peste 18 milioane lei 
pentru constricții 

de locuințe
Intreprinderile industriale din 

regiunea Hunedoara au vărsat 
anul acesta în bugetul sfaturi- 

, lor populare pentru construcții 
de locuințe peste 18 milioane 

i lei. Din aqeste sume au fost în
cepute pînă acum lucrările la 
336 de apartamente, la Petro
șani, Deva, Hunedoara, Calan, 
Brad și în alte localități. La 
Deva au fost terminate și date 
în folosință 3 blocuri cu 18 a- 
partamente, iar alte 24 de apar
tamente sînt în curs de termi
nare. In orașul Hunedoara sînt 
în construcție peste 100 de a- 
partamente.

In ultimul timp prin grija 
sfaturilor populare au fost a- 
duse importante . îmbunătățiri 
proiectelor pentru a asigura 
condiții cît mai bune de con
fort și un preț de cost redus.

(Agerpres)

Campionatul republican de șah

1-0;

Miercuri în amfiteatrul Insti
tutului de petrol și gaze s au 
disputat partidele întrerupte din 
rundele a 17-a și a 18-a din ca
drul campionatului republican 
de șah. S-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Rădtilescu— 
Varabiescu ‘/j—y2; Gungsberger 
—Szabo 0-1; Drimer—Bozao- 
ghlnă 1-0; Pavlov—Ciocîltea
72—V2 : Ghițescu—Soos 
Joița—Ghițescu 0-1.

înaintea ultimei runde, 
gramate duminică 6 decembrie, 
cu începere de la ora 14, lupta 
pentru titlu este încă, deschisă. 
Cele mai mari șanse de victorie 
le are Mitltelu cu 12 puncte, dar 
în caz de pierdere el poate fi 
ajuns și chiar întrecut de Gio- 

pro

negativ oa Radu .are o evoluție 
ciudată, nejustificată. Crimele 
pe care le pune el la cale îm
potriva luptătorilor comuniști 
nu apar .ca urmare a unei po
ziții nete de clașă ci mai mult 
ca manifestări ale unor stări 
patologice, ceea ce lipsește per
sonajul de caracterul tipic ne
cesar.

Regia lui Moni Ghelerter a 
știut să urmărească textul dra
matic cu finețe pentru sublinie
rea artistică a psihologiei eroi
lor principali, cu forță dramati
că atunci cînd au trebuit să fie 
sugerate momentele de intensi
tate. Echipa de actori a fost di
rijată cu grijă de cele mai multe 
ori și astfel cîțiva eroi au apărut 
uneori mai bine decît în cadrul 
textului dramatic. N-ar fi stricat 
un surplus de vitalitate adăugat 
ritmului piesei, nici unele ca rac. 
terizări mai limpezi, momentele 
de luptă și elan, patriotic trebuind 
să sporească în autenticitate.

Irina Răchițeanu (talia Boga) 
a realizat o compoziție complexă, 
sobră, mareînd cu mare finețe 
evoluția personajului, de la incer
titudinea primului act la sigu
ranța și fermitatea comunistului 
avîntat în luptă. Compus cu 
mare grijă, personajul a evoluat 
prin game diverse sufletești; ex
presia sa finală sugera bogat 
noul destin al eroinei. Valeria 
Gagialov (Valentina) a făcut 
dovada unei serioase creșteri ar
tistice, a demonstrat în acest rol 
că merită încrederea de a i se 
acorda roluri de importanță: 
drama femeii împinsă de condi
țiile sociale capitaliste la frivoli
tate, condamnată la aceasta de 
însăși, mentalitatea burgheză și 
apoi renașterea ei, au fost zugră
vite cu talent.

Silvia Popovici (Ioana) s-a 
contopit cu textul dramatic al 
piesei, a știut să insufle persona
jului candoare și poezie, o lumi
nă tinerească cuceritoare i fata 
Încrezătoare, gravitînd numai în
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La Casa copilului 
din Craiova

Foto : A. FOCȘA

din țară

din ca-

Cîltea și Ghițescu, care au cîte 
lli/j puncte. In disputa pentru 
primele locuri contează de ase
menea Urseanu și Drimer fie
care cu cîte 11 puncte. Urmează 
în clasament Szabo, Radovici, 
Soos Cu cîte 10 puncte, Băla
nei și Gunsberger 9'/2 puncte, 
Rădulescu, Reicher, Botez 9 
puncte, Bozdoghiiiă, Șuta 8i/2 
puncte, Pavlov 8 puncte, Puș- 
cașu 7*/2 puncte, Gavrilă 6 
puncte, Joița 4'/2 puncte, Vara- 
biescu 4 puncte.

Optimile de finală 
ale „Cupei R.P.R." 

la fotbal
în cursul zilei de miercuri au 

fost stabilite orașele 
unde se vor desfășura duminică 
6 decembrie meciurile 
drul optimilor de finală ale ,,Cu
pei R.P.R." la fotbal. Tntîlnirile 
vor avea loc după următorul 
program: Ploești: Steagul
Roșu Orașul Stalin—Progresul 
București; Dej: Stăruința Si- 
ghet—Dinamo Bacău; Petro
șani : Parîngul Lonea—Mine
rul Lupem; Tîrgoviște: Pra
hova Ploești—Dinamo Bucu
rești : Aiud: A.S.A. Sibiu— 
Știința Cluj; Deva: Știința Ti
mișoara—Petrolul Ploești.

Meciurile A.S. Pompierul— 
Rapid București și Metalul Tita
nii—C.C.A. se vor disputa în cu
plaj pe stadionul Republicii.

Sportivi romîni 
peste hotare

Miercuri dimineața au părăsit 
Capitala, plecînd cu avionul în 
Suedia, echipele selecționate de 
tenis de masă ale R.P. Romine 
care vor participa între 5 și 8 
decembrie la tradiționalele cam
pionate internaționale ale Scan- 
dinaviei de la Boras. Lotul ju
cătorilor romîni, c.‘ *" "
din Radu Negulescu, 
bîrzait, Ad. 
xandru și Geta Pitică. înainte 
de începerea campionatelor, echi
pele țării noastre vor susține 
astă seară, ta orașul Helsing- 
borg, o dublă întîlnire amicală 
cu echipele Suediei.

(Agerpres)

este alcătuit
Gli. Co- 

lethy, Maria Ale-

jurul iubirii ei, devine om, devi
ne puternică ; finalul realizat de 
ea are o forță dramatică de-a 
dreptul impresionantă. O compo
ziție interesantă actoricească a 
realizat și Damian Crîșmaru 
(Radu Gorăscu), deși s-a 
învăluit uneori cu „pelerina“ u- 
nei compoziții prea misterioase.

Două compoziții egale de va
loare au creat Aurel Munteanu 
impresionant prin firesc, emoțio- 
nalitate și modalitatea de a-și co
munica spectatorilor destinul în 
rolul decrepitului Ghighi Mirescu, 
care nu-și mai află locul într-o 
viață nouă, și Eugenia Popovici 
în personajul Eufrosina Gro- 
su. Toma Dimitriu a jucat 
sobru, uneori cu căldură, 
interpretînd un personaj pe 
care l-a jucat des în ultima 
vreme, un activist de partid, iar 
Mihai Fotino în rolul profesoru
lui Mereuță a intuit cu multă 
căldură evoluția acestui complex 
erou. Gh. Cozorici a încercat să 
definească scenic un personaj 
complex, pictorul Alee Gorăscu. 
Dincolo de poza hamletiană, tî- 
nărul interpret și-a intuit perso
najul, nerezolvîndu-1 însă, lăsînd 
o umbră de nedumerire specta
torilor. Insuficient de pregnantă 
și expresivă în rol, Marietta 
Anca nu a desenat întreg profilul 
moral al odioasei Catinca Gorăs
cu, iar Ion Henter nu a reușit 
să creioneze în mod convingător 
tipul unui funcționar șperțar.

Unele apariții episodice au 
contribuit la realizarea cu suc
ces a atmosferei generale a 
spectacolului. Este regretabil 
însă că mai există încă 
inegalități de valoare artistică în 
interpretarea unor roluri pasa
gere, care trebuiau să contribuie 
tocmai la animarea scenelor re
voluționare.

Colectivul primei noastre scene 
ne-a oferit însă în ansamblu un 
spectacol de valoare,

AL. POPOViei
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Cum sînt 
pregătiți astăzi, 

așa vor lucra mîine
(Urmare din pag. l-a)

mai scurt timp cit mai folositori 
producției.

Faptul că tinerii absolvenți ai 
școlii profesionale sînt lisați să 
se descurce „cum pot" a făcut ca 
unii să nu poată face față cu 
succes sarcinilor de producție, să 
nu-și îndeplinească cu regulari
tate normele. Acest lucru îi ne
mulțumește pe tineri.

— Ceea ce facem noi acum în 
uzină, ne-au spus mai mulți ti
neri absolvenți ai școlii profesio
nale din secția matrițerie, nu 
este tot ce am putea și am dori 
să facem. Noi vrem să ne spe 
cializăm în meseria pentru care 
ne am pregătit, să devenim mun
citori cu o temeinică pregătire 
profesională pentru a fi cit mai 
folositori uzinei, pentru a con
tribui și noi la realizarea sarci
nilor sporite pe care le are.

— Cînd am venit în secție, ne 
povestește tînărnl Ion Țuțu, am 
fost dat să lucrez pe o freză de
fectă. Am cerut să fie reparată, 
dar, degeaba. Mașina se strica 
din zi în zi, iar eu nu reușeam 
să-mj fac norma. Ca să nu mai 
fiu nemulțumit, conducerea sec
ției m-a repartizat să lucrez la 
banc. învăț acum o altă meserie. 
Mă calific ca ajustor.

Este oare just să se renunțe 
la calificarea unor tineri în 
loc să fie ajutați cu grijă să-și 
însușească o temeinică pregătire 
în meseria pentru care au învă
țat ani de zile în școala profe
sională ? Desigur că nu.

Dacă din primele luni tinerii 
absolvenți ai școlii profesionale 
nu sînt îndrumați, nu sînt aju
tați îndeaproape, nu sînt antre
nați în ritmul general de muncă 
al uzinei. sînt lăsați să se 
descurce cum pot și cum se 
pricep, sa mai întîmplă ca 
unii dintre ei să se deprindă 
cu comoditatea, cu lipsa de răs
pundere pentru munca pe care 
o fac.

— In sectorul nostru secto
rul II prelucrător al uzinei — 
ne spune șeful sectorului, mai 
sînt și unii tineri care nici ei în
șiși nu se străduiesc să învețe să 
lucreze cît mai bine, să aibă grijă 
de mașini, să le îngrijească, să 
le curețe.

Intr-adevăr, șeful sectorului 
are multă dreptate. Organizația 
U.T.M. trebuia să arate tinerilor 
Ion Dobre, Francisc Silaghi și 
altora că îngrijirea mașinilor este 
una din cele mai elementare în
datoriri ale fiecărui muncitor. 
Mașina este aceea care îi ajută 
în marc măsură să îndeplinească 
sarcinile de producție, să lucreze

Patria, I. C. Frirnu. 8 Martie: 
N. S. Hrușciov in America (film 
ta culori) și S-O-S. în Cosmos; 
Republica Gh. Doja : Tizoc (ci
nemascop) ; Magheru, București, 
1 Mai, Libertății : Abuz de încre
dere ; ■ V. Alecsanidri: Nunta lui 
Figaro; Elena Pavel: Omul de 
pe planeta Pămint (cinemascop ; 
Lumina : Marile manevre; Vic’o 
ria, V Roaită : Casa odrintească; 
Central : Săptămină filmului u- 
cralnean — Cîntec pe Nipru — 
Atomul ne ajută; 13 Septembrie, 
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produse de calitate, fără rebuturi. 
Din păcate, comitetul U.T.M. de 
aici s-a mulțumit doar să vadă 
rezultatele globale obținute pe 
sector, uitînd că are datoria să 
se ocupe în mod special de felul 
cum se încadrează și se achită 
de sarcini tinerii absolvenți ai 
școlii profesionale. Așa se expli
că faptul că deși au trecut circa 
trei luni de cînd tinerii absol
venți lucrează în sector, comite
tul U.T.M. nu s-a interesat încă 
niciodată de ce unii tineri ca 
Ion Dobre, Preda Dumitru, Ion 
Ilie, Iancu Gheorghe și alții nu 
și-au îndeplinit aproape nicio
dată norma. El n-a analizat greu
tățile pe care le au în producție 
noii absolvenți ai școlii profe
sionale, nu a căutat să creeze în 
jurul lor o atmosferă de în- 
tr-ajutorare și permanentă preo
cupare pentru ridicarea califică
rii lor. In sector sînt mulți ti
neri ingineri ca Gheorghe Dia- 
conu, Elena Mihalea, Mihai Io- 
nescu și alți tineri tehnicieni 
și muncitori bine pregătiți din 
punct de vedere profesional, care 
ar putea să dea un ajutor califi- 
cat acestora, supraveghindu-i și 
îndrumîndu-i îndeaproape. Or
ganizația U.T.M. trebuie să ex
plice tinerilor ingineri că a se 
ocupa de ridicarea calificării 
tinerilor absolvenți îndrumîndu-i 
să participe la cursurile de mi
nim tehnic, cercurile de citit li
teratură tehnică, conferințe de 
specialitate etc. este o sarcină 
patriotică, o îndatorire perma
nentă a lor.

Organizația U, T. M. din 
uzină trebuie să lupte împotriva 
concepțiilor care mai dăinuie la 
unii tineri ingineri care socotesc 
că și-au făcut conștiincios dato
ria, dîndu-Ie indicații... generale 
și numai atunci eînd le sînt ce
rute ca oricărui muncitor care 
lucrează în uzină de ani de zile.

Pentru ca tinerii proaspăt ab
solvenți ai școlii profesionale să 
devină în cel mai scurt timp 
muncitori cu o pregătire profe
sională cît mai temeinică, orga
nizația U.T.M. din uzină are da
toria să se preocupe atît de crea, 
rea de condiții cît mai bune de 
muncă a acestor tineri, oît 
și de educarea lor în spiritul 
unei noi atitudini față de mun
că. Conducerea uzinei, organiza
ția U.T.M. nu trebuie să uite nici 
un moment că așa cum se va 
ocupa de pregătirea tinerilor ab
solvenți ai școlii profesionale așa 
îi va avea ; de felul cum aceștia 
vor fi pregătiți depinde îndepli
nirea sarcinilor de producție, 
contribuția pe care o vor aduce 
la bunul mers al întregii uzine.

Ilie Pintilie : In căutarea comorii; 
Maxim Gbrki : Primăvara și Nu 
aștepta luna mai; Timpuri Noi, 
G. Coșbuc,: Amnarul fermecat; 
Tineretului: Penitu 100.000 de 
mărci; înfrățirea între popoare : 
Tosca (cinemascop: Alex. Po- 
pov : Dansez cu tine ; Grivița : 
Ultima aventură a lui Don Juan; 
Unirea : Nu aștepta luna mai; 
C. Da vid : Frumoasele nopții; 
Alex. Sahia : Fata cu ulciorul; 
Flacăra : Marile familii.

Colectiviști în excursie 
peste hotare

!n ultima vreme agenția 
O.N.T.-Carpați din Craiova a 
organizat excursii in străinătate 
la care au luat parte numeroși 
colectiviști din cuprinsul acestei 
regiuni. Astfel, un grup de 70 
colectiviști a vizitat timp de 10 
zile Moscova și alte localități 
din U.R.S.S. Alți 64 de colecti
viști din raioanele Gura Jiului 
și Corabia au vizitat Sofia, Tir- 
novo, Plovdiv și alte orașe din 
R.P. Bulgaria.

Casa de cultură 
a ceferiștilor 
și textiliștilor 

din Iași
în cartierul C. I. Parlion dirt 

Iași, în raza căruia sînt două 
din marile întreprinderi ale ora
șului — Atelierele G.F.R. „Ilie 
Pintilie“ și Fabrica „Țesătura“ 
— a început de curînd construc
ția casei de cultură a ceferiștilor 
și textiliștilor. Noua construcție 
va avea la parter o sală de spec
tacole c.u o capacitate de apro
ximativ 1000 de locuri. Sala este 
prevăzută cu o scenă modernă, 
foaiere, cabine pentru actori. La 
etaj va fi amenajată o bibliotecă 
cu săli de lectură. Stat prevăzute 
de asemenea încăperi speciale 
destinate diferitelor activități 
cultural-artistice.

Constructorii de pe acest șan
tier au amenajat o stație pentru 
încălzirea agregatelor care va 
permite continuarea lucrărilor. 
In lunile de iarnă.

Muncitorii Atelierelor O. F. R. 
„Ilie Pintilie“ și ai Fabricii „Țe
sătura“ contribuie în orele liber« 
la ridicarea casei lor de cultură. 
Pînă acum colectivele celor două 
întreprinderi au prestat pe șan
tier peste 1000 de ore de muncă 
voluntară la executarea săpâtu« 
rilor și la transportarea materi« 
alelor.

INFORMAȚIE
Miercuri au început, la se« 

diul Consiliului Central A.S.I.T, 
din Capitală, lucrările consfă
tuirii secretarilor generali ai a- 
sociațiilor tehnico-științifice din 
țările socialiste. Participă dele- 
gații din R.P. Bulgaria, R. Ce
hoslovacă, R.D. Germană, R.P. 
Polonă, Uniunea Sovietică. 
R.P. Ungară și R.P. Romînă.

Consfătuirea va dezbate pro
bleme privind colaborarea în
tre asociațiile tehnico-științifice 
din țările respective și în ca
drul organizațiilor tehnice in
ternaționale.

Participant» Ia consfătuire 
vor face, de asemenea, schim
buri de experiență cu organi
zații A.S.I.T. din unele întreprin
deri din Capitală și din țară.

(Ager preș)

In curînd 
pe ecranele Capitalei
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Congresul Partidului

Muncitoresc Socialist Ungar
Cuvîntarea tovarășului Emil Bodnăraș Lucrările Congresului

f Dragi tovarăși,
Permiteți-mi ca, în numele 

Comitetului Central. al Partidu
lui Muncitoresc Romîn și al în
tregului nostru popor muncitor, 
să transmit un fierbinte salut 
frățesc celui de-al Vll-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar și tuturor oame
nilor muncii din Republica 
Populară Ungară.

Partidul nostru, 
cii din Republica 
mină își exprimă, 
lej, din toată 
pentru marile 
poporului frate ungar.

Constituie o înfăptuire deose
bit de importantă faptul că du
pă zdrobirea cu sprijinul una
nim. frățesc, al U.R.S.S. și al 
celorlalte țări socialiste a con
trarevoluției din 1956, comuniștii 
unguri, în frunte cu tovarășul 
Janos Kadar, au reușit să reclă
dească partidul clasei muncitoa
re — partid marxist-leninist, 
continuatorul tradițiilor gtorioa-

oamenii mun- 
Populară Ro- 
cu acest pri- 

inlma bucuria 
realizări ale

se ale proletariatului ungar, de
tașament de nădejde al mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale.

O altă realizare de seamă 
este faptul că Partidul Muncito
resc Socialist Ungar a întărit 
statul democrat-popular pe teme
liile trainice ale alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare și a făcut din el un 
puternic instrument in construi
rea orinduirii socialiste.

Harnicul popor ungar se poa
te mîndri pe drept cuvint cu 
remarcabilele succese dobindite 
în dezvoltarea industriei, în 
transformarea socialistă a agri
culturii, în ridicarea nivelului 
de trai material și cultural al 
celor ce muncesc.

Astăzi, R. P. Ungară este o 
verigă trainică a lagărului nos
tru socialist, o țară in care 
poporul eliberat de exploatare și 
stăpîn pe soarta sa își făurește 
o viață nouă, aducind întreaga

Raportul prezentat
de Jenö Fock

BUDAPESTA 1 (Agerpres). 
— In ședința din seara zilei de 
30 noiembrie a celui de al Vll-lea 
Congres ai P.M.S.U., Jenö Fock, 
membru în Biroul Politic și se
cretar al C.C. al P.M.S.U., a 
prezentat raportul asupra celui 
de-al doilea punct de pe ordinea 
de zi „Directivele cu privire la 
sarcinile economice și cu privire 
la pregătirea celui de-al doilea 
plan cincinal al economiei națio
nale“.

Sarcina principală din peri
oada celui de-al doilea plan cin
cinal, a spus Jenö Fock, este de
săvârșirea construcției bazelor so
cialismului și accelerarea cons
trucției socialiste.

Potrivit acestei sarcini prin
cipale, noi am sporit producția 
industriei și agriculturii prin ri
dicarea productivității muncii și 
a nivelului tehnic, prin reorgani
zarea structurii economiei națio
nale, mărirea indicilor economici 
și modificarea relațiilor de pro
prietate in agricultură. Pe aceas
tă bază noi vom obține ridicarea 
continuă a nivelului de trai al 
poporului nostru.

In conformitate cu directivele, 
a continuat raportorul, produc
ția industrială trebuie să crească 
în cursul celui de-al doilea plan 
cincinal cu 65-70 la sută, iar pro
ducția agricola — cu 30-32 la 
sută. Totodată-creșterea venitului 
național trebuie să fie de cel pu
țin 50 la sută. In decursul cinci
nalului productivitatea muncii 
trebuie să sporească cu 37-40 la 
sută.

Vorbind despre dezvoltarea di
feritelor ramuri ale industriei, ra
portorul s a referit in primul rind 
la extinderea bazei energetice a 
industriei. In cursul cincinalului, 
producția de cărbune trebuie să 
crească cu 15-20 la sută, extrac
ția de țiței — de duuâ ori, ex
tracția gjzelor naturale de a- 
proxiniativ 3 ori; în cursul înde
plinirii planului cantitatea de e- 
nergie electrică produsă trebuie 
să sporească cel puțin cu 72 75 
la sută în comparație cu anul 
1958.

In domeniul construcției de 
mașini s-a trasat sarcina dezvol
tării prin toate mijloacele a 
construcției de aparate, a produc
ției de mijloace de comunicație 
și de echipament de curenți tari, 
a construcției de mașini pentru 
industriile chimică și alimentară.

In dezvoltarea industriei în 
ansamblu, a spus raportorul, are 
o deosebită însemnătate dezvol
tarea industriei chimice, întrucît 
datorită acesteia noi putem face 
să progreseze, de fapt, întreaga 
noastră economie națională.

Jenö Fock a arătat in conti
nuare că în cursul planului cin
cinal vor lua o dezvoltare consi
derabilă industriile ușoară, ali
mentară și de construcții, _ pre
cum și transportul și comunicați
ile. Se va acorda o mare aten
ție ridicării nivelului tehnic al 
industriei.

Jenö Fock și-a consacrat o 
parte considerabilă a raportului 
6ău colaborării economice dintre 
Jările lagărului socialist.

Trecînd la problemele agricul-

turii, raportorul a vorbit despre 
necesitatea sporirii considerabile 
a producției agricole. Conform 
planului pe anii 1961-1965, pro
ducția agricolă trebuie să depă
șească cu 30-33 la sută nivelul 
mediu al producției pe anii 1954- 
1958. In prezent, pe aproape 50 
la sută din suprafața arabilă a 
țării, producția agricolă este or
ganizată in gospodării mari. In 
anii care vor urina se va face în 
această direcție un nou și im
portant pas înainte.

Pentru rezolvarea cu succes a 
sarcinilor de ridicare a produc
ției agricole, a subliniat Jenö 
Fock, trebuie să se continue dez
voltarea ș; întărirea atît din 
punct de vedere politic, cit și din 
punct de vedere economic, a coo
perativelor de producție deja e- 
xistente. Este necesar să se ob
țină ridicarea producției in coo
perativele nou create, să se spo
rească producția marfă.

In continuare, raportorul s-a 
referit la unele probleme ale ri
dicării nivelului de trai al popu
lației.

Pină în anul 1965, â spus el, 
fondul de consum va crește cu 
40-45 la sută față de anul 1958. 
Ținind seama de creșterea popu
lației consumul pe cap de locui
tor va crește întrucâtva mai pu
țin — cu 30-35 la suta.

In perioada cincinalului sala
riul real va crește cu 26-29 la 
sută,. în special prin mărirea sa
lariilor.

Jenö Fock a vorbit, de aseme
nea, despre marile transformări 
care vor avea loc in domeniul 
asigurărilor sociale și deservirii 
culturale a populației.

Vorbind despre realismul pla
nurilor de cinci ani, Jenö Fock 
a subliniat că în ultimii trei ani 
politica economică a fost încunu
nată de succes și că astăzi Un
garia are o economie națională 
sănătoasă. Noi stăm pe propriile 
noastre picioare, a spus el.

In încheierea raportului, Jenö 
Fock și-a exprimat convingerea 
că poporul muncitor ungar, sub 
conducerea armatei de 400.000 de 
comuniști, va duce la bun.sfîrșit 
sarcinile ce-i stau în față.

sa contribuție la marea cauză a 
păcii și progresului în lume.

Dragi tovarăși.
Intre partidele, popoarele și 

țările noastre s-au statornicit 
și se dezvoltă continuu relații 
prietenești pe baza principiilor 
internaționalismului proletar, a 
colaborării și întrajutorării fră
țești, a unității și coeziunii in
destructibile a lagărului socia
list.

Ne exprimăm profunda satis
facție pentru rezultatele rodnice 
ale colaborării noastre multila
terale și ne amintim cu plăcere 
de vizita în R.P. Romină a de
legației de partid și guverna men
tale ungare, care a constituit o 
puternică manifestare a priete
niei romîno-ungare. Tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a subliniat 
cu acel prilej că această priete
nie de nezdruncinat „s-a dovedit 
în stare să facă față oricăror 
încercări, o prietenie cum poa'e 
exista numai între popoare care 
au scuturat pe vecie jugul ex
ploatării și asupririi burghezo- 
moșierești și făuresc umăr la 
umăr viața nouă, socialistă".

Poporul nostru, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Ro- 
min, a obținut succese hotări- 
toare în așezarea vieții sale noi, 
în construirea socialismului.

fn strînsă unitate cu țările 
lagărului socialist, R.P. Romină 
promovează neabătut o politică 
externă in slujba menținerii și 
apărării păcii în lume. Poporul 
nostru, împreună cu toate po
poarele iubitoare de pace, își 
aduce contribuția la adîncirea 
destinderii internaționale, la 
realizarea principiilor coexisten
ței pașnice. Pe această cale gu
vernul romîn va continua cu 
consecvență să folosească toate 
posibilitățile și prilejurile pentru 
realizarea înțelegerii între ță
rile din spațiul balcanic, pentru 
transformarea acestei părți a 
lumii într-o zonă a păcii in care 
armele nucleare și armele ra
chetă să nu amenințe viața și 
liniștea popoarelor, fn ciuda po
ziției potrivnice și a răstălmă
cirilor răuvoitoare ale unora, 
faptele arată că inițiativa guver
nului romîn, sprijinită de opinia 
publică din țările balcanice, își 
păstrează pe deplin actualitatea.

Poporul nostru aprobă și iși 
însușește în întregime propune
rile de însemnătate istorică pre
zentate de tovarășul N. S. 
ciov la O.N.U. cu privire 
zarmarea generală și 
care deschid perspectiva 
nată a dezvoltării fără războaie 
a societății omenești.

Dragi tovarăși,
Urăm succes deplin lucrărilor 

Congresului dv. și ne exprimăm 
convingerea neclintită că inde- 
plinirea hotăririlor 
veți adopta va duce 
întărire a Partidului 
Socialist Ungar, la 
unității indisolubile 
tid, guvern și popor, la cuceri
rea de noi și noi victorii în con
strucția socialistă din R.P. Un
gară.’

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar și Comitetul său 
Central !

Trăiască prietenia 
bilă dintre poporul 
poporul maghiar !

Trăiască puternicul 
cialist — bastion i 
păcii și securității popoarelor, in 
frunte cu marea noastoă priete
nă Uniunea Sovietică I

BUDAPESTA 2 — Corespon
dentul Agerpres transmite: In 
ședința din dimineața zilei de 2 
decembrie, lucrările Congresului 
al Vll-lea al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar au conti
nuat cu discuții pe marginea ra
poartelor prezentate de Janos 
Radar și Jeno Fock.

Pal Ilku, președintele Comisiei 
de validare a Congresului, a pre
zentat raportul comisiei.

Turnătorul Tibor Fabri, dele
gat din Budapesta, a vorbit des
pre mișcarea brigăzilor muncii 
socialiste în Ungaria.

Gyula Rallai, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a vorbit despre pro
blemele muncii ideologice a par
tidului și despre problemele re
voluției culturale.

Delegatul Janos Sejter a vor
bit despre experiența transfor
mării socialiste a agriculturii in 
regiunea Zala.

Congresul a fost salutat de o 
delegație a tineretului ungar — 
reprezentanți ai Uniunii Tinere
tului Comunist, ai pionierilor, ai 
tineretului studios șt ai tinere
tului muncitor, tineri ostași ai 
Armatei Populare ungare. In 
numele tineretului ungar, delega
ția a imninat un album cu da
rea de seamă asupra îndeplini
rii angajamentelor luate de ti
neret in cinstea Congresului al 
Vll-lea al P.M.S.U.

In cadrul ședinței de diminea
ță, Congresul a fost salutat în 
numele partidelor comuniste și 
muncitorești frățești de Rarol 
Bacilek, membru al Biioului Po
litic al CC. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, Friedl 
Fiirnberg, membrii al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Austria, Emil

Bodnăraș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Mun
citoresc Romîn, Ignacy Loga- 
Sowinski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, și 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

★
BUDAPESTA 2 — Corespon

dentul Agerpres transmite: In 
după-amiaza zilei de 2 decembrie 
au continuat lucrările celui de-al 
VH-lea Congres al P.M.S.U.

Au transmis saluturi ale p 
tidelor frățești : Encio Staik 
membru al Biroului Politic
C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, Max Reimann, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Germania, Hysni Rapo, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, Pak Den-ai, vicepreșe
dinte al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, Dipa Aidit, preșe
dinte al C.C. al Partidului Comu
nist din indonezia, John Malion, 
membru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, L. Țend, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, Hoang Van 
Hoan, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam.

Lajos Feher, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., 
s.a ocupat de sarcinile ac
tuale și de perspectivele de dez
voltare a agriculturii ungare.

Istvan Dobi a expus Congre
sului o serie de probleme ale în
tăririi economico-organizatorice 
a cooperativelor agricole de pro
ducție.

Lucrările Congresului conti
nuă.

Uzina „Friedrich Engels" din Premnitz (R.D.G.) va produce 
datorită creditelor acordate de U.R.S.S., însemnate cantități de 
prelan. In fotografie : tînăra laborantă Karola Wieprecht veri

fică calitățile fibrelor de prelan.

Lucrările O.NU. ,

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Corespondență specială: Comi
tetul Politic special al Adună
rii Generale a O.N.U. a luat în 
discuție rezoluția comună ceho- 
slovaco-romînă cu privire la 
„aplicarea consecventă a prin
cipiului reprezentării echitabile 
a tuturor regiunilor geografice 
în alegerea președintelui Adună
rii Generale a O.N.U.".

Din toate colturile lumii

Tn rezoluție se cere aplicarea 
consecventă a principiului re
prezentării echitabile a tuturor 
regiunilor geografice în alege
rea președintelui Adunării Gene
rale a O.N.U. și se recomandă 
ca în viitorii patru ani preșe
dintele Adunării Generale să 
fie ales succesiv din țările Eu
ropei răsăritene, Asiei și Africii, 
Europei Occidentale și Americii 
Latine.

Scopul rezoluției este de a 
se înlătura discriminarea practi
cată pină acum în alegerea pre
ședintelui 
funcție care
în ultimii 14 
prezentant al 
Aceasta nu 
pe care o ocupă în prezent ță
rile socialiste pe plan mondial 
și rolului însemnat pe care a- 
ceste țări îl au în lupta pentru 
pacea mondială și pentru con
solidarea colaborării pașnice in
tre popoare.

C.A.E.R. : CONFERINȚA IN DO
MENIUL INDUSTRIEI CHIMICE

Hruș- 
la de- 
tolaiă, 
minu-

pe care le 
la continua 
Muncitoresc 
consolidarea 
dintre par-

indestructi- 
romîn și

I lagăr so- 
neclintit alN. S. Hrușciov în vizită la uzina „Ganz-Mavag“

BUDAPESTA 2 (Agerpres).- 
TASS transmite: Delegația Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice, în frunte cu N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care se află în Unga
ria, a vizitat la 2 decembrie una 
din cele mai mari întreprinderi 
din capitala Ungariei — Uzina 
„Ganz-Mavag“. In secția de 
montaj a uzinei, in care s-au 
adunat peste 10.000 de persoane, 
a avut loc un miting al oameni, 
lor muncii din uzină. La miting 
au participat de asemenea dele
gați din partea altor întreprin
deri mari din Budapesta. Mitin
gul a fost deschis de Sandor

Gaspar, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Budapesta al 
P.M.S.U., care a rostit o scurtă 
cuvîntare de salut. Apoi s-a dat 
cuvîntul lui Nikita Serglieevici 
Hrușciov, care a fost întîmpinat 
cu ovații furtunoase, prelungite. 
Cuvîntarea lut N. S. Hrușciov a 
fost ascultată cu mare atenție 
șl subliniată în repetate rînduri 
prin aplauze.

Intîlnirea tovarășului N. S. 
Hrușciov cu oamenii muncii de la 
Uzina „Ganz-Mavag“ șl repre
zentanți) altor întreprinderi din 
capitală s-a transformat într-o 
demonstrație emoționantă a prie
teniei sovieto-ungare.

de protest împotriva scumpiri! benzinei. In 
►jjfcotesteazo împotriva unor automobiliști care 
jSKaitonnobil blocat de studenți.

Automob.nștil belgieni au declarat grev 
fotografie : In piața Roger din Bruxelles, 

n-au respectat consemnul de

A P * * y-»™

După vizita 
lui Adenauer 

la Paris
PARIS 2 (Agerpres). —
In seara de 2 decembrie carii 

celarul Adenauer a părăsit Pa* 
risul după 2 zile de tratative 
purtate cu președintele De 
Gaulle și primul ministru De- 
bre. Înainte de plecare cancela* 
rul Germaniei Occidentale a ți* 
nut o conferință de presă în ca
drul căreia a făcut o serie de 
declarații, trecînd sub tăcere 
destinderea înregistrată în ulti
ma vreme în relațiile interna
ționale și afirmindu-se din nou 
ca un promotor a! „războiului 
rece“ și al încordării în relațiile 
dintre state. Adenauer a decla
rat astfel că, „după părerea sa", 
nu ar fi avut loc „nici o slă
bire reală a încordării în rela
țiile dintre Est și Vest“. El a 
repetat de asemenea, căutînd să 
ignoreze puternicul curent al 
opiniei publice din toate țările 
în favoarea rezolvării probleme
lor internaționale, că el consi
deră în continuare că „cea maf 
bună rezolvare a problemei Ber
linului în momentul de față este 
menținerea statutului existent 
al Berlinului“.

După tratativele franco-vest-
germane nu s-a dat publicității 
la Paris nici un comunicat.

Declarația 
președintelui 

Eisenhower
WASHINGTON 2 (Agerpres). 

— La 3 decembrie președintele

La 26 noiembrie a luat sfîrșit 
la Erevan conferința grupului de 
lucru in problema cauciucului 
sintetic din cadrul Comisiei 
permanente pentru colaborarea 
economică și tehnico-științifică în 
domeniul industriei chimice a 
C.A.E.R.

La conferință au participat 
delegați din R. Cehoslovacă, 
R.D.G.’, R.P. Polonă, R.P. Ro
mină, U.R.S.S. și observatori 
din partea R.P. Chineze.

S-a hotărît să se facă un 
schimb sistematic de rezultate 
ale lucrărilor științifice și să se 
coordoneze pe larg activitatea de 
producere a unor noi tipuri da 
cauciuc.

Mai participă în calitate de 
observatori reprezentanți din 
R. P. Chineză, R. D. Vietnam 
și R. P. D. Coreeană.

Conducătorul delegației ceho
slovace, dr. Frantisek Rahuda, 
ministrul Învățământului și Cul
turii, a arătat în cuvîntul de 
deschidere că în cel de-al treilea 
plan cincinal (1961-1965) in R. 
Cehoslovacă vor fi construite 
18255 săli de clasă, iar alte 
1.440 vor fi reparate. El a sub
liniat de asemenea că seminarul 
se va ocupa in primul rînd de 
probleme legate de dezvoltarea 
învățământului și de probleme 
ale construcțiilor de școli în 
lumina dezvoltării prezente și 
viitoare a științei și tehnicii.

NOU EȘEC LA CAP CANAVERAL

Agenția U-nited Press Inter
național anunță că o încercare 
a serviciului pentru probleme 
balistice a aviației S. U. A. de 
a realiza o fotografie în culori 
a Pămînt'ului cu ajutorul unei 
rachete balistice a eșuat. Agen
ția precizează că la 1 decembrie 
a fost lansată la centrul de 
experiențe de la Cap Canaveral 
o rachetă intermediară „Thor“ 
avînd un container înzestrat cu 
aparat de fotografiat la mare 
altitudine. La două ore după 
lansare, containerul s-a prăbușit 
în ocean la 1700 mile de punctul 
de lansare împreună cu aparatele 
fără a putea fi recuperat.

Adunării Generale, 
nu a fost ocupată 
ani de nici un re- 

țărilor socialiste, 
corespunde poziției

Eisenhower va pleca într-o că
lătorie în 11 țări din Europa, 
Africa și Asia. Președintele 
S.U.A. a declarat în cadrul con
ferinței sale de presă de miercuri 
că întreprinde această călătorie 
pentru „a exprima interlocutori
lor săi că S.U.A. sint gata să 
caute metodele care să permită 
stabilirea unei păci trainice“. Ei
senhower a spus că judecind 
după știrile de peste hotare în 
numeroase țări ale lumii, inclu
siv „în rîndurile prietenilor Ame. 
ricii“ există mari îndoieli în ce 
privește năzuințele cu adevărat 
sincere spre pace ale S.U.A. „De 
aceea — a spus el — am hotă
rît să întreprind un efort care nu 
a fost cerut nici unui predece
sor al meu în funcția de preșe* 
dinte“.

Răspunzînd unor întrebări, Ei
senhower s-a pronunțat în fa
voarea reglementării probleme
lor internaționale litigioase pe 
calea tratativelor pașnice.

Prima escală pe care o va face 
Eisenhower va fi la Roma, unde 
va rămîne două zile, _

Pancarta din Ankara
SEMINAR INTERNAȚIONAL 

IN PROBLEMELE CONSTRUC
ȚIEI DE ȘCOLI

La 1 decembrie s-a deschis la 
Praga primul seminar interna
țional în problemele construcți
ilor de școli. La seminar parti
cipă reprezentanți din R. P. 
Bulgaria, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Mongolă, R. P. 
Romină, R. P. Ungară și U.R.S.S

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 2 decembrie, 
Nikolai Patolicev, ministrul Co
merțului Exterior al U.R.S.S., a 
primit pe Gheorghe Rădulescu, 
ministrul Comerțului al R.P. Ro. 
mine, care se află la Moscova, 
fn cursul întrevederii au fost dis
cutate probleme referitoare la 
acordul cu privire la livrări reci, 
proce de mărfuri pe anul 1960.

Miniștrii au căzut de acord ca 
partea finală a tratativelor co
merciale sovieto-romîne și sem
narea acordului să se desfășoare 
în viitorul apropiat la București.

LONDRA. La Nicosia (Cipru) 
s-a anunțat anularea interzicerii 
activității Partidului progresist 
al oamenilor muncii din Cipru 
(Akel). După cum anunță agen
ția Reutei au fost declarate le
gale și organele de presă ale a- 
cestui partid.

Partidul ,,Akel" a fost interzis 
In anul 1955 pentru activitatea sa 
progresistă și de atunci această 
interdicție era reînnoită la fie
care șase luni.

NEW YORK. După cum rela
tează agenția U.P.I., în cadrul 
unui interviu radiodifuzat, fostul 
secretar general al C.N.U , Tryg- 
ve Lie a declarat că în prezent 
„China 
admisă 
re el a 
miterea 
O.N.U.

comunistă trebuie să fie 
în O.N.U.“. In continua- 
sublintat faptul că „-aci- 

Chinei comuniste în 
este cea mai bună cale 

pentru stabilirea contactului cu 
această țară“.,.

BERLIN. Agenția vestgermană 
D.P A. a anunțat că tribunalul 
disciplinar din Münster a hotă- 
rit in ședință închisă să-l des
tituie oe praf. Walte' Hagemann 
din funcția de director al Insti
tutului de ziaristică de pe lingă 
Universitatea din Münster

Cazul profesorului Hagemann 
este caracteristic pentru felul in 
care sint persecutate toate for
țele democratice și antimilitariste 
în Germania Occidentală.

PARIS La 2 decembrie 1.000.000 
de salariati francezi au declarat 
o grevă de 24 de ore. Poșta, te
legraful. comunicațiile aeriene, 
aeroporturile, și-au încetat acti
vitatea.

,, Sfaturile“
Vaticanului

(Urmare din pag. l-a)

folosească mal larg 
vieții ai să te 

cit rău sufletesc îți 
această comparație.

tatea să 
bunurile 
convingi 
provoacă 
Și ou cit te gîndești mai mult 
la astfel de lucruri cu atît 
devii mai nefericit. De aceea e 
mai bine să-ți limitezi nevo
ile și să te înveți să te mul
țumești cu foarte puțin“.

Ce dulce sună povața Va
ticanului : tu muncitorul« 
din Franța sau Italia, din 
Statele Unite sau Canada 
ai face bine să te mulțumești 
cu puțin, cu foarte puțin și 
să-l lași pe domnul Ford, pe 
domnul Rockefeller și pe cei
lalți de soiul lor să te jecmă
nească și „să folosească larg 
bunurile vieții“.

Sfinții părinți nu se zgîr- 
cesc la sfaturi :

„Trebuie să muncești cu 
onestitate, ești responsabil în 
muncă de pagubele morale și 
materiale pe care le provoci 
patronului tău. Dacă ziua e 
grea și munca obositoare 
roagă-te dumnezeului tău. ca 
ura și revolta să nu pătrundă 
în inima ta și în inimile 
lor ce muncesc alături 
tine“.

Și așa mai departe.
Cărțile „pentru muncitori“ 

editate sub egida Vaticanului 
cuprind și alte asemenea per
le. Spațiul restrîns ne împie
dică să le reproducem.

De altfel, nici nu ar fi ne
cesar. Sfîntu] Scaun sugerează 
că singura cale pentru ca mi
lioane de muncitori din ță
rile capitaliste să nu se mai 
zbată în ghiarele șomajului și 
mizeriei, pentru ca părinții 
și copiii de muncitori să nu 
mai doarmă înghesuiți într-o 
magherniță etc. este aceea... 
de a se ruga lui dumnezeu 
ca revolta să nu pătrundă în 
inimile lor.

Punem punct aici.
Nu-i greu să dibuim sub

stratul bogatei activități „edi
toriale“ a Vaticanului.

Sfîntul Scaun vede nemul
țumirea crescîndă a milioane
lor de muncitori tineri și 
vîrstnici din țările capitaliste 
Care suferă sub jugul exploa
tării monopolurilor.

Sfîntu] Scaun se simte dator 
să-și apere inspiratorii și stă- 
pînii de azi și din toate tim
purile — bogătașii.

pe

că

ce
de

Sfîntul Scaun se gîndește, 
probabil și la modestele lui 
„bunuri spirituale“.

Se gindește la cele 7.500 
miliarde lire italiene în lin
gouri de aur pe care le are 
depuse în safeurile lui „Re- 
serve Bank“ din New York.

Se gindește la miliardele 
învestite în afacerile trustului 
chimic „Montecatini“, ale u- 
zinelor „FIAT“. ale societă
ților de telefoane.

Se gindește la pachetele 
sale masive de acțiuni „Stan
dard Oii“, „Ford“, „Shell“‘, 
„General Motors“.

Se gindește la „bagatela“ 
de 450 miliarde lire italiene 
pe care le-a învestit în valori 
imobiliare.

Sfîntul Scaun a găsit cu 
cale să întețească „opera“ de 
amețire a muncitorilor.

Sfîntul Scaun a mărit pro
ducția de maculatură 
tema : lăsați-vă jumuliți 
rugați-vă domnului 1

Cine ar putea însă crede
„sfaturile" Vaticanului ar pu
tea abate muncitorimea din 
țările capitaliste de la lupta 
pentru revendicările ei vitale?

Unul din prinții bisericii 
catolice, Toma d'Aquino și-a 
consacrat o întreagă „lucrare“ 
următoarei probleme : cîți în
geri ar putea dansa pe vîr- 
ful' unui ac. Autorii cărților 
„pentru. muncitori“ editate 
sub egida Vaticanului n-ar 
face rău să ia exemplul ilus
trului lor înaintaș, 
putea ataca 
me ca — de pildă — cîți 
îngeri încap 
meră de douăzeci 
de metri cubi sau cîte pene 
au aripile unui înger, și așa 
mai departe. Ar avea — pro
babil — mai mult succes de- 
cît cu „sfaturile“ lor menite 
să dea muncitorilor „un sens 
și o linie de conduită în via
ță“ sintetizate în formula t 
roagă-te domnului ca revolta 
să nu pătrundă în inima ta.

în marea ei majoritate, 
muncitorimea din țările capi
taliste și-a însușit „un sens și 
o linie de conduită în viață“ 
pe care nu le pot înfrînge 
„sfaturile“ Vaticanului.

Cit privește revolta munci
torilor, o vorbă înțeleaptă 
spune că de ce ți-e frică nu 
scapi 1

Ei ar
asemenea te-

într o ca- 
și șapte
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Mister Frank H. 
Bartholomew 

nu-i un repor
ter oarecare. Funcția 
de președinte al a- 
genției americane U- 
nited Press Interna
tional ii conferă nu 
numai un salariu res
pectabil, ci și privi
legiul de-a călători 
prin lume după pof
ta inimii. După ce 
a petrecut un nu
măr de 
pămintul 
mister Bartholomew a 
pus mina pe condei 
spre a-și împărtăși 
constatările pe care 
apoi agenția 
le-a difuzat, 
nealui e

zile pe 
turcesc,

U.P.I. 
Dum- 

oarecum 
mulțumit de cele vă
zute. Spune chiar că 
e vorba de „o situa
ție unică". Unică - 
nu din punct de ve
dere al înfloririi eco
nomice sau al stabi
lității politice. Unică 
— din punctul de ve
dere al calculelor u- 
nor cercuri belicoase 
de peste ocean. Adi
că Turcia - mai bine 
zis cei ce stăpinesc 
Turcia - nu mai tre
buie „stimulați“ în 
acțiunile lor antiso- 
vietice și anticomu
niste, ci doar ...„spri
jiniți".

La prima vedere a- 
firmația apare de o 
logică îndoelnică. 
Mister Bartholomew 
iși argumentează spu
sele. Diriguitorii Tur
ciei - afirmă ziaris
tul american ■ 
de o fidelitate 
margini 
N.A.T.O. 
ferit la 
de nimic 
pentru mașina de to-

sint 
fărâ 

de 
o- 

preț 
soldați!

La Roma:

cat carne de tun din 
Coreea și acum - 
dacă-l credem pe 
Bartholomew — „sint 
gata să lupte din 
nou“. Aici trebuie 
de făcut o precizare: 
mister Bartholomew 
și-a mărginit sonda
jul său la cercurile 
„suspuse". Pînă la 
țăranii din satele mi
zere ale Anatoliei 
mister Bartholomew 
n-a ajuns. Ar fi fost 
interesant să audă și 
părerea lor...

Cert este că unele 
persoane influente de 
la Ankara - precum 
ne spune președinte
le agenției Ü.P.I. -> 
se simt bine în at
mosfera înghețată a 
„războiului rece". 
Mai zăngăne puțin 
din arme, mai pică 
ceva dolari. ' Pare-se 
insă că cuvîntul do
lar provoacă la An
kara suspine. Printre 
suspine, se șoptește 
că este nevoie de... 
mai mult sprijin. Nu 
s-ar putea spune că 
unchiul Sam nu-i dar
nic cu nepotul său 
turc. Milioane și mi
lioane de dolari iau 
drumurile Turciei. 
Dar pornesc spre An
kara nu in formă de 
pachete cu bancnote, 
ci în trenuri încărca
te cu tunuri, tancuri, 
mitraliere. E drept, și 
acestea înseamnă 
dolari. Dar, vedeți 
dumneavoastră, cei 
de la Ankara au 
cheltuieli mari și de 
aceea vor în plus 
niște bani peșin cit 
mai mulți. L-au con
vins chiar pe Bartho
lomew că întreține
rea rețelei de sub-

marine din Bosfor ** 
îndreptată împotriva 
U.R.S.S. - este cum
plit de costisitoare.

Apropiata vizită a 
președintelui Eisen- 

Jiower în Turcia va fi 
un prilej de a obți
ne, cum spune Bar
tholomew - „un a- 
jutor financiar supli
mentar“. Pentru a-l 
aminti președintelui 
dorința lor, diriguito
rii turci vor să fie 
cit mai ingenioși. Ei 
au ales un limbaj 
neobișnuit. Ziaristul 
american l-a desco
perit...

Mister Frank H. 
Bartholomew poves
tește că prin Ankara 
a putut fi observat un 
mare stîlp de lemn ce 
se construia la o inter
secție a bulevardulu' 
Ataturk. Un ziarist 
turc ce se afla prin 
preajma-i a fost în
trebat ce scop are 
stilpul. A răspuns 
zîmbind că va trebui 
să susțină steagurile 
turce și americane 
după care a adăugat 
- puțin misterios •* 
și probabil o pan
cartă.

- O pancartă? Ce 
fel ? - a fost între
bat cu curiozitate.

Răspunsul a venit 
imediat :
- O pancartă o- 

bișnuită pe care va 
sta scris : „Bun venit 
Ike. Unde sint ba
nii ?"...

Pancarta din Anka
ra tălmăcește exact 
conținutul „fidelită
ți'“ față de N.A.T.O 
a unor persoane in
fluente din Turcia...

EUGENIU OBREA

Succesul unei

ROMA 2 (Agerpres). —
La 1 decembrie a avut loc la 

Roma concertul de harpă dat de 
artista Liliana Pasquale de la 
Conservatorul Ciprian Porumbes- 
cu din București. Programul a 
cuprins muzică de Corelli, Fe- 
rene, Farkas, Dussek, Marcel 
Tournier, Prokofiev și Carmen 
Petra. De un deosebit succes s-a 
bucurat suita romină de Carmen

STAS 3452 52.

artiste r ornine

maghiare da

de artista ro- 
un numeros

Petra și dansurile
Farkas.

La concertul dat 
mină a participat
public, reprezentanți ai Legației 
române la Roma, precum și mem
bri ai corpului diplomatic acre
ditați la Roma, reprezentanți ai 
Asociației de prietenie Italia- 
Rominia,


