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Cu planul Manifestări
culturale

regional

Viitorul se naște din prezent

desfășu- 
iaza re-

zinele 
Toplef.

■ încheierii

organizare a muncii și 
tehnologic, harnicul co- 
a realizat pînă în pre* 
tone clinker și 30 000

Satu- 
Mare, 
cal ii i- 
locuri 

orășe-

iă clin Sinaia, Cîmpina 
și Breaza.

Au 
ro
de 
ro-

de-a 15-a 
R. P. Ro-

uzi-
unei

medici 
înlîl- 

cultu-
și Satu- 

raioanele Lapuș, 
Silvaniei, 
Șomcula 
și Oaș,

anual îndeplinit

ia Casa de cultură 
a sindicatelor din 
Baia Mare și în orașul 
Satu-Mare s-a 
rat duminică
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ANIVERSARII REPUBLICII

® Fabrica de ciment din Medgidia este a 30_a 
unitate din regiunea Dobrogea care a îndeplinit 
înainte de termen planul de producție pe anul 
în curs. Prin mai buna 
îmbunătățirea procesului 
lectiv al acestei fabrici 
zent peste plan 27 000 
tone de ciment de calitate superioară. Totodată 
ei au realizat economii suplimentare la prețul 
de cost în sumă de aproape 3 000 000 lei, pre
cum și un beneficiu peste plan de 5 378 000 lei.

• Minerii de Ia Aninoasa au extras azi ulti’ 
mele tone de cărbune din planul prevăzut pe 
anul 1962. Acest succes obținut în cinstea celei 
de-a 15-a aniversări a proclamării R.P.R. are la 
bază creșterea productivității muncii cu 57 kg 
cărbune pe post, ca urmare a folosirii mai in
tense a mecanizării și extinderii susținerii meta
lice în abataje. Prin reducerea prețului de cost 
pe fiecare tonă de cărbune extras, minerii au 
realizat economii suplimentare în valoare de 
600 000 lei. »

«JCv

Rectificatorul Simion Gross Uzina „Hidromeca
nica“ din Brașov zîmbește mulțumit Piesele sale trec 
cu „foarte bine" exigențele controlorului de calitate Mihai 

Rotter.

® Colectivele de muncă din 40 de întreprin
deri și organizații economice din regiunea Su
ceava și-au realizat pînă acum sarcinile de plan 
pe anul 1962. Printre întreprinderile care au 
anunțat realizarea planului anual se numără 
Uzina de reparații din Botoșani, Fabrica de mu
cava „Molidul” și altele.

Unitățile industriale și organizațiile economice 
din regiunea Suceava, care și'au realizat înainte 
de termen planul anual, s_au angajat ca în cin
stea celei de-a XV-a aniversări a Republicii să dea 
peste sarcina de plan produse în valoare dc 
peste 50 milioano lei.

Duminică au conti
nuat într-o serie de 
localități din țară ma
nifestări cullurale con
sacrate celei 
aniversări a 
mine.

Comitetul
de cultură și artă Plo
iești a organizat du
minică dimineața la 
Palatul culturii din lo
calitate, conferința 
, .Dezvoltarea culturii 
și științei in anii pu
terii populare și rolul 
lor în iormarea perso
nalității omului". Au 
participat petroliști, ca
dre didactice, gospo
dine.

Conferințe consacra
te aniversării a 15 
ani de la proclamarea 
Republicii au mai avut 
loc la casele de cultu-

La Bacău, în sala 
cinematografului Tine
retului, numeroși ce
tățeni au audiat con
ferința „Victoria defi
nitivă a socialismului 
în patria noastră", 
rulat apoi iilmele 
minești „Aproape 
soare" și „Vară 
mantică".

In aceeași zi, o bri
gadă științifică din o- 
rașul Bacău, alcătuită 
din profesori, 
și ingineri, s-a 
nit ia căminul
ral din comuna. Călu- 
găra cu colectiviști și 
mecanizatori.

gională a concursului 
cultural-artistic „Cîn- 
tăm Republica", orga
nizat de Comitetul re
gional pentru cultură 
și artă, Consiliul sin
dical regional și Casa 
regională 
populare 
în cinstea 
XV-a

a creației 
Maramureș 
celei de-a 

aniversări a 
proclamării Republicii.
La întreceri au luat 
parte lormații corale, 
de dansuri, de fluie
rași, soliști vocali și 
instrumentiști, brigăzi 
artistice de agitație, 
orchestre, faniare și 
tarafuri de amatori din 
Baia Mare 
Mare, 
Cehul 
Mare, 
Cărei 
cate pe primele 

la întrecerile 
nești și raionale.

• (Agerpres)

ctivitatea pe care o desfășor mă pune mereu în situația 
de a fi în contact cu studenții. Vin ei la mitre, merg eu 
!a el~ 'a cursuri> la seminarii, la adunările lor, la cămin, 
îi sfătuiesc, îi laud, îi cert, îi îndemn. Au nevoie și de 
sfaturi, și de îndemnuri, și de laudă, dar și de aspre 
mustrări. Cinci ani în viața unui om, nu e joacă. Nu ne 
putem permite să ne jucăm cu ceasurile, dsră-mi-te cu

metalurgice 
Apropierea 
unui an de 

muncă se simte dm
plin. Fiecare secție, 
fiecare muncitor vrea 
să aducă mai aproa- 

îndeplinirii planului pe 
In biroul inginerului șef 
— la ședința „operati- 

de 
de 
pe 
a- 

de

pe ziua 
acest an. 
s-au strîns . ...
vă“ — toți conducătorii 
sectoare și servicii. La ordinea 
zi : stadiul îndeplinirii planului 
1962, măsuri pentru producția 
nului viitor. Sarcina anuală 
plan la principalele sortimente 
informează inginerul șef — a fost 
realizată. Uzina a produs supli
mentar 140 de batoze de bătut 
porumb și 400 de grape cu 6 
cîmpuri ; productivitatea muncii a 
crescut cu 0,7 la sută față de 
sarcina planificată, economiile la 
prețul de cost se ridică la 500 000 
lei. iar beneficiile peste plan la 
1 617 000 lei.

în fața acestui bilanț — care 
exprimă o bună experiență în 
organizarea producției, pricepere 
și inițiativă în valorificarea rezer
velor interne — preocupările oa
menilor se îndreaptă către viitor, 
într-adevăr în anul 1963, pe me- 
talurgiștii din Topleț îi așteaptă

Expoziție
La clubul minier din Lupeni 

s-a deschis o expoziție de pic
tură și grafică a artiștilor plas
tici amatori din localitate con
sacrată celei de-a 15-a aniversări 
a R. P. Romîne. Cele 70 lucrări 
expuse aici oglindesc aspecte din 
viața oamenilor muncii din Va
lea Jiului în 
Iarc.
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Cine sînt acești trei voinici I
care mai poartă încă la gît) 
cravata roșie? Sînt trei din. cea] 
mai tînără echipă de dansuri I 
cu care s-a prezentat în finala j 
concursului pe țară căminul J 
cultural din comuna Indepen-1 

dența, regiunea Galați.
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anii. 18—23 de ani este o etapă de viață, de studenție. Dar știu ei, 
toți aceia care învață astăzi în facultățile noastre, ce înseamnă să-ți 
trăiești cu adevărat studenția ? Haideți să ne gîndim împreună, dragi 
studenfi !

Unii spuneți : studenția este egală cu participarea la cursuri, la 
seminar.ii, la examene. Da, așa este. Totuși, studenția înseamnă ceva 
mai mult, mai mult decît atîi.

Alții limitează studenția la examene (din fericire numărul lor este 
mereu mai mic).

Alții — puțini ce-i drept și aceștia — consideră că a culege de 
ici, de colo cîte ceva mai mult din notițe, e suficient pentru a se descărca 
în profesiune. Ce șubredă este această speranță a „descurcatului” în 
viață ! Este oare nevoie, undeva, într-un loc de muncă în patria noa
stră, de oameni care „să se descurce cumva” pe baza unei diplome 
ce-o poartă în buzunar ? înfrebați-i pe colegii voștri care au absolvit | 
facultatea 1 Noi avem 
deplin prin pregătirea 
etică față de ceea ce 
le placă urcușurile, nu 
sînt și unii (îi știți și 
ciunea preocupărilor lor) care filozofează cam așa.: „Odată trec prin 
studenție, s-o trăiesc I Și o „trăiesc" irosind-o.

Nu, nu așa se trăiesc cei mai frumoși ani din viață, anii cînd simți 
într-adevăr cum ți se conturează viitorul și te desăvârșești ca specia
list. V-o spune un fost student, care-iși amintește cu nostalgie de stu
denția sa pas cu pas, deși a fost atît de grea, atît de lipsită de 
bucurii și atît de plină de opreliști. A fost însă plină, densă. Am în
țeles atunci — și astăzi, judecind prin prisma omului cu experiența 
vieții, înțeleg și mai bine — că singurii ani de harnică culegere a 
cunoștințelor, de neobosită pătrundere în fainele științei din discipli
nele de specialitate sînt anii de facultate. Fără eicele cunoștințe acumu
late în viața de student, cunoștințele de mai tîrziu mi-ar fi tost șu
brede, ca și cum aș fi clădit o casă fără temelie.

Există în viața omului o rînduială. El urcă pînă la formarea sa de
plină trepte pe care, dacă vrea să realizeze ceva trainic, nu le poate 
sări. Școala îi mijlocește tînărului înțelegerea universului, cunoașterii 
în toată complexitatea lui ; studenția este perioada acumulării cunoș
tințelor de specialitate ; profesiunea înseamnă aplicarea și consolidarea 
acestor cunoștințe. Iar viața omului este o continuă școală — școală 
a muncii și învățăturii.

Sînteți oameni maturi, intelectuali în devenire. Trebuie să aveți de 
la voi înșivă mari pretenții. E jalnic să dorești atît de puțin îneît cursul 
profesorului sau caietul de notițe să te satisfacă spiritualicește. Cursul 
și notițele trebuie să însemne doar faza de inițiere. Studiul abia 
începe cu aceasta. în programul vostru trebuie sa urmeze neapărat 
biblioteca., buna voastră tovarășă de studenție. Să învăfați să căutați 
tratate, reviste de specialitate, să le citiți, să vă clarificați, să con
fruntați mereu cunoștințele, să fregeți concluzii. Cînd aveți nevoie, 
verificați concluziile în laborator. N-ați înțeles ceva ? Amintiți-yă de 
camera de cămin, de colegi. De cîte ori, cei pafru-cinci colegi de 
cameră, cu creionul în mină, cu cărțile deschise în față, apelînd la 
toate cunoștințele lor anterioare nu au ajuns, după discuții pasionehfe, 
la clarificarea celor mai dificile probleme. Și dacă totuși răspunsul nu 
poate fi elflat, amintiți-vă de profesorul care vă așteaptă la consul
tații (uneori zadarnic). Cine n-are nimic de întrebat, înseamnă că nu 
învață. Confraziceți-mă dacă aveți argumente I

(Continuare în -pag. a lll-a)

• ? lnlreba|i-i pe colegii voștri care au absolvit 
nevoie de oameni care să izbutească, să fie 
și competența lor științifică, prin atitudinea lor 
fac, de ceea ce li se cere. Oameni cărora să 
monotonia unui drum drept, platitudinea. Mai 

voi, doar de atîtea ori i-ați scuturat de goli-

Foto: N. STELORIAN
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acestor

s-au luai
C. PRIESCU

penfru a 
zile reali— 
a

anii puterii popu*

(Agerpres)

de Na-

din toate re-

EUGEN FLORESCU

ingineri și

la 
cea 

„în
carc

Bienala de teatru „I. L. Caragiale“

sarcini cu mult sporite. Producția 
anului viitor este mai mare cu 38 
la sută. Aproape 70 la 
sporul de producție va 
fie obținut pe seama 
productivității muncii.

Ce măsuri s-au luat 
se asigura din primele : 
zarea în mod ritmic 
sarcini ? Aceasta este 
tema anchetei între
prinsă, zilele trecute, 
în uzina bănățeană.

Primul popas l-am fă
cut la serviciul consfruc- 
tor-șef. Interlocutor — 
tînărul inginer Ernest 
Winkler :

— Unele măsuri care 
în cursul acestui an creează con
diții bune pentru îndeplinirea sar
cinilor viitoare. Mă refer, de pil
dă, la îmbunătățirile constructive 
care s-au adus, prin reproiectare, 
batozei pentru porumb. între al
tele, este vorba și de reducerea 
greutății specifice cu peste 200 
kg, prin folosirea plăcilor aglome
rate și a maselor plastice. Așa 
că, din acest punct de vedere, 
produsul respectiv nu ne va mai 
ridica probleme prea mari în 
anul viitor.

Uzina noastră va trebui să rea-

lizeze și două produse noi. Cum 
era și firesc, ne-om preocupat 
din timp de execuția proiectelor. 
Acest lucru ne-a ajutat să trecem 
măi repede la confecționarea 
prototipurilor. în prezent, ele sînt 
gata în proporție de 80 la sută. 
Rezolvînd din vreme această pro
blemă încă din trimestrul înfîi se

va putea frece la fabricarea seriei 
zero.

Fiind în miezul problemei, în 
calitate de șef al serviciului pro
ducție, inginerul Ion Vișescu ne 
răspunde prompt :

— Viitorul se naște din prezent. 
De aceea, principala noasiră pre
ocupare o constituie crearea con
dițiilor penîru înfăptuirea exem
plară a fiecărei prevederi din vii
torul plan. îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de producție pe acest an 
ne-a permis să lucrăm în prezent 
cu un avans însemnat. Ca ur
mare, de la 1 decembrie a.c., am

lansat în lucru comenzi pentru 
luna ianuarie. Pînă la sfîrșitul a- 
nului vom crea stocul de piese și 
subansamble necesar, pentru ca 
din prima zi a anului 1963 să 
trecem direct la montarea și apoi 
la livrarea produselor finite.

Cu sistemul de montaj obișnuit 
nu vom putea face față sarcinilor 

din anul viitor. Ne-am 
propus de aceea să tre
cem la montajul în flux 
staționar. Esfe un sistem 
modern de lucru. La 
capătul fluxului vor ieși, 
una după 
ze complet gata, 
luat măsuri 

ganizarea echipelor,

alfa, bato- 
S-au 

pentru reor- 
______  ......... în vederea 

specializării lor pe operații. în a- 
ceste echipe am repartizat atît 
muncitori vîrstnici, cu experiență, 
cîf și muncitori mai tineri. Lucrul 
în flux cere multă răspundere și 
disciplină. Veți vedea de fapt că 
asemenea măsuri s-au luat și în 
secțiile colaboratoare — turnăto
rie, forjă și atelierele mecanice". 

Serviciul tehnologic esfe, desi
gur, cel mai solicitat în pregătirea 
producției anului viitor. Ce mă
suri se preconizează ?

— în principal, măsurile luate 
de noi — ne spune inginerul Va- 
sile Leonfe, tehnologul șef al 
nei — urmăresc asigurarea 
bune ritmicități și calități, 
șterea productivității muncii.

Căile prin care vom acționa sînt; 
modernizarea unor mașini, intro
ducerea procedeelor tehnologice 
avansate, mecanizarea unor ope
rații etc. Aș începe cu furnătoria 
— problema nr. 1 a uzinei. Ea va 
constitui cîmpul cel mai larg de 
aplicare a procedeelor tehnologi
ce noi. lată numai cîteva din ace

(Continuare in pag. a ll-a)

înapoierea în Capitală a delegației
C. C. al P. M. R. care a participat

la Congresul P. C. Italian
Duminică dimineața s-a îna

poiat în Capitală, venind de 
la Roma, delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn care a 
participat la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Italian.

Delegația a fost alcătuită 
din tovarășii: Nicolae Ceau- 
șescu, membru al Biroului Po-

litic și secretar al
P.M.R., și Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al C.C. al P.M.R.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întâmpinată 
de tovarășii Chivu Stoica și 
Leonte Răutu, de membri ai 
C.C. al P.M.R., activiști de 
partid.

u

CONSFĂTUIREA PE TARĂ A LEGUMICULTORILOR

...Erau doi. Unul tînăr, cu o 
față aproape de adolescent, cu 
trăsături gingașe, voluntare în 
același timp. Pășea alături de un 
bărbat aflat la vîrsta argintului, 
cu părul complet alb, voinic ca 
o statuie. La întreprinderea de 
pielărie și încălțăminte din Rm. 
Vîlcea era ora pauzei pentru 
masă și cei doi mergeau la can
tină.

—• Cine sînt ? l-am întrebat 
pe secretarul organizației dc 
partid.

— Băiatul e cel mai tînăr 
muncitor din întreprindere — 
Florea Păunescu ; împlinește 20 
dc ani. Iar bătrînul e cel mai 
în vîrstă dintre noi — Ion Vlad. 
Are 57 dc ani. Vrei să-i cu
noști ?

T-am ajuns la cantină. O sală 
frumoasă, cu fețe de mese mul-

ticolore, cu buchete de pahare 
în care înfloreau triunghiurile 
imaculate ale șervețelelor. Din 
farfuriile de faianță se ridicau 
aburi îmbietori cu un miros 
'plăcut.

Ne-au poftit alături și discu
ția a pornit de la subiedtul cel 
mai apropiat — masa.

— Vă place cantina noastră ? 
a întrebat tovarășul Vlad și și-a 
rotit ochii peste mese, parcă 
vrînd să ni ie prezinte. Eu mă- 
nînc de obicei acasă, fiindcă nu 
locuiesc departe. Vin însă din 
cînd în cînd pe aici și mă bucur 
de fiecare dată pentru băieții 
noștri, care vedeți ce condiții au.

— Vă amintiți, probabil, de 
anii uceniciei, de anii tinereții...

— Tovarășul Vlad are 43 de 
ani în meserie, explică Florea.

■— Da, cam așa e, zîmbește to-

tare 
n-o 
am 

tată 
fost 
toți

varășul Vlad și-și netezește 
palma părul argintiu. Am intrat 
ucenic la vîrsta de 12 ani. Tata 
murise în război, mama rămă
sese cu patru copii. Era 
greu... Băieții ăștia tineri
să înțeleagă niciodată cîte 
îndurat noi, cei bătrîni. Din 
în fiu patronii fabricii au 
niște hapsîni, de altfel ca
patronii. Umblau îngrijit îmbră- 
cați, ferchezuiți, purtau cizme 
lustruite și le plăcea să facă pe 
bățoșii. Unul dintre ei umbla în
totdeauna cu mîinile la spate și 
de fiecare dată avea la el o cra
vașa mică. Nu intra în ateliere 
decît rar, mai ales la noi, 
tăbăcărie, unde trăiam în 
mai mare murdărie. Avea el 
formatorii“ lui, oamenii lui 
pîrau. Te chema afară, îți ridica

Luni a început la Arad 
consfătuirea pe țară a legu
micultorilor, organizată de 
Consiliul Superior al Agricul
turii și Consiliul agricol re
gional Banat. Scopul consfă
tuirii este de a face un schimb 
de experiență în vederea ge
neralizării în întreaga țară a 
metodelor înaintate folosite de 
lucrătorii din zona legumicolă 
Arad.

La lucrările consfătuirii 
participă tovarășii Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului , Su
perior al AgriculturiBucur 
Șchiopu și Ștefan Nicolae,

vicepreședinți ai Consiliului 
Superior al Agriculturii, re
prezentanți ai unor ministere 
și ai altor instituții economice, 
cadre de conducere din con
siliile agricole regionale și ra
ionale, președinți de gospodă
rii colective, 
brigadieri din unitățile agri
cole socialiste 
giunile țării, oameni de știință 
(lin agricultură, conducători 
ai organelor regionale și lo
cale de partid și de stat.

Consfătuirea a fost deschisă 
de tovarășul Petre Blajovici, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Banat al P.M.R.

zi a 
L. Ca- 
în con
dili re-

La numeroasele construcții de locuințe orașul
mai adăugat de curînd încă una : un bloc modern 

Foto: N.
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STELORIAN

Luni, în penultima 
Festivalului bienal „I. 
ragiale”, s-au întrecut 
tinuare artiști amatori 
giunea Dobrogea. Constructorii
navali din Constanța au pre
zentat poemul dramatic „Ma
rele fluviu își adună apele” 
de Dan Tărchilă, iar colectivul 
căminului cultural Nicolae 
Bălcescu din același oraș, co
media într-un act „Un iaz...

și o poveste cu haz” 
talia Gheorghiu.

Artiștii amatori de 
fierul naval maritim 
sindicatul P.T.T.R. din 
stanța au recitat versuri 
Th. ~ '
El-Azis.

După-amiază au intrat în 
concurs o parte din artiștii a- 
matori din regiunea Hune
doara. Siderurgiștii hunedo- 
reni au prezentat piesa lui

la Șan- 
și de la 

Con
de 

Pieridis și Malak Abd

Paul Everac „Ferestre deschi
se”, iar colectivul căminului 
cultural din comuna Săsciori, 
comedia lui D. Stanca „Meci 
la Chițăoani”. Siderurgiștii 
hunedoreni au mai adus pe 
scena Festivalului un montaj 
literar muzical intitulat „Flă
cări și flamuri”, inspirat din 
întrecerea lor pentru a da 
patriei mai multă fontă, oțel 
și laminate.

bărbia cu cravașa și te plesnea 
— („peste bot“, cum zicea el...).

— Povesteai cîndva lucruri in
teresante despre modul cum mîn- 
cau, cum sc hrăneau pe vremea 
aceea muncitorii, nea Vlade —- 
a sugerat Florea.

— Cum mîncam ? Ca sobolii. 
Veneam de acasă cu un pumn 
de prunc afumate și cu o ulcică. 
La prînz vedeai zeci de focuri 
prin curte ; făceau oamenii o 
fiertură. De multe ori, timpul 
pauzei era însă prea scurt ca s-o 
gătești și numai ce te pomeneai 
cu patronul lingă tine. Dădea 
cu piciorul în ulcele și țipa la 
noi : „Mai stai, hai ? Mă silești 
pe mine să ies din birou, mama 
ta ! Marș la lucru !"

— Așa e, s-a auzit o confir
mare de la capătul mesei. (Era 
o femeie în vîrstă). Și-n mine 
a dat nelegiuitul !

...O clipă, de jur împrejur a 
sclipit nichelul tacîmurilor ră
mase nemișcate. Cei de la masă, 
majoritatea tineri, ascultau po
vestirea de demult a tovarășului 
Vlad. Ochii lor păreau să spună: 
„S-au întîmplat toate acestea 
aici, la noi ? La noi în fabrică

Pe drum, povestirea a conti
nuat.

— S-au întimplat. sigur că 
s-au întîmplat. Fiindcă fabrica 
n-a fost întotdeauna a noastră. 
Și nici n-a fost îutotdeauna așa

(Agerpres) (Continuare în pag. a IH-a)



UMBRE TRECUTE, LUMINI PREZENTE

de 
de 

vechi 
mi- 

bună 
viață

înt mai bine 
cinci decenii 
cînd, ca 
bucureștean, 
am trăit o 
parte ■ din 
pe Calea Victoriei, 

sau în preajma ei. M-a văzut 
crescând, împlinindu-mă, im- 
bătrînind, după cum eu am 
văzut-o întinerind în anii din 
urmă. Am asistat, în bună 
parte, la marile evenimente 
ale țării, care de multe ori ctu 
fost și ale ei; și astăzi cînd 
Calea Victoriei își găsește în 
anii puterii populare o viață 
nouă, vreau să arăt ritmul ei 
sporit, frumusețea ei și, mai 
ales perspectivele care, ca și 
acum, pe această importantă 
arteră a Capitalei, vor armo
niza demnele urme ale trecu
tului cu un strălucit viitor.

Drum vechi, brîncovenesc, 
pe muchea dealului bucure
ștean, tăiat de domn și pen
tru legătura cu Mogoșoaia dar 
și pentru zădărîrea unei rude 
apropiate, doamna lui Șerban 
Voevod și ruperea în două a 
curților ei, Calea Victoriei 
a crescut bucată cu bucată din 
cotitura Lipscanilor întîi, pînă 
la vechiul Smârdan, astăzi 
Casa Centrală a Armatei, apoi 
pînă la Puțul cu lanțuri, 
astăzi Palatul Republicii, apoi 
pînă ia Cișmeaua Roșie, astăzi 
cotitura cu strada Popov și 
mult mai tîrziu croită spre 
miază-noapte printre case bo
ierești, mai mult niște conace, 
Calea Victoriei s-a împlinit. 
I s-a zis la început podul Mo- 
goșoaiei. Numele de 
primit după războiul 
1877.

Mă alătur uriașului 
turnul din piața Splaiului 
scut in axul ei, care pare că 
ține, pentru vremuri noi, ur
sita acestei vechi ulițe și soco
tesc să o parcurg cu gîndul și 
cu frecvente popasuri după 
locurile ei de seamă, pe amân
două laturile. Iar locurile ace
stea sînt multe și în felurite 
chipuri de luat aminte. Unele 
păstrează din trecut amintiri 
tragice și josnice pentru bur- 
ghezo-moșierime cum ar fi lo
cul fostului Teatru Național, 
unde la 13 decembrie 1918 au 
fost masacrați muncitorii care 
manifestau pașnic pentru îm
bunătățirea condițiilor de via
ță; altele, abia acum în zilele 
noastre au fost arătate în în
treaga lor semnificație, relie
fând puternic neîncetata luptă 
din trecut a clasei muncitoare 
pentru libertate și o viață mai

de Ion Marin Sadoveanu

la nr. 
postul

bună. Sînt locurile de 
134 unde a funcționat 
ilegal de radio al P.C.R. „Ro
mânia liberă" între 1939—1940, 
și de la nr. 168 unde între anii 
1928—29 a fost sediul blocului 
Muncitoresc Țărănesc. Sînt ur
mele unei continue lupte so
ciale ce s-au păstrat pe mersul 
sinuos al Căii Victoriei.

Poposesc apoi cu gîndul, 
de-a lungul ei, pe locuri vred
nice, mai vechi și mai noi, 
care au păstrat sau mai pă
strează încă viața culturală a 
Capitalei. Și mă reîntorc la 
aceeași terasă de azi, unde a 
stat cîndva fostul Teatru Na
țional, timp de 92 de ani, bom
bardat și incendiat de hoar
dele fasciste. Aci s-a trecut în 
aproape o sută de ani tot ce 
literatura și teatrul românesc 
au dat ca mândrie vieții noa
stre culturale. Scriitori mari 
de la I. L. Caragiale la B. P. 
Hașdeu aci au văzut premie
rele 
tăm 
tori 
jit

azi
de

l-a 
la

de azi, 
ere-

pieselor lor, fără să ui- 
generații întregi de ac- 

foarte mari, care au slu- 
arta 

acesta 
și un 
tortei, 
teneu, 
fericită 
s-a desfășurat 
muzicală și zidurile lui răsu
nă parcă Și azi de vioara lui 
Enescu. De altfel, astăzi Ate
neul chiar lui Enescu îi este 
închinat. Aci stăpînă e orche
stra Filarmonicii, care îi poar
tă numele. Și mai sus, spre 
miază-noapte, mai e încă o 
vrednică cinstire a marelui 
muzicant pe Calea Victoriei, 
pe care gîndul o asociază în- 
tr-o clipă. E muzeul George 
Enescu, în aceeași clădire 
Uniunea Compozitorilor,

romînească. Locul 
este o rană adîncă, dar 
loc sfinì al Căii Vic- 

Poposesc apoi la A- 
cei cu o soartă mai 
decît Teatrul. Aci 

viața noastră

fostul palat Cantacuzino. Și 
nu departe, într-o casă în stil 
gotic, fosta casă Cerchez, e 
sediul Uniunii Artiștilor Pla
stici.

Literatura e și ea prezentă 
în desfășurarea Căii Victoriei. 
Casa Scriitorilor „Mihai Sado
veanu“ stă în fosta Monteoru 
și nu trebuie să uităm aula 
Bibliotecii Centrale Universi
tare în care a început de mult 
și unde dăinuie și azi o bună 
parte a activității conferen
țiare a Capitalei. Și, firește, 
gîndul poposește în cele din 
urmă pe cea mai înaltă insti
tuție culturală a țării: pe lo
calul Academiei R.P.R., al bi
bliotecii sale și în imensele 
sale depozite de cărți.

Dar iată că în anii din urmă 
însăși haina Căii Victoriei se 
schimbă. O îmbracă înălțimile, 
blocurile, culorile, sprintenea
la, tinerețea, voioșia. Alt ritm, 
altă viață, care parcă urcă și 
dinamizează într-altfel și ve
chile valori pe care strada a- 
ceasta le păstrează.

Și drumul ce trebuie urmat 
cu gîndul e de data asta altul.

Mai înalt, maț avîntat, mai 
isteț. Iarăși imboldul mă reîn
toarce la turnul Splaiului ca 
să pornesc. Blocuri noi cu 
multe etaje și cu portice por
nesc deîndată din latura din 
stingă, fac colț și străjuiesc 
și Dîmbovița. Apoi frumoasa 
clădire nouă și masivă din fața 
Casei Centrale a Armatei, cele 
de lingă galeriile Crețulescu și 
în sfîrșit cartierul cel mai nou 
și elegant al Capitalei, e legat 
de Calea Victoriei. Sala nouă 
a Palatului Republicii, blocu
rile înconjurătoare și Galeriile

Peste ani studenții din fotografie 
vor fi ingineri ; navele construite 
de ei vor brăzda mări, oceane... 
Multe din 
lor succese
în sala machetelor de 
a Facultății de mecanică 
Institutul politehnic din

„secretele” viitoarelor 
sînt dezlegate aici, 

nave 
de la 

Galați.

(Urmare din pag l)

de Artă de aci, o sinteză în 
Unit și culoare pe care inteli
gența, priceperea și hărnicia 
vremurilor noastre au știut să 
le asocieze. Vastul acoperiș 
metalic al noii săli a Pala
tului stă bine între eta
jele policrome ale blocurilor.

Trecutul, în ce are mai fru
mos, se leagă cu prezentul 
creînd spații largi pentru via
ța nouă socială și artistică. 
Galeriile de artă sînt — în
tr-o clădire în care pe vre
muri se desfăta hulpava fa
milie regală — o podoabă 
prețioasă a Capitalei, atît 
prin fondul exponatelor cît 
și prin așezarea lor cu totul 
nouă. Și gîndul zboară mai de
parte din etaje înalte în altele 
care au împlinit goluri exi
stente altădată de-a lungul 
Căii Victoriei pînă la acel pă
trat de blocuri noi din fața 
Muzeului de Artă Populară, la 
cotitura cu Calea Griviței. Bă
trâni Cale a Victoriei se ia la 
întrecere cu noile și marile bu
levarde. Știu că multe înfru
musețări o mai așteaptă care 
să aducă de-a lungul ei 
ritmuri noi de viață. Căci 
munca nu lipsește nici astăzi 
din desfășurarea ei. Sînt mul
te institute de proiectare aci, 
cărora li se datoresc multe 
construcții, precum sînt și 
multe magazine ale comerțu
lui de stat.

După zeci de ani, în care am 
văzut-o îngustă, 
fără putință de a
Chituri pe care 
sau incapabile de 
se îndurau să le 
văd azi înălțimea, albul, cu
loarea, sticlirea vie și viața 
sprintenă animând Calea Vic
toriei. Si o bucurie sinceră, 
cinstită, mă cuprinde cînd gîn
dul deslușește, în viitor, o și 
mai frumoasă croială a Căii 
Victoriei, demnă de anii pu
terii populare.

din prezent
înlocuirea modelelor 

cu cele metalice, i 
aplicării metodei de 

a formelor cu bioxid 
încă 10 repere, 
turnării în coji 

uscarea miezurilor 
In acest

de 
ex fin-

în-
1 de 

in
de 
cu 
fel

La Centrul școlar tehnic și tehnic de maiștri 
treprinderile industriei ușoare, in fotografie

cin Capitală se pregătesc tehnicieni și maiștri pentru în- 
: directorul școlii, ing. prof.

elevilor din anul III jesători-maiștri.
G'rigore Penciu, predînd

Foto : AGERPRES

vacanta elevilor

stea : 
lemn 
derea 
tărire 
carbon la
troducerea 
bachelită, 
raze infraroșii.
vom reuși să mărim capacita.ea 
de producție a turnătoriei, să ob
ținem piese , ’ j
mai netede, cu adaus de prelu
crare cît mai mic.

Și în celelalte secții s-au luat 
n vreme măsuri.
în pregătirea producției viitoare 

nu este suficient să se acționeze 
numai prin măsuri tehnice. E ne
voie să se urmărească și asi
gurarea ridicării continue a ca
lificării muncitorilor, mobilizarea 
lor la realizarea acestor sarcini. 
Gheorghe Sadauski, secretarul or
ganizației U.T.M. ne-a vorbit toc
mai despre aceasta :

— Ce am făcut noi în acest 
sens? în adunarea de alegeri, 
care a avut loc luna trecută, am 
hotărî! ca în anul 1963 să antre
năm la cursurile de ridicarea ca
lificării pe toți tinerii din uzină. 
In prezent se lucrează la elabo
rarea tematicilor. Cunoscînd expe
riența bună a unor tineri ingineri 
care au fost lectori în acest an, 
i-am recomandat comisiei ingine
rilor și tehnicienilor

cu suprafețe cit

pretențioasâ, 
scăpa de ve- 
mîini leneșe 
altă dată nu 
îndepărteze,

La Iași
î ncă de acum 2 li 
/ telul orășenesc

La Suceava
rilor și tehnicienilor pentru a-i 
antrena în sfetbi.lirea conținutului 
programelor analitice. Tot pentru 
ridicarea calificării ne-am propus 
ca în colaborare cu biblioteca 
tehnică și comitetul sindicalului 
să organizăm în fiecare secție 
cercuri de studiere a cărții tehni
ce și a literaturii de specialitate. 
Un colectiv de tineri ingineri lu
crează în prezent la alcătuirea 
unor tematici pentru concursurile 
„Cine știe meserie cîștigă“. Pen
tru ca acestea să aibă și mai 
mare eficacitate vor fi organizate 
pe secții.

Mobilizarea tinerilor ta îndepli
nirea sarcinilor de producție din 
anul viitor va constitui obiectivul 
nr- 1 al activității noastre. Vom 
urmări în primul rînd, ca toți ti
nerii să fie antrenați în întrecerea 
socialistă. înaintea fiecărei consfă
tuiri de producție, grupele U.T.M. 
îi vor ajuta pe tineri în stabilirea 
angajamentelor, astfel ca ele să 
fie cît mai concrete.

Ca să ajungi fruntaș trebuie să 
înveți permanent de la cei mai 
buni. Ne-am propus de aceea sa 
organizăm pe ateliere și secții, cît 
mai multe schimburi de experien
ță. In acest fel vom crea con
diții ca fiecare tînăr să 
și să poată obține titlul 
taș.

acum 2 luni, Comi- 
: U.T.M.-

de învățămînt 
al orașului au 

în vederea 
vacanței de

secțialași și 
sfatului populara 

început pregătirile 
bunei organizări a 
iarnă a elevilor.

In toată perioada 
funcționa în oraș 
ale elevilor — la Școala de mu
zică și la Școala medie nr. 1 
„Mihail Sadoveanu”. în cadrul a- 
cestor cluburi se vor organiza 
variate și interesante acțiuni, nu
meroase manifestări — concursuri 
gen „Drumeții veseli“, seri lite
rare, expuneri și serbări închinate 
aniversării Republicii. Tot aci, în 
cadrul cluburilor, datorită sprijinu
lui acordat de întreprinderea ci
nematografică vor fi prezentate 
numeroase filme artistice și docu
mentare.

In timpul vacanței se vor orga
niza, de asemenea, numeroase 
competiții sportive și excursii în 
locurile cele mai pitorești din ju
rul orașului ca de exemplu, la ca
bana Bîrnova și dealul Sorogari.

Intr-un stadiu avansat se gă
sesc și pregătirile pentru sărbăto. 
rirea revelionului. Muffi elevi din 
oraș vor avea prilejul să petrea
că seara de Anul Nou împreună 
cu profesorii lor la revelioinul or
ganizat pentru ei la Școala medie 
nr. 1 ,,Mihail Sadoveanu“ și la 
Școala medie nr. 2. Brigăzile ar
tistice de agitație din școli și for
mațiile instrumentale pregătesc un 
program bogat și adecvat pentru 
acest eveniment. Alături de elevi, 
vor evolua la revelion și actori de 
la Teatrul Național, precum și 
formații artistice studențești. Ma
nifestările ce se vor organiza în 
perioada 22 decembrie 1962— 
10 ianuarie 1963 vor lăsa amintiri 
frumoase în inimile elevilor ieșeni.

vacan/ei, vor 
două cluburi

SUCEAVA (de la coresp. 
nostru). — Comitetul orășenesc 
U.T.M. Suceava, în colaborare 
cu secția învățămînt a luat 
din timp măsuri pentru ca va
canța să fie cit mai plăcută 
pentru elevi. Astfel, în orașul 
Suceava cît și în cele 10 co
mune aparținînd orașului s-au 
organizat 36 cluburi. Cadrele 
didactice care vor conduce 
tivitățile acestor cluburi 
fost instruite în vederea 
ganizării unor activități
mai plăcute și cît mai educa
tive. Astfel, se vor organiza 
concursurj pentru cel mai bun 
recitator, cel mai bun solist, 
iar dacă va ninge, se va or
ganiza un concurs de săniuțe.

în cinstea zilei de 30 De
cembrie se vor organiza ser
bări, vizite la muzee și locuri 
istorice, concursuri, precum și

ac
ati 

or- 
cît

întîlniri cu activiști de partid 
și de stat.

în această vacanță se va a- 
corda mai multă atenție vizi
telor, excursiilor, drumețiilor, 
activități plăcute pentru elevi. 
Se vor organiza vizite la 
întreprinderea „Străduința” 
I.R.I.C., Combinatele de celu
loză și industrializarea lemnu
lui, atît cu elevii din oraș, cît 
și cu cei de la sate. Elevii din 
oraș vor vizita și gospodăriile 
colective din comunele Pă- 
trăuți, Scheia, Ipotești și din 
alte sate din împrejurimile o- 
rașului.

Se pregătește și deschiderea 
orășelului copiilor, care va 
oferi elevilor mici și mari sur
prize plăcute.

în orășel se vor prezenta 
zilnic programe artistice.

La Galati
Zilele acestea, to

varășa Hulea Olimpia, 
secretarul Comitetului 
orășenesc U.T.M. Ga
lați, ne-a vorbit des
pre pregătirile care se 
fac în vederea unei 
cît mai bune organi
zări a vacanței de iar
nă a pionierilor și șco
larilor. Bunăoară, 
planul de măsuri 
tocmit de comitetul o- 
rășenesc 
colaborare cu spefia 
de învățămînt a sfa
tului popular orășe-

în 
în

U.T.M. In

nesc Galați și consi
liul sindical local, s-a 
prevăzut organizarea 
pe timpul vacanței de 
iarnă a unor atractive 
activități cultural-ar- 
tistice și sportive.

Pionierii și școlarii 
vor avea ocazia ca în 
această vacanță să 
vizioneze tilme și spec
tacole in colectiv, să 
participe Ia drumeții
le ce se vor organiza 
in regiune)■ JS expune
rile .și intilniriie or
ganizate prilejul

zilei de 30 Decembrie, 
la sărbătoarea pomu
lui de iarnă, precum 
și la diferite con
cursuri. Tot In aceas
tă vacantă se vor or
ganiza 12 tabere, 
casa pionierilor 
desfășura o și 
bogată activitate
dreplată spre petrece
rea zilelor de vacanță 
intr-un mod ciț, 4hafst 
plăcut.

iar 
va 

mai
în-

dorească 
de frun-

prezent, 
la Uzina

meciul de hochei pe

Spartachiada de iarnă a tineretului

Au fost asigurate 
condiții optime

Spartachiada de iarnă a ti
neretului se bucură de o mare 
popularitate în rîndul tinerilor 
din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară. Comisia regională 
s-a angajat ca în acest an să 
mobilizeze la întreceri un nu
măr de 120 000 de tineri. Pen
tru buna desfășurare a întrece
rilor, comisia regională de or
ganizare a Spartachiadei s-a 
preocupat îndeaproape de asi
gurarea celor mai bune condiții 
materiale.

Odată cu venirea înghețului, 
s-a creat posibilitatea organiză
rii concursurilor de 
schi, săniufe. Pentru 
la Gheorghieni, 
Miercurea Ciuc, Tg. 
în alte localități au fost pregă
tite și amenajate patinoare.

In regiune au Iost pregătite 
peste 3 000 de schiuri care au 
iost repartizate centrelor de 
schi.

Comisia raională de schi de 
pe lingă consiliul U.C.F.S. din 
Miercurea Ciuc a confecționat 
cu posibilități locale un număr 
de 120 perechi de schiuri, pe 
care le-a distribuit asociațiilor 
sportive sătești din raza raio
nului.

patinaj, 
aceasta, 

Odorhei, 
Mureș și

S-aTot la Miercurea Ciuc 
terminat construirea, prin mun
că patriotică, a trambulinelor 
de sărituri de 45 și 25 de metri 
pentru avansați și cele de 15 
și 5 metri pentru începători și 
copii. La amenajarea 
baze sportive, o 
deosebită au adus-o 
Iii medii din oraș 
muncitori.

Primele întreceri 
Spartachiadei, care 
la 1 decembrie, au fost bine 
organizate în raioanele Odor
hei, Ciuc precum și în asocia
țiile sportive „Lemnarul", „Cio
canul“, „Voința“, „Tractorul".

IOAN PAUȘ 
tipograf

acestor 
contribuție 
elevii șco- 
și tinerii

din cadrul 
au început

a lunii decembrieîn prima zi
«-a dat startul în marea compe
tiție de masă, Spartachiada de 
iarnă a tineretului. Mii de tineri 
din raionul Filiași au început 
să-și dispute întîietatea în pro
bele de șah, trîntă, gimnastică, 
schi, patinaj și altele. întreceri
le s-au bucurat încă din prima 
zi de un frumos succes, datorită 
muncii desfășurate de organiza
țiile U.T.M. și asociațiile sporti
ve în popularizarea competiției 
și mobilizarea tinerilor la între
ceri.

Celor 21 de membri ai comi
siei li s-au repartizat cîte două 
asociații pe care le ajută efectiv 
la organizarea întrecerilor. Ast
fel, încă din primele zile; sute 
de tineri din comunele Turceni, 
Răcari, precum și de Ia asocia
țiile sportive din orașul Filiași, 

«u participat la concursuri de

șah, gimnasticei, trîntă, care 
fost bine organizate. S-a luat, 
de asemenea, măsura ca în une
le comune să se deplaseze spor
tivi din oraș care să-i ajute pe 
tineri în cunoașterea unor disci
pline sportive, să ajute concret 
asociațiile în organizarea între
cerilor.

Periodic, comisia de organiza
re a Spartachiadei va analiza 
modul cum se desfășoară între
cerile, luîndu-se totodată măsu
rile corespunzătoare pentru re
medierea eventualelor lipsuri ce 
se vor semnala.

Comitetul raional U.T.M. și 
consiliul raional U.C.F.S. și-au 
propus ca în acest an, peste 
12 000 de tineri să participe la 
întrecerile Spartachiadei de iar
nă.

NICOLAE CÎRSTOCEA 
corespondent voluntar

IOAN N. CHIȚU

T. OANCEA

lată o fază de la meciul de volei Rapid—Steaua disputat în
sala Dinamo.

Baschetul nostru poate urca noi trepte
■ schetul ca și alte sporturi ne-.a adus nu o dată 

nari satisfacții. în unele partide internaționale de 
>aschet am obținut în urmă cu cîtva timp rezul- 
.ate meritorii. La aceste rezultate bune s-a adău
gat și faptul că, în general, s-a lărgit baza de 
mase a acestei discipline.

Cu toate acestea, rezultatele obținute în special de echipa 
masculină în această ramură sportivă sînt încă departe de 
condițiile create ca baschetul să se ridice la nivelul rezulta
telor realizate de alte discipline snortive, la nivelul cerințelor 
actuale și al sarcinilor trasate la Conferința pe țară a U.C.F.S.

O convorbire avută ■ - ■
al Federației Romîne 
asupra unor greutăți 
din tara noastră.

cu tov. Octav Dumitriu, secretar general 
de baschet, ne-a adus în plus lămuriri 
care frînează activitatea baschetbalistică

serie de 
ales, re- 
manifes- 

rezul-

Fază din
Romîne și R, D. Germane care a

„23 August'

gheață dintre reprezentativele R.P. 
avut loc pe patinoarul Stadionului 

i"

După „europene”, o 
echipe de club și, mai 
prezentativa noastră au 
tat scăderi obținîndu-se 
tate sub posibilități.

— Care sînt cauzele ?
— Sînt mai multe — ne’a re

latat tov. Octav Dumitriu. în 
primul rînd, cu toate măsurile 
luate de federație, o parte din 
echipele angrenate în cadrul 
campionatului republican n-au 
respectat cu toată atenția sar
cinile prevăzute în orientarea 
unică de pregătire a federației, 
n-au înțeles-o, sau au aplicat-o

cu inconsecvență. Astfel, în cam
pionat, unele echipe ca: Știința 
Timișoara, A.S.A. Bacău, C.S.O. 
Galați s-au prezentat pregătite 
uecorespunzător, cu jucători cu 
un bagaj de cunoștințe tehnico- 
tactice foarte redus, cu lipsuri 
în educația moral-volitivă.

— în cadrul măsurilor ce le-a 
luat federația ținem seamă că 
pentru creșterea calitativă a bas
chetului trebuie urmăriți o serie 
de factori : creșterea mediei în
ălțimii jucătorilor, selecționarea 
unor jucători cu calități fizice 
și atletice deosebite, a unor ele-

★

Viitorul se naște din
Pregătirile care se fac 

din Toplef constituie cea mai bună
garanție că aici producția anului 
viitor șe va desfășura, din pri
ma zi, în cele mai bune condiții.

PE SCURT
• Jucînd din nou remarcabil, 

echipa selecționată de hochei pe 
gheață a țării noastre a ciștigat 
cu 4—3 (3—1; 1—2; 0—0) și cel 
de-al doilea meci cu echipa R. D. 
Germane, disputat duminică seara 
pe patinoarul artificial din Ca
pitală.

• După Petrolul Ploiești și Fe- 
rencvaros Budapesta, alte doua e- 
chipe au reușit să se califice în 
sferturile de finală ale „Cupei o- 
rașelor tîrguri" la fotbal. Acestea 
sînt Hibernians Edinburg și Ba
yern München. Formația scoțiană 
a eliminat (2—1 și 1—0) pe 
Utrecht Olanda, iar Bayern pe 
Drumcondra Irlanda (6—0 și 0—1).

• Echipa iugoslavă Rukomet 
Club Zagreb va fi adversarul lui 
Dinamo București în sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal masculin. în 
meciul disputat la Zürich cu Grass- 
choppers, handbaliștii iugoslavi au 
obținut victoria cu 26—15 (14—7).

• Echipa de box Metalul Bucu
rești a susținut o nouă întîlnire 
în R. D. Germană, evoluînd la 
Guestrow în compania unei selec
ționate a regiunii Schwerin. Me
ciul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 10—10.

• Competiția de cros pentru 
cupa ziarului „Figaro", desfășura
tă în împrejurimile pădurii Bou- 
logne, a fost cîștigată de atletul 
Michel Jazy. El a parcurs 6,850 
km în 22' 22” 8/10 fiind urmat de 
Bogey cu 22' 24” 6/10 și Ameur 
— 22' 25" 6/10.

mente mobile, completarea echi
pelor cu elemente tinere și ta' 
îentate dar, în același timp, nu 
uităm faptul că esențialul în 
creșterea valorică a baschetului 

----- — — riis-
an-

nostru este pregătirea cu 
pundere, desfășurarea unui 
trenament științific.

în acest sens federația 
sideră că în cadrul echipelor sînt 
serioase lipsuri, pregătirea ge
nerală și individuală — tehnică 
și fizică la echipe lăsînd, în cele 
mai multe cazuri, de dorit. în 
ceea ce privește pregătirea teh
nică, se observă următoarele « 
blocajul defensiv și urmări tul la 
panou se face defectuos, se folo
sesc puține procedee de arun
care la coș, ceea ce face 
înscrierile de puncte de la 
tanță și semidistanță să se 
lizeze rareori.

— l)e aceea este bine să 
se facă un antrenament se
rios f fiecare procedeu tehnic 
să se repete și iar să se re
pete, cu migală, cu multă 
voință.

— Da, este adevărat. Și aici 
consider că noi am greșii. Atît 
federația cît și colegiul de an-

con-

ca
dis-
rea-

vina de a fi controlat 
desfășurarea procese- 

cadrul

trenori au 
insuficient 
lor de antrenament în 
echipelor.

— Ce preconizează deci je 
iterația pentru îmbunătățirea 
activității baschetbalului 
culin ?

— Federația, cu sprijinul 
ducerii U.C.F.S., a și luat 
suri pentru îmbunătățirea com
ponenței echipelor, pentru 
completarea acestora cu elemen
te tinere și talentate. în vederile 
noastre a intrat și depistarea 
în cadrul competițiilor de mase 
a elementelor cu talie înaltă, do
tate cu calități fizice și dc 
perspectivă. Urmărim deci să a- 
jungein ea la echipa națională 
să realizăm o medie de peste 
1,95 ni, ceea ce va duce la ri
dicarea simțitoare a potențialu
lui ei de luptă. Apoi, Federația 
a elaborat o nouă formulă com- 
petițională pentru categoria 
(jocuri 
contînd 
ce va 
litativă 
stru.
insistent pe linia întăririi con-

trolului în muncă a
echipelor 
pepiniere 
național.

de 
de

tineret 
nădejde

loturilor și 
și juniori, 
ale lotului

★
acest interviu, noi

mas-

COll-
mă-

„A” 
tur și retur, punctele 

în turneul final) fapt 
duce la creșterea ca- 
a baschetului nir 

De asemenea, lucrăm

Terminînd
ținem să atragem atenția că ră- 
mînerea în urmă a baschetului 
masculin, ca și creșterea valorică 
lentă a celui feminin se dato
rează și altor factori. Conside
răm că una din principalele lip
suri este aceea că s-a lucrat 
insuficient cu juniorii, tocmai 
cu cei care reprezintă viitorul 
baschetului nostru, că pentru a 
se realiza obiectivele propuse de 
federație munca trebuie să fie 
continuă și eșalonată pe între
gul an, să nu se lucreze spora
dic, că trebuie întărită simțitor 
munca de instruire și control, 
că federația este datoare să se 
sprijine mai mult și mai consec
vent pe comisiile pe ramură de 
sport, pe antrenori și specialiști. 
Considerăm că în ceea ce pri
vește munca educativă cu spor
tivii mai sînt serioase lipsuri, 
fapt ce se observă în comporta
rea baschetbaliștilor pe teren, în 
înfumurarea acestora în timpul 
meciurilor. Federația a făcut o 
serie de concesii sportivilor. 
Unele abateri de la morala țî 
disciplina sportivă au fost COCO*

loșite. Cum poate explica fede
rația, de pildă, faptul că nu a 
dat nici un fel de sancțiuni ace
lor antrenori care se ocupă de 
pregătirea echipelor, care pri
mesc leafă pentru acest lucru, 
dar a căror „producție” (crește
rea de elemente valoroase etc.) 
este egală cu zero ? Sau despre 
faptul că au fost trimiși în de
plasări peste hotare sau primiți 
să joace în campionat baschet- 
baliști (Albu, Popovici) care nu 
s-au prezentat la examenele 
respective de la facultate, min
țind federația ?

Federația se mai face vinova
tă, de asemenea, de faptei că 
față de jucătorul Novacek, com
ponent al echipei naționale (și 
de alții) manifestă o serioasă 
îngăduință în ceea ce privește 
trecerea lui o perioadă ,pe banca 
rezervelor. Acest jucător — cu 
merite în trecut — în prezent 
joacă necorespunzător, se tîrgu- 
iețte cu antrenorii ca să joace 
Sau să se antreneze. Compromi" 
snrile n~au ce căuta în activitatea 
federației. Iată de ce munca e" 
ducativă se cere și mai mult în
tărită, căci de la acest important 
lucru pleacă o bună parte a 
lipsurilor existente în baschetul 
ho stnl.

GH. VASILE



PENTRU

OȚELARIII

PATRIEI

Sesiune științifică 
a cadrelor didactice 

din învățămîntul 
electrotehnic superior

In fiecare zi
PITEȘTI (de la corespondentul 

nostru). — Tinerii din întreprin
derea minieră Muscel au strîns și 
predat I.C.M. în ultimele 2 luni 
cantitatea de 186 500 kg. fier 
vechi. Printre fruntași se află ute
miștii de la Atelierele centrale- 
Pescăreasa care Intr-o singură zi 
— 15 decembrie — au reușit să 
colecteze 4 000 kg fier vechi.

Duminică, tinerii din comunele 
și satele raionului Găești au por
nit o acțiune pentru descoperirea 
unor noi surse de fier vechi. 
Astfel ei au adunat 16 tone. Ac
țiunea de strîngere a 
chi se desfășoară cu 
și în întreprinderile și 
orașul Pitești. Numai
duminică s-au strîns pe întregul 
oraș 15 tone. Cantitățile cele mai 
însemnate le-au strîns elevii șco
lilor medii 1 și 2 (5 tone) și ti
nerii de la 
greșul" care 
de 7 tone.

Acțiuni însuflețite
trecută tinerii din regiunea 
Banat au colectat 3 000 de tone 
fier vechi. Iar de la începutul 
anului și pînă acum ei au 
strîns și predat întreprinderii 
de colectare a metalelor, peste 
19 000 tone. Cea mai mare 
contribuție la această reali
zare au adus-o tinerii din Re
șița : 13 357 tone ; cei din ora
șul Timișoara : 1 715 tone și 
cei din Arad : 1 799 tone. Re
zultate frumoase au obținut și 
tinerii din raioanele Făget, 
Deta, Lipova și Lugoj.

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru). — Tinerii 
din regiunea Banat, mobilizați 
de organizațiile U.T.M., au în
treprins numeroase acțiuni de 
colectare a fierului vechi. 
S-au organizat numeroase 
„zile”, „săptămîni” ale strîn- 
gerii fierului vechi. Cu această 
ocazie au fost depistate im
portante surse de fier vechi 
în fabrici și uzinei, în cartiere 
și sate. Adunate la un loc, 
bucățică cu bucățică, au dat 
mii de tone. Numai în luna

fierului ve- 
jntensitate 
școlile din 
sîmbătă și

Pînă la 30 Decembrie
încă 500 tone !

Întreprinderea „Pro- 
au colectat cantitatea

DEVA (de la corespondentul 
nostru). — Acum, la sfîrșit de 
an, tinerii mineri din Valea 
Jiului își fac nu numai bilan
țul realizărilor obținute în 
producție, ci și bilanțul entu
ziastei munci patriotice. Și pe 
bună dreptate. In numeroase 
rînduri, fie că era duminică 
sau după-amiază obișnuită, o-

Angajament : 40 tone
Realizat : 160 tone

Toți tinerii din uzină să parti
cipe la 8trîngerea fierului vechi! 
Aceasta a fost hotărîrea unei a- 
dunări generale a organizației 
U.T.M. de la Uzina de preparare 
a minereurilor din Gurabarza. 
Și tinerii au răspuns cu multă 
însuflețire. S-au organizat acțiuni 
permanente 
rului vechi, 
întîrziat să

de strìngere a fie- 
Iar rezultatele n-au 
se arate. Dacă an-

gajamentul anual a fost 
tone, tinerii au colectat 
160 de tone. Ion Bera, 
Solomon, Pavel Jujița, Toma Dat 
sînt numai cîțiva din tinerii 
care au contribuit în mod deo
sebit la colectarea acestei canti
tăți de fier vechi.

de 40 
peste 

Ștefan

MIHAI SUSAN
maistru

P E s C u

rașele din Valea Jiului — de 
la Uricani pînă la Lonea — 
au fost împînzite de brigadie
rii muncii patriotice! Așa s-au 
strîns în grămezi osii de vago- 
neți scoși din funcțiune, ca
bluri rupte, unelte învechite 
etc. Din partea lor, a tinerilor 
mineri, oțelarii hunedoreni au 
primit în cursul acestui an 
2 536 tone de fier vechi. Nu
mai în luna trecută, declarată 
„Luna colectării fierului vechi” 
ei au trimis oțelăriilor de la 
Hunedoara 560 tone de fier 
vechi. Tinerii de la mina Lu- 
peni au colectat pînă acum 
peste 400 tone, cei de la Lonea 
— 180 tone, de la preparația 
Lupeni — 150 tone, tinerii din 
sectorul 4 al minei Petrila — 
25 tone etc.

în cinstea aniversării Repu
blicii tinerii mineri vor modi
fica și aceste cifre: doar s-au 
angajat să colecteze încă 500 
tone fier

R
vechi.

T
• 120 . de elevi de la Școala prolesională rorestie- 

ră din Caransebeș au colectat intr-o singura zi can
titatea de 600 kg fier vechi. Tilică lonașcu, Euge
nia Păuna, Nicolae Popovici, Viorica Onica, slnt 
numai cițiva dintre elevii evidentiati in această 
acțiune (N. Pîrvu — funcționar).

• Utemiștii din atelierul mecanic al Uzinei „O le- 
Iul roșu" au colectat in luna noiembrie 22.900 kg 
Her vechi. S-au evidențiat Dumitru Stana, Emerich 
Novac, Ion Tomoni, Ion Stănculescu și Lazăr Stan 
(Gheorghe Văraru — lăcătuș):

• Răspunzind 
U.T.M. Onești, i 
de cauciuc sintetic au colectat intr-o săptămlnă 40 
de tone fier vechi. Cele mai bune rezultate le-au 
obținui tinerii din secția fenol, de la atelierul me
canic etc. (Violeta Stănculescu — laborantă).

• In primele 10 luni ale anulai, tinerii textiliști 
de la Buhuși au expediat oțelăriilor 193 tone fier 
vechi. (Mihai Chiriac — strungar).

' chemării 
utemiștii și

Comitetului orășenesc 
tinerii de la Combinatul

unor decorații

(Agerpres) (Agerpres)

Solemnitatea înmînării

a 60 de ani de la

vor îmbogăți pomul de iarnă.
Foto : AGERPRES

La Institutul Politehnic din 
București, au început luni di
mineața lucrările sesiunii ști
ințifice pe țară a cadrelor di
dactice din învățămîntul elec
trotehnic superior, organizată 
de Ministerul învățămîntului.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. I. S. Gheor
ghiu, vicepreședinte al Acade
miei R. P. Romîne.

Au rostit cuvîntări de salut 
acad. Ilie Murgulescu, minis
trul învățămîntului și prof. C. 
Dinculescu, membru corespon
dent al Academiei R. P. Ro
mîne, rectorul Institutului Po
litehnic din București.

La sesiune participă condu
cători ai unor ministere eco
nomice, cadre didactice din 
centrele universitare din țară, 
din institutele de proiectări și 
cercetări electrotehnice, ingi
neri și tehnicieni din fabrici 
și uzine.

în cadrul sesiunii care va 
dura trei zile, vor fi prezen
tate 64 de comunicări privind 
probleme de electrotehnică ge
nerală, măsuri și aparate elec
trice, mașini, rețele și sisteme 
electrice.

a Valul lui Traian, 
în regiunea 
brogea. am 
parte cu 
timp în urmă 
una din lecțiile 
cercului agroteh

nic. în sala special amenajată 
pentru învățămîntul agrozoo
tehnic de trei ani, „elevii"- 
brigadieri, șefi de echipă, co
lectiviști fruntași, printre care 
sînt foarte mulți tineri, luase
ră loc în bănci cu mult îna
inte de a intra lectorul.

Lectorul vorbește clar, pe 
înțelesul colectiviștilor. Expli
că atent termenii mai greu 
de priceput. De multe ori, re
curge la exemple concrete din 
viața gospodăriei colective.

Se explică, de pildă, că la 
constituirea brigăzilor și echi
pelor trebuie să se țină seama 
ca membrii unei brigăzi să se 
găsească grupați cam în ace
eași parte de sat. Aceasta pen
tru că oamenii pot fi mobili
zați astfel mai ușor la mun
că, transportul lor la cîmp se 
face mai repede. „Dumneavoa
stră vă amintiți, că acum 
vreo cîțiva ani, zice ingine
rul, la noi în gospodărie nu

Do- 
luat 

cîtva 
la

lata cifeva din produsele

aveam organizare bună a 
brigăzilor și echipelor. Mulți 
dintre cei care locuiau pe 
lîngă tovarășul brigadier Pe- 
vat Borali lucrau în brigada 
tovarășului Pădureanu și in
vers.

— Ia, 
vat, ce

revii asupra lor, inseamna 
fiecare zi-muncă făcută își 
aduce rodul ei deplin, nu 
va face risipă. Și inginerul 
uită ca și această idee să
ilustrată de careva dintre 
cursanți, cu exemple concrete 
din munca în

Atunci cînd
spune-ne tovarășe Pe
se întîmpla în cazul

Lecții
cunoștințe
îl solicită inginerulacesta?

pe brigadier.
Pe scurt, brigadierul arătă 

ce greutăți întîmpina el atunci 
cînd brigada nu era 
organizată.

Se vorbește despre 
misirea zilelor-muncă. 
rul arată că economia 
muncă nu înseamnă 
tuarea lucrărilor ci, din con
tră ; dacă faci lucrări de cali
tate, fără să mai fie. nevoie să

judicios

econo- 
Ingine- 
de zțle- 
neefec-

gospodărie.
este necesar să

bune

Palatul Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne a avut 
loc luni la amiază solemnita
tea înmînării unor ordine.

Au participat tovarășii Ște
fan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Mihail Ralea, mem
bru al Consiliului de Stat.

Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa I a 
fost conferit tovarășilor : Petre 
Constantinescu-Iași, cu prilejul 
împlinirii a 70 de ani de la 
naștere, pentru activitate înde
lungată în mișcarea muncito
rească și contribuție adusă la 
construirea socialismului, la 
dezvoltarea științei și culturii; 
Constantin Mănescu, pentru 
activitate îndelungată în miș
carea muncitorească, cu prile
jul împlinirii a 80 de ani de 
viață; Zaharia Stancu, pentru 
merite deosebite în domeniul 
creației literare, prilejul

împlinirii 
naștere.

A fost 
Muncii” 
Nicolae Bădescu, pentru merite 
în opera de construire a socia
lismului, cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de la naștere; 
Octav Livezeanu, pentru con
tribuție la opera de construire 
a socialismului, cu prilejul îm
plinirii a 60 de ani de la naște
re î scriitorului Alexandru Ca- 
zaban, pentru merite deosebite 
în domeniul creației literare, 
cu prilejul împlinirii a 90 de 
ani de la naștere.

Tovarășul Ștefan Voitec, în 
numele C.C. al P.M.R., al Con
siliului de Stat, al guvernului 
și al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej personal, a fe
licitat călduros pe cei decorați, 

în numele celor distinși aii 
mulțumit tovarășii Petre Con- 
stantinescu-Iași și Constantin 
Mănescu.

conferit „Ordinul 
clasa I tovarășilor'!

stat de vorbă mai mult cu to
varășul inginer Virgil Badea.

— Am dat cea mai mare a- 
tenție acestor cursuri încă din 
primele zile, — ne-a spus dîn- 
sul — începînd de la înscrie
rea -cursanților și amenajarea 
sălii și terminînd cu pregăti
rea mea în vederea predării

temeinice
o idee, lectorulse sublinieze 

atrage atenția : „Acuma scrieți 
așa !“. Și în cîteva cuvinte co
lectiviștii însemnează pe caie
tele lor esențialul.

Iată cum cei 60 de cursanți, 
printre care-i recunoaștem și 
pe tinerii colectiviști Ion Bă- 
dulescu, Nurizan Agigheri, 
Bari Alie, ori Ion Cîndea nici 
nu știu cînd au trecut cele 
două ore ale lecției.

După terminarea lecției am

la învățătură. Un lucru foarte 
important căruia, de aseme
nea, i-am dat atenție a fost 
pregătirea mea, ca lector, îna
inte de a începe să predau 
lecția. Pentru asta citesc de 
fiecare dată nu numai manua
lele respective, ci și alte cărți, 
broșuri, articole pe această 
temă.
Tot de la inginer am aflat 

și alte fapte, alte inițiative 
menite să contribuie la conți-* 
nua îmbunătățire a învăță
mîntului agrozootehnic din 
gospodărie. Așa, de exemplu, 
în curînd, în sala de cursuri 
se va organiza o expoziție cu 
produse din gospodăria colec
tivă. Aici vor fi expuse dife
rite mostre de grîu, de po
rumb, de floarea-soarelui și 
altele, de la diferite brigăzi 
și echipe. Etichetele din drep
tul fiecărui exponat vor cu
prinde lucrările agrotehnice pe 
care brigada sau echipa res
pectivă le-a aplicat. Acesta va 
fi un mijloc în plus de a de
monstra că diferențele de pro
ducție obținute se datoresc de 
fapt aplicării diferite a agro
tehnicii.

Trebuie să spunem că lu
cruri asemănătoare se fac și. 
la cercul de zootehnie din 
gospodăria colectivă de aici.

Colectiviștii — tineri și 
vîrstnici — frecventează cu 
regularitate cursurile, studia
ză împreună, se consultă ade
seori. De multe ori pot fi vă- 
zuți mergînd împreună la un 
film, ori la un spectacol de 
teatru 1^ jCpig^MUa^

Astfel," ei Tșr îmbogățesc nu 
numai cunoștințele de specia
litate, ci și pe cele politice și 
culturale.

lecțiilor. Am fixat, de comun 
acord cu participanții la 
cursuri, zilele și orele la care 
să ne întîlnim și am hotărît 
tot împreună să nu admitem 
nici o întîrziere sau amînare. 
Acestea sînt lucruri simple la 
prima vedere, dar de ele de
pinde foarte mult buna orga
nizare a cercului.

Apoi tovarășul inginer ne-a 
prezentat și alte lucruri inte
resante din experiența sa.

— Printre altele, noi am în
tocmit aici, în sala de cursuri, 
o gazetă de perete din care 
cursanții pot afla de fiecare 
dată „CE ÎNVĂȚĂM AZI” și 
„CE VOM ÎNVĂȚA DATA 
VIITOARE?”. în acest fel ei 
au o perspectivă asupra pro
gramului și pot să-și planifi
ce citirea materialului biblio
grafic. Mulți 'dintre cursanți, 
mai ales feteife,'* învață acasă 
împreună. Este o inițiativă 
bună și ne gîndim să o gene
ralizăm, să formăm cu ajuto
rul organizației de bază 
U.T.M. grupe de întrajutorare

șî

și 
și 

îm- 
decît

între generațiiA.

(Urmare din pag l)

cum o vedem azi. Mașini erau 
foarte puține, mai ales la tăbă- 
cărie. Te luptai cu brațele să 
faci ceea ce face azi mașina, să 
cari ceea ce transportă azi va- 
gonetele. întrebați-ne pe noi, pe 
tăbăcarii mai vechi ca să înțe
legeți mai bine diferența dintre 
ceea ce 
luăm de 
că e cel 
cel mai 
meserie,

— La 
București... Am avut bursă.

— ...și a avut și haine, 
mîncare, și bani de drum, 
bani de buzunar. Și pînă a 
plinit 18 ani n-a lucrat 
patru ore pe zi, fiindcă așa zice 
legea noastră. Iar concediile 
le-a petrecut pe malul mării 
pe crestele munților. Fiindcă as- 
lea-s drepturile muncitorilor azi. 
Dar eu ? Eu, Vlad Ion, am in
trat ucenic cînd el abia punea 
cravata de pionier. Cîte ore lu
cram ? Și 10, și 12 și mai multe, 
chiar ! Venea omul patronului și 
zicea : „Bă, asta aveți de lucru 
pentru azi ! Cînd terminați de 
lucrat vă duceți acasă și vă așe
zați cu burțile în sus !“. Veneam 
la fabrică la 6 dimineața, dar 
de terminat nu terminam decît 
la 9—10 seara.

...Ajunsesem în fața secțiilor. 
Nu se sfîrșise încă ora pentru 
pauză așa că discuția mai putea 
continua. Multe alte întîmplări 
le-a mai povestit tovarășul Vlad 
despre viața grea pe care o du
ceau muncitorii în vremea bur
gheziei. îl priveam pe Florea 
Păunescu. Asculta cu atenție, 
parcă vrînd să memoreze fieca
re dintre aceste fapte. Pe mais
trul său, C. Dumitru, îl cunoaș
te aȘa cum îl cunoaște orice lu
crător. Dar abia acum a aflat 
că prin 1943, patronul — prefect 
pe vremea aceea — l-a trimis pe 
front în linia întîia, fiindcă ri
postase la un ordin de al său. 
Multe a mai aflat Florea Pău
nescu despre lipsa posibilităților 
de afirmare ale muncitorilor, des
pre greutatea de a învăța, des
pre lipsa de prețuire manifesta
tă do patroni față de muncitori. 
0 dovadă ! în cei 25 de ani cît 
a lucrat la patron tovarășul 
Vlad, nici un muncitor din a- 
ceastă fabrică n-a apucat să ab
solve o școală medie. Iar el, 
Florea Păunescu, la numai doi 
ani de la angajare, se află deja 
în clasa a X-a.

— Le cunoașteți pe Maria Iri- 
mescu, pe Maria Bușoiu, tinere
le care acum cîțiva ani au cîști- 
gat, una după alta, concursul 
pe țară pentru cel mai bun cro
itor în piele ? Au învățat la noi,

a fost și ce este. Să-l 
pildă, pe Florea, fiind- 
mai tînăr ; și pe mine, 
bătrîn. Cum ai învățat 
Florea ?
școala profesională, la

Ja lUmnicu Vîlcea. Ce yîrț- 
tă aveau cînil însuși tovarășul 
ministru Ie-a primit, le-a înmî- 
nat premiile și le-a felicitat ? 
Vreo #8 —19 ani ! Ei bine îl cu
noașteți și pe tovarășul Gheor
ghe Bușoiu tot <le la noi din 
fabrică. E fratele mai mare al 
Măriei Bușoiu și a apucat și anii 
cînd aici mai stăpîneau patronii. 
S-a dus odată împreună cu un 
alt tînăr să-și ceară un drept de 
la stăpîn. Au fost scoși în 
brînci pe scări. Așa s-a întîmplat 
și cu Constantin Răducanu, cîști- 
gătorul pe anul 1962 al concursu
lui pe țară. Are mîini de aur, dar 
pe vremea patronilor făcea ha- 
malîc. Poate să vă spună chiar 
el.

...Fluierul sirenei a țîșnit 
scurt, ca o chemare. Tovarășul 
Vlad s-a dus să-și pună șorțul 
do lucru, iar Florea Păunescu s-a 
îndreptat spre secția lui.

Priveam în urma lor. Doi oa
meni — cel mai tînăr și cel mai 
în vîrstă din fabrică — două 
generații, două experiențe de 
viață. Pe panoul de onoare am 
zărit, însă, unul lîngă altul por
tretele amîndorura : amîndoi 
sînt fruntași. Iar dacă tovarășul 
Vlad e vechi comunist, cel mai 
tînăr muncitor al fabricii a fost 
și el primit recent, în rîndul 
candidaților de partid.

Merge pe un drum bun, mezi
nul !

PETRE GHELMEZ

Suride pe chipul lor bucuria. E și firesc. Rodul muncii a fost bogef și colectiviștii din comuna I. C. Frimu, raionul Lehliu, nu și-au 
precupețit eforturile pentru a-l smulge și mai plin pămîntului. In fotografie : un grup de colectiviști primind o parte din dreptu

rile în bani pentru zilele-muncă efectuate. Foto . AGERPRES

Studenția trebuie trăită ta cea mai înaltă tensiune
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,,N-avem timp, n-avem destul 
timp"... La placa aceasta vă sfă
tuiesc, sincer să renunțați fără 
părere de rău. Aceasta v-ar eli
bera pe unii dintre voi de povara 
falselor argumente, v-ar transforma 
din babe plîngărețe , în studenți 
gospodari cu timpul lor. Sigur că 
n-aveți timp la discreție, pentru 
că viața universitară implică obli
gații de studiu foarte mari. Dar 
și aici este ca în gospodăria unei 
familii. Omul chibzuit, econom, 
care și-a format anumite deprin
deri și în iotul nu se întinde de
cît atît cît îi este plapoma, are 
și bani la C.E.C. Cel dezordonat 
și nechibzuit, risipitor, are datorii. 
Așa și voi, cu timpul vostru : cei 
care drămuiți gospodărește, cele 
24 de ore ale unei zile, aveți 
timp și pentru plimbare. Cei care 
pierd vremea, rămîn mereu da
tori zilei care a trecut. Și datoria 
aceasta înseamnă cunoștințe în 
minus, pe care, ori cît ar încerca, 
nu le pot lua împrumut. Ducă faci 
totul, dar absolut totul la timp, 
în ziua și la ceasul cuvenit, dacă 
nu amîi ceea ce trebuie să înveți 
astăzi, pentru mîine, sau pentru 
sesiune, nu se poate să n-ai timp.

Nimeni nu vă cere absurdul.
Studenția noastră de astăzi se
conduce după niște legi bine orîn- 
a'uite, științifice, care, «ub îndru
marea partidului, sW mereu îmbu
nătățite. Cînd se cere de la 
o pregătire multilaterală, 
creează și premizele pentru 
realiza.

In vremea mea, studenția

voi 
se 

a o

era

haotică și neștiinjifică. Nu se în
grijea nimeni să ne asigure timpul 
și condițiile de studiu. Uneori, 
așteptam luni de zile profesorul 
pentru a veni să ne jină un curs, 
alergam după cărți, ne înghesu- 
iam într-o biată 
că, alergam să 
pentru a ne 
existență. Și, totuși, curiozitatea 
științifică ne îndemna pe mulți 
dintre noi să învingem timpul, 
să învățăm limbi străine, să frec
ventăm cursuri care nu că
deau în obligațiile imediate 
ale specialității noastre.

Voi aveți infinit mai multe po
sibilități de a vă cultiva. Nu tre
buie să vă povestesc eu ce că
mine frumoase aveți, ce biblioteci 
spațioase, Ce laboratoare înze
strate, cîți dascăli harnici stau zi 
de zi alături de voi să vă ajute, 
să străbateți mai ușor și cu mai 
multe foloase studenția. Știți voi 
mai bine decît mine toate ace
stea. Atunci de ce să nu fiți mai 
pretențioși față de voi înșivă. 
N-ar trebui să avem nici un stu
dent care să nu stăpînească una 
sau două limbi străine. Sau, de 
ce nu v-ați face frumosul obicei 
de a audia și alte cursuri decît 
cele de specialitate, de a partici
pa la conferințe și prelegeri de tot 
felul ? Aceasta nu este un lux, ci 
o necesitate intelectuală. Este ne
voie să vă formați asemenea de
prinderi intelectuale. Neglijarea 
unor asemenea preocupări are re
percusiuni cu totul și cu totul ne
favorabile asupra dezvoltării voa
stre intelectuale și științifice. Ni
mic din ceea ce vă poale imbo-

sală de bibliote- 
dăm meditații 

asigura o biată

găți spiritualicește să nu vă fie 
străin. Nu faceți nimic la întîm- 
plare. Eu, să fiu astăzi student, 
mi-aș pune în camera de la că
min, sau acasă, în camera de lucru, 
la loc vizibil, scrisă cu litere 
mari, întrebarea : „I 
sește ?". Pentru a mă 
mă întreb mereu la 
sește fiecare lucru pe 
Nu mai sînteți copii, 
pune mîna pe orice 
citiți, pentru că 
zut la îndemînă. 
studenție 
mai limitat.
vi-l pierdeți cu fleacuri. Alegeți 
pentru lectură o carte bună, de 
care aveți nevoie în formarea 
voastră ca viitori intelectuali cu un 
larg orizont.

Nu e fotul să citești sute de pa
gini, ci să înțelegi cît mai mult 
din ce ai citit. Citește și gîn- 
dește, deci. Vă dau un sfet : re- 
vedeți din cînd în cînd fișa voa
stră de bibliotecă din ziua cînd 
ați început . studenția, adăugați la 
ea ceea ce ați citit în anii școla
rității și faceți un mic bilanț. Ce 
ați citit ? Cît ați citit — mult — 
puțin ? Ce ați reținut din cele ci
tite ? ~ .................................... ..
Bilanțul 
rodnice

Unii 
rînduri, 
tor, spunîndu-vă că, la anii mei, 
chipurile, nu mai înțeleg tinere
țea. Vă înșelați I Departe de 
mine ideea de a vă cere să vă 
închideți între zidurile bibliotecii, 
în sălile de studiu sau de expe
riment. Am avut și eu 20 de

cu
La ce folo- 

i opișnui să 
ce folo- 

! care-l fac. 
nu puteți 

carte
aceea v-a 

în anii 
timpul de lectură e 

N-aveți dreptul să

s-o 
ca
de

Ce trebuie să mai citiți ? 
acesta vă va conduce spre 
concluzii.

dintre voi, citind aceste 
zîmbiți, probabil, îngăaui-

ani și știu că această vîrsta n-o 
poți închide între patru pereți 
zile și nopți în șir. Și nici nu vrem 
s-o închidem. Știu, vă așteaptă o 
fată la întîlnire, parcul îmbie la 
plimbare ; în oraș sînt multe cine
matografe, teatre, operă și nume
roase alte instituții de cultură; vă 
cheamă terenul de sport. Timpul 
petrecut în aer liber, în excursii, 
orele întrebuințate pentru specta
cole, pentru filme, pentru sport, 
sînt tot atît de folositoare în for
marea tînărului intelectual ca și 
timpul petrecut în biblioteci sau 
laboratoare. Există o vorbă bă- 
trînească foarte înțeleaptă : 
noștințele 
din cărți”.

„Cu- 
nu se capătă numai 
Este acesta un mare 

adevăr de care ar trebui să ți
neți seama.

Studenția o trăiți în orașe în 
care pulsează o bogată viață cul
turală, de la care nu trebuie să 
lipsiți. Nu-i un amănunt lucrul pe 
care vi-l spun. G’îndiți-vă că este 
o pierdere ireparabilă pentru voi 
să vă irosiți timpul pentru lecturi 
de prost gust, pentru cărți fără 
valoare, pentru filme de factură 
artistică ieftină, 
banale 
puteți 
operă, 
puteți 
teatru, 
pentru 
blou într-un muzeu 
de artă.
seamnă pierdere de timp. Mer
geți pe stradă cu un coleg sau 
o colegă Priviți puțin în jurul 
vostru. Peisajul urbanistic al ora-

pentru distracții 
și vulgare. In acest timp, 
vedea un spectacol de 
puteți audia un concert, 
viziona o piesă bună de 
sau puteți să vă opriți 
o clipă în fața unui fa- 

sau galerie 
Nici plimbarea nu în-

șelor noastre îți dă astăzi mari 
satisfacții estetice. Te învață să 
privești și să cultivi frumosul în 
viața ta și a semenilor tăi. Iar 
aceasta face parte necondiționat 
din profilul tău de intelectual.

„Ce ne trebuie toate acestea, 
doar noi ne pregătim să devenim 
specialiști într-o profesie vor 
spune, poate, unii citind aceste 
rînduri. Le răspund și acestora. 
Ori ce veți fi, ingineri, profesori, 
medici, chimiști — titlul de inte
lectual al societății socialiste obli
gă să ieșiți din cadrul strîmt al 
specialității. Ori cît de bine ați 
stăpîni profesiunea, veți fi insu
ficient pregătiți față de aceia care 
în tinerețe au avut grijă să-și cul
tive mintea intens, în variate și 
folositoare direcții ale culturii ge
nerale și ale educației estetice. 
Pe postamentul unei educații 
multilaterale, al unei pregătiri po
litice, ideologice și culturale, în-* 
florește mai prielnic și se dezvol
tă talentul și competența de spre- 
cialifate. Omul cu un orizont po
litic și ideologic vast, 
tură multilaterală este 
ției, al inovației, 
omul
re-și 
mult, 
tatea 
tualul 
îl așteaptă societatea noastră !•- 
cialistă.

Nu mă
lege de 
trăită la

cu o cul- 
omul crea- 
îndrăznelil, 
tîrăște, ca- 
mereu mai

al
care urcă, nu se 
cere mai mult, 
nu-și face concesii la caii—
muncii sale. Esfe intelec- 
pe care în mod îndreptățit

îndoiesc că veți tnfe- 
ce studenția trebuie 

cea mai înaltă tensiune I

La 17 decembrie, la Mini
sterul Afacerilor Externe a 
avut loc semnarea Planului de 
colaborare culturală între R.P. 
Romînă și R.S. Cehoslovacă 
pe anii 1963 și 1964.

Planul de colaborare cultu
rală pe următorii doi ani pre
vede dezvoltarea colaborării 
multilaterale în domeniul 
științei și învățămîntului, cul
turii și artei, presei, radiodifu
ziunii și televiziunii, sportului 
etc.

Din partea romînă planul a 
fost semnat de Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din 
partea cehoslovacă deJaroslav 
Sykora, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar în 
R. P. Romînă.

La semnarea 
fost de față C.

planului au 
Nădejde, ad-

junct al ministrului învățămîn- 
tului, D. Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, AL 
Buican, vicepreședinte 
I.R.R.C.S., funcționari 
periori din Ministerul Aface
rilor Externe, Ministerul în
vățămîntului și Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Din partea cehoslovacă au 
fost prezenți Vladislav Kukla, 
director în Ministerul învăță
mîntului și Culturii, Karel 
Starek, șef de secție în Mi
nisterul învățămîntului și 
Culturii, Mărie Blazkova din 
Ministerul învățămîntului și 
Culturii și membri ai Amba
sadei R. S. Cehoslovace la 
București.

Cu ocazia semnării, șefii ce
lor două delegații au ținut 
discursuri.

al 
su-

I N FOR M A T I I
La invitația Prezidiului Aca

demiei R. P. Romîne a sosit 
în Capitală prof. V. G. Bara- 
nov, membru al Academiei de 
Științe Medicale a Uniunii So
vietice care va face un schimb 
de experiență cu cadre de 
specialitate din țara noastră 
și va ține o serie de confe-

rințe în 
nologiei.

domeniul endrocri-

★
Luni dimineața s-a deschis 

la Școala medie „Gheorghe 
Lazăr” din Capitală cea de-a 
4-a sesiune a „Lecturilor pe
dagogice“, organizată de Insti
tutul de științe pedagogice.

(Agerpres)

Cereți la toate ma
gazinele comerțului 

de stat produsele 
,,Fabricii de Coniec 

ții-Iași”.
— COSTUME, TA- 
IOARE
— PANTALONI
— LENJERIE BĂRBĂ
TEASCĂ etc.
Sînt elegante și mo

derne



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PEȘTE HOTARE
„Dorim să dezvoltăm relațiile 

comerciale și culturale cu Romînia“ 
declară HERMES LIMA

BRASILIA 16 (Agerpres). — 
Corespondență specială : Pri
mul ministru al guvernului 
federal brazilian și ministru 
al afacerilor externe, Hermes 
Lima, a primit la. sediul pre- 
țedinției guvernului din orașul 
Brasilia delegația Uniunii Zia
riștilor din R. P. Romînă, al
cătuită din Nestor Ignat, pre
ședinte al Uniunii Ziariștilor 
din R. P. Romînă, Mircea Ră- 
dulescu, redactor-șef al zia
rului „Romînia Liberă” și 
George Ionescu, vicepreședinte 
al Comitetului de Radiodifuzi
une și Televi
ziune de pe 
lîngă Consiliul 
de Miniștri al 
R. P. Romîne.

In convor
birea avută cu 
grupul de zia
riști romîni, 
primul mini
stru brazilian a spus prin
tre altele : „Capitala țării, 
Brasilia, după cum ați putut 
constata, este un oraș cu to
tul nou, care nu are mai mult 
de 5 ani de zile. In momentul 
de față se desfășoară lucrări 
pentru dezvoltarea lui. Spe
răm că, în viitorii 5—6 ani, 
construcția capitalei țării va fi 
desăvîrșită.

Referindu-se la relațiile din
tre Brazilia și R- P. Romînă, 
primul ministru a spus :

„Cred că perspectivele dez
voltării lor sînt foarte bune. 
Dorința Braziliei este de a în
treține relații cu statele din 
toată lumea. Sîntem foarte 
interesați să dezvoltăm rela
țiile comerciale cu Romînia, 
cu țările din zona socialistă. 
Sîntem convinși de importan
ța coexistenței între state cu 
regimuri politice și economice 
diferite. Acest lucru este esen
țial pentru menținerea și 
apărarea păcii. Cred că pro
blema păcii este problema 
crucială a timpurilor noastre 
și că trebuie acționat bine și 
rapid pentru a menține pa
cea. în prezent lupta pentru 
menținerea păcii este într-a- 
devăr o problemă fundamen
tală pentru destinele tuturor 
țărilor din lume. Războiul 
modern nu mai permite nici 
unei părți a lumii să rămînă 
în afara lui, să obțină, ca în 
trecut, profituri de pe urma 
lui. Armele noi moderne exis
tente astăzi reprezintă o a- 
menințare pentru întreaga 
omenire. Iată de ce trebuie 
depuse eforturi pentru apăra
rea și consolidarea păcii.

Cred, de asemenea, că posi
bilitățile de colaborare și în

CONVORBIREA 
PRIMULUI MINISTRU 

AL BRAZILIEI 
CU DELEGAȚIA 

DE ZIARIȘTI ROMÎNI

țelegere între popoare sînt 
mult mai mari decît își în
chipuie unii oameni de stat. 
Așadar trebuie învinse preju
decățile, trebuie desfășurate 
eforturi pentru a consolida 
pacea. Sîntem într-adevăr an
gajați în această politică de 
pace și de colaborare interna
țională. Iată pe scurt politica 
noastră. Brazilia a fost întot
deauna o. țară devotată păcii. 
Aceasta este linia generală a 
gîndirii politice a Braziliei în 
relațiile internaționale.

Aș vrea să adaug că ne a- 
flăm într-un 
proces de trans
formare a vie
ții noastre eco
nomice și so
ciale. Este un 
proces comun 
țărilor din A- 
merica Latină. 
Există aspecte 

particulare pentru fiecare țară 
a emisferei noastre, dar există 
și o problemă comună tuturor 
acestor țări : nevoia de a de
păși starea de subdezvoltare, 
adică vechile structuri pe care 
le-am moștenit trebuie să fie 
modificate pentru a construi 
o țară modernă și puternică“.

în continuarea convorbirii 
cu grupul ziariștilor romîni, 
premierul Hermes Lima a sub
liniat :

„Sînt la curent cu progre
sele economice, culturale ale 
Republicii Populare Romîne și 
cu eforturile pe care le face 
pentru construirea noii, socie
tăți. N'oi dorim să dezvoltăm 
relațiile noastre comerciale- 
culturale cu Romînia și desi
gur vizita dumneavoastră va 
avea urmări bune pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre 
țările noastre.

Doresc să arăt, între altele, 
că mă număr printre admira
torii muzicii populare romî- 
nești. Am mai multe înregis
trări de muzică populară ro- 
mînească care îmi plac foarte 
mult. Cred că și muzica 
populară braziliană este apre
ciată în Romînia. Există la 
noi de cîțiva ani o puternică 
mișcare pentru valorificarea 
muzicii populare braziliene 
care în trecut era neglijată”.

în încheierea convorbirii, 
primul ministru brazilian a 
spus ziariștilor romîni :

„Vizitînd Brazilia veți pu
tea constata că corespunde 
realității afirmația despre spi
ritul cordial al brazilienilor. 
Sînt sigur că vizita dumnea
voastră se va desfășura pînă 
la capăt într-o atmosferă cor
dială”.

După tratativele
De Gaulle-Macmillan

PARIS n (Agerpres). ~ - 
„Comunicatul dat publicității 
după încheierea convorbirilor 
de Gaulle-Macmillan nu pre
tinde să satisfacă toate curiozi
tățile“ — această formulă am
biguă a agenției France Pres
se sintetizează cit se poate de 
bine rezultatul tratativelor 
care au avut loc la sfîrșitul 
săptămînii trecute între cei doi 
lideri vest-europeni.

Agenda discuțiilor care au 
avut loc la palatul Rambouillet 
(reședința președintelui de 
Gaulle N. R.) a fost destul de 
încărcată. In afară de proble
ma generală a situației inter
naționale, cei doi oameni de 
stat au trecut în revistă unele 
probleme de interes special și 
imediat pentru ei, cum ar fi 
tratativele de la Bruxelles pen
tru intrarea Angliei în Piața

comună, relațiile între S.U.A. 
și aliații lor europeni, politica 
nucleară occidentală.

Mulți comentatori au consi
derat că pentru guvernul en
glez aceste tratative sint pro
babil cele mai importante din 
istoria relațiilor de după răz
boi dintre Franța și Anglia.

Observatorii politici se, în
doiesc că greutățile pe care le 
întîmpină Macmillan au găsit 
înțelegere la Paris.

Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

GENEVA 17 (Agerpres). — 
La ședința plenară din 17 de
cembrie a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare a con
tinuat discuția în problema 
dezarmării generale și totale, 
la care au luat parte repre
zentanții Italiei, Canadei, Po
loniei și S.U.A.

Delegatul italian, Cavalletti, 
s-a solidarizat cu poziția 
neconstructivă adoptată de A. 
Dean (S.U.A.) la ședința din 
14 decembrie a comitetului. 
După părerea reprezentantu
lui italian, propunerile sovie
tice prezentate la sesiunea a 
17-a a Adunării Generale a 
O.N.U. nu pot fi luate ca bază 
pentru un acord reciproc ac
ceptabil cu privire la dezar
marea generală și totală în- 
trucît, potrivit spuselor lui, a- 
ceasta ar pune Occidentul în
tr-o situație dezavantajată 
față de țările socialiste.

Argumentele lui Cavalletti 
au fost sprijinite de reprezen
tantul Canadei, Burns, care a 
declarat că propunerile sovie
tice necesită precizarea și ex
plicarea multor amănunte 
care, chipurile, încă nu sînt 
clare pentru reprezentanții oc
cidentali în comitet.

Apoi a rostit un amplu dis
curs șeful delegației Poloniei, 
M. Lachs, care s-a. referit pe 
larg la binecunoscutul „plan 
Rapacki” privitor la crearea 
de zone denuclearizate în Eu
ropa. Adoptarea acestui plan, 
a sublinat el, ar crea o at
mosferă mai favorabilă în 
Europa, ar îndepărta posibili
tatea izbucnirii războiului nu

clear, ar contribui la însănă
toșirea situației internaționale 
și la îmbunătățirea relațiilor 
dintre state.

Reprezentantul american 
Stelle a dat citire unei de
clarații a Departamentului de 
Stat al S.U.A. de care ameri
canii s-au folosit și în luna 
aprilie și al cărei sens se re
duce la aceea că „planul Ra
packi” este inacceptabil pen
tru Occident întrucît el ar 
oferi avantaje numai țărilor 
socialiste, ar duce la slăbirea 
apărării „lumii libere” și ar 
încălca principiul „echilibru
lui de forțe” în Europa.

Următoarea ședință a Comi
tetului va avea loc la 19 de
cembrie.

La sediul reprezentanței
permanente

a R. P. Romîne la O.N.U.
NEW YORK. La sediul re

prezentanței permanente a 
R. P. Romîne la O.N.U. a avut 
loc o întîlnire a membrilor 
delegației R. P. Romîne la se
siunea a XVII-a a Adunării 
Generale a O.N.U. cu repre
zentanți ai ziarelor, posturilor 
de radio și agențiilor de presă 
acreditați la Organizația Na
țiunilor Unite.

întilnirea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

Manolis Giezos 
nu-și va înceta 

activitatea politică

ATENA. — Eroul național 
al Greciei Manolis Giezos 
nu-și va putea ocupa locul în 
parlament unde a fost ales la 
alegerile parlamentare din 
1961. Hotărîrea tribunalului 
cu privire la privarea lui Gle- 
zos de drepturi politice pe 
timp de 8 ani, este menținută 
în vigoare de autorități, deși 
el a fost pus în libertate.

Dar Manolis Giezos, fiu 
curajos al poporului grec, 
nu-și va înceta activitatea po
litică. El a fost ales membru 
al Comitetului executiv al 
partidului E.D.A. și și-a pre
luat funcția.

într-o declarație adresată 
ziarului „Nea”, Manolis Giezos 
cheamă poporul grec să lupte 
și mai hotărit pentru elibe
rarea a peste 1 000 de deținuți 
politici, care zac de 18—19 ani 
în închisori.

Evenimentele
• SINGAPORE.. — In protecto

ratele engleze. Brunei și Sarawak 
continuă luptele intre răsculați și 
trupele colonialiste.

După cum transmite agenția

Protestul londonezilor
Zilele trecute, în fața ambasadei americane din Londra 

s-a desfășurat o puternică demonstrație de protest a 
londonezilor împotriva proceselor înscenate Partidului 

Comunist din S.U.A., precum și mișcării „Femei, luptați

din Brunei
Associated Press, conducătorul 
răsculaților, A. M. Azhari, care se 
află în prezent Ia Manila, a adre
sat note guvernelor Indoneziei, 
Pakistanului, Irakului și R.A.U., 
cerîndu-le să recunoască guvernul 
său și să ridice problema situației 
din Brunei la Organizația Națiu
nilor Unite. El a declarat că răscu- 
lații din Brunei sînt pregătiți să 
ducă un război îndelungat de gue
rilă, pînă cînd „ultimele vestigii 
ale colonialismului vor fi îndepăr
tate din Borneo de nord".

0 expoziție a cârtii 
roniinești la Neapole
NEAPOLE. — în ciuda con

dițiilor nefavorabile de timp — 
ploaie și grindină, — numeroși 
profesori ai Institutului de studii 
orientale din Neapole au fost pre- 
zenți la întilnirea prilejuită de 
deschiderea Expoziției cărții romî- 
nești din acest oraș.

Inaugurînd expoziția, rectorul 
Institutului de studii orientale din 
Neapole, prof. Alessio Bombaci, a 
ținut o prelegere, subliniind nece
sitatea dezvoltării relațiilor cultu
rale italo-romîne in scopul unei 
mai bune cunoașteri reciproce a 
valorilor culturale ale popoarelor 
italian și romîn.

Consilierul cultural al Legației 
R. P. Romîne la Roma, prof. Con
stantin Pufan, a oferit apoi insti
tutului numeroase volume de is
torie, limbă, literatură și artă ro
mînă clasică și contemporană, 
precum și ediții în limba romînă 
din literatura italiană.

Rectorul Institutului de studii 
orientale din Neapole a mulțumit 
guvernului romîn pentru frumosul 
dar făcut institutului.

Ce-și doresc copiii americani?
Ancheta organizată de „New York Times” la o școală elementară din 

New York

Ce-și doresc copiii ameri
cani ? Pentru a afla 
răspunsul la această în

trebare, ziarul „New York 
Times“ a organizat o . anchetă 
într-o școală elementară din 
New York. Răspunsurile sînt, 
firește, dintre cele mai va
riate. Un copil de opt ani își 
dorește să devină „degustător 
de înghețată", iar o fetiță ar 
vrea să fie regină „pentru ca 
toată lumea s-o asculte“. Mai 
mult de 10 la sută dintre co
piii de această vîrstă mani
festă un interes profund față 
de soarta omenirii. După cum 
remarcă revista „New York 
Times Magazine", „este însă 
trist că, indiferent ce doresc, 
cei mai mulți dintre copii par 
a fi convinși că există prea 
puține șanse ca dorințele lor 
să se realizeze“.

„Aș vrea, a răspuns un 
băiat, să nu avem niciodată 
războaie și să nu ne luptăm cu 
alte țări. Doresc acest lucru 
pentru că nimeni nu vrea ca 
alții să fib loviți sau ca vreo 
parte a lumii să fie bombar
dată". „Aș vrea — sună alt 
răspuns — ca America să nu 
facă război cu Rusia pentru 
că Rusia are arme mai pu
ternice“. Alt elev dorește o 
locuință nouă, mai bună, pen
tru familia lui. „Nu, nu se 
va întîmpla așa ceva, ar fi 
prea minunat", scrie el. Prin
tre răspunsurile primite se 
poate citi și următorul: 
„Vreau să intru în armată.

îmi place armata pentru că 
îmi place să trag cu mitralie
ra. Cînd voi fi mare cred că 
voi intra în armată și voi îm
pușca oameni“.

Mai mult de jumătate din
tre copiii de 11 ani formulea
ză dorințe referitoare la viito
rul omenirii. Ele sînt cel mai 
adesea colorate de un pesi
mism puțin obișnuit pentru 
această vîrstă. „Aș vrea să 
nu mai existe bani, pentru că 
atunci n-ar mai fi atîtea ne
cazuri pe pămînt. Banii au 
devenit prea importanți. Ai 
nevoie de bani chiar și pen
tru a candida la președinția 
Statelor Unite". Iată și un alt 
răspuns ? „Aș vrea ca pămîn-

lume moartă. Poate că o rasă 
nouă se va dezvolta și va găsi 
cheia secretului pe care ve
chea rasă n-a putut-o găsi : 
secretul păcii. Poate“. „Dacă 
este vorba să-mi exprim o 
singură dorință, spune un co
pil. aș vrea o lume perfectă, 
fără oameni săraci sau răi. 
Nu cred însă că așa ceva se 
poate întîmpla". Ideea că so
cietatea de astăzi nu poate 
găsi o soluție, că relele ei sînt 
de neînlăturat, revine în mul
te dintre răspunsurile acestor 
copii, pentru că lumea în care 
trăiesc nu le deschide nici o 
perspectivă, și despre lumea 
nouă, care se construiește pe 
alte meleaguri, nu li se vor-

tul nostru să nu devină o bește în școala lor.

Demonstrații ale studenților austrieci
La 14 decembrie 

au avut loc la Vie- 
na două mari de
monstrații studen
țești. In ciuda in
terdicției poliție
nești, studenții de 
la, Politehnică au 
organizat un miting 
de protest împotri
va insuficientelor a- 
locații pentru stu
denți. După aceea, 
încolonați, mii de 
studenți au demon
strat în fața Parla
mentului, unde în

cursul aceleiași zile 
a avut loc prima 
ședință de consti
tuire a Consiliului 
Național nou ales. 
Poliția a oprit de
legația de studenți 
care voia să înmâ
neze parlamentului 
un document cu- 
prinzînd revendică
rile studențești.

In aceeași zi s-a 
desfășurat și o de
monstrație a stu
denților de la Uni
versitate. Partici-

panții purtau pan
carte pe care se pu
tea citi: „Ajutori”, 
„Școlile superioare 
sînt în pragul rui
nei”. Ei au adresat 
parlamentului o pe
tiție cerînd să se 
creeze condițiile ne
cesare desfășurării 
normale a învăță
mântului superior, 
să se sprijine dez
voltarea științei și 
a cercetărilor știin
țifice.

Pregătiri la Havana în vederea celui a'e-al 2-lea Congres al tineretului din țările latino-americane. 
In fotografia de mai sus un aspect de la ședința de lucru a delegației Uniunii tinerilor comu
niști din Cuba, a delegaților Federației studenților universitari, ai Uniunii elevilor din școlile secun
dare, ai Centralei muncitorilor din Cuba și ai Institutului cuban pentru prietenia cu țările străine. 
Ședința care a avut foc recent a fost prezidată de Joel Iglesias, secretar general al Uniunii tineri

lor comuniști.
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însemnări
Adevăratul
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ntr-un oraș din Italia s-a sinucis un copil. Numele 1 
său e Loris Badzanela în vîrstă de numai 14 ani. , 
Motivul morții sale — afirmă autoritățile — ar fi 
fost o... „greșeală”. Există, desigur, și cazuri de si- 1 
nucidere din greșeală, dar moartea tragică a acestui 
copil își are o cauză mult mai profundă. El a că' i 
zut victimă societății burgheze, care-și face din

otrăvirea conștiinței tineretului un „business” rentabil. Loris a fost 
descoperit cu ștreangul de gît lingă fereastră, nu departe de mă
suța pe care zăcea un comics cu o descriere ilustrată despre o 
sinucidere. în urma cercetărilor făcute s~a constatat că descrie
rea semăna foarte mult cu ceea ce s-a petrecut cu Loris. Tină- 
rul, pare'se, liotărîse să repete, punct cu punct, metoda morții 
prin spînzurare așa cum ca era descrisă în comicsul „Moartea 
călăului” pe care îl citise cu cîteva clipe înainte. Curiozitatea i~a 
fost însă fatală, deoarece ștreangul l-a sugrumat înainte ca el 
să-și dea seama. Ziarul „Stampa” din Torino referindu-se la acest 
caz relata că comicsurile de tipul „Moartea călăului” au înlă- 1 
turat aproape definitiv romanele clasice de aventuri care păreau 
altă dată trainice”. Comicsurile ,..made in S.U.A.", schilodesc 
sufletele cititorilor tineri, îi împing la fapte necugetate. Otrăvi
rea conștiinței tineretului prin intermediul comicsurilor și al 
maculaturii decadente a devenit un „business” mult prea bănos, 
iar autoritățile din țările occidentale nu intervin pentru înlă
turarea acestui rău social (nu intervin din motive lesne de în- 
țeles! ).

Tragedia lui Loris Badzanela nu este prima și nici ultima în- 1 
tîmplare de acest gen petrecută în Occident. Ea dezvăluie con
secințele unei „educații” nefaste...

G. GACIU

Record

de stupiditate
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I egele Xerxes I al Persiei a poruncit să fie bătută 
marea cu vergi de oțel drept 
înecat corăbiile și a pierdut 

Cînd regele Filip al IV-lea 
despre înfrîngerea armatelor 
fie scos orologiul de pe frontonul palatului un- 
de-și avea reședința. „Ori de cîte ori văd umbra 

acelor orologiului alunecînd, văd sfîrșitul domniei mele” — 
spunea el.

Cine crede că asemenea recorduri de stupiditate au putut 
fi înregistrate numai în antichitate sau evul mediu, se înșeală.

Agențiile de presă occidentale ne-au relatat că autoritățile 
ngodinhdiemiste din Vietnamul de Sud au ordonat înregistra
rea tuturor obiectelor, inclusiv a instrumentelor muzicale, 
„care ar putea fi folosite în scopul propagandei politice". în 
comunicatul administrației ngodinhdiemiste se arată că și in
strumentele muzicale sînt „periculoase" întrucît ele „pot li 
folosite la acompaniamentul cîntecelor patriotice".

In sfîrșit, Ngo Dinh Diem a mai găsit un vinovat pentru lovi
turile pe care le primește zi de zi din partea forțelor patrio
tice ! Cu perspicacitatea lui binecunoscută a descoperit în in
strumentele muzicale un „element subversiv”. Și a acționat 
cu maximum .de energie: viorile, tobele, trompetele și toate 
suratele lor au fost trecute Ia categoria „suspecți".

După toate astea nimeni nu-i va contesta dictatorului ame
ricanizat al Vietnamului de Sud meritul de a fi autorul uneia 
din cele mai mari stupidități cunoscute în istoria contem
porană.

pedeapsă că i s-au 
o bătălie navală, 
al Spaniei a aflat 

sale, a ordonat să
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„Coreea liberă“

de la

Washington

omnul Lecour, reprezentant al postului de televi
ziune din Geneva stătea de vorbă cu o mare perso
nalitate a presei din Coreea de sud :

— Vă întîlnesc mereu Ia diverse manifestări in
ternaționale. Citesc mereu relatările dvs. privind 
problemele coreene; Spuneți’mi, mai există în Co
reea de sud ți alte ziare în afara celor reprezentate

»»
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»«
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de dvs. ?
— Nu — răspunse interlocutorul. Eu reprezint toate ziarele 

sud-coreene și în afară deș aceasta agenția centrală de știri din 
Coreea de sud.

— Dacă am înțeles bine, în afară de știrile transmise de dvs., 
în Coreea de sud nu pătrund, oficial, nici un fel de alte știri ?

—• Desigur că nu.
1— Mi s-a spus că sînteți și editorul unei reviste luxoase care 

se difuzează gratuit în Occident. Cum se numește această revistă?
—1 „Coreea liberă”.
■— Și unde se editează ea 7!

La Washington.
■— Spuneți-mi vă rog, care e naționalitatea dvs. ?,
— Sînt american. Mă numesc James Bundy.
Totul e perfect autentic. N-am făcut decît să prezentăm citi

torilor noștri conținutul unei relatări apărute deunăzi în ziarul 
„DIE WELT” care apare în Germania occidentală.

E. R.

»

:«
?

pentru pace
O plastică exprimare a protestului 

oamenilor cinstiți din Anglia împo
triva atacurilor la care sînt supuse 
forțe democratice din S.U.A. au rea
lizat-o doi actori de la „Unity Thea- 
tre”. Ei au venit în fața ambasadei 
americane sugerînd un „tablou viu”: 
actorul Rony Bevan sugera milita
ristul american care punea în lan
țuri mîinile libertății, iar actrița 
Joice Tringham reprezenta „statuia 
libertății” care plînge (în fotografia 
din dreapta o putem vedea pc ac
trița engleză în timpul demonstra
ției).

în ciuda faptului că poliția lon
doneză a intervenit cu brutalitate, 
demonstranții au staționat mult timp 
în fața ambasadei americane, cerînd 
anularea proceselor anti-democrati- 
ce, anularea legilor McCarran și 
Smith. (în fotografia de jos, un grup 
de demonstranți).

SCURTE ȘTIRI • SCURTE
N. S. Hrușciov a primit 

delegația militară 
a R. P. Polone

MOSCOVA. — In dimineața 
zilei de 17 decembrie, N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit delegația 
militară a R. P. Polone, con
dusă de generalul de armată 
Marian Spychaiski.

La întrevedere au participat 
mareșalul Uniunii Sovietice, 
R. Malinovski, ministrul A- 
părării al U.R.S.S., și B. Jas- 
zczuk, ambasadorul R. P. Po
lone în U.R.S.S.

India : Mulțumiri 
adresate U.R.S.S. 
și R. P. Romîne

6 DELHI. — Guvernul indian a 
organizat o societate de stat pen
tru vînzarea și distribuția produ
selor petroliere, căreia îi aparțin 
stațiunile de benzină, situate pe 
șoselele principale ale țării. La 15 
decembrie a început să funcțione
ze la Delhi prima stațiune de ben
zină a societății „Indian oii". în
tr-un cadru festiv, ministrul sub
solului și combustibilului- al Indiei, 
K. D. Malaviya, a tăiat panglica 
și un convoi de mașini s-a îndrep
tat spre stațiunile de alimentare. 
Ministrul Malaviya a exprimat 
mulțumiri Uniunii Sovietice și Re

publicii Populare Romîne pentru 
ajutorul acordat Indiei în lucrările 
de prospecțiuni și de organizare 
a extracției petrolului.

VARȘOVIA 17 — Corespon
dentul Agcrpresă transmite : 
La 16 decembrie s-au încheiat 
lucrările celui de-al 4-lea Con
gres al Federației Internațio
nale a luptătorilor din rezi
stență, a victimilor și deținu- 
ților fascismului (F.I.R.).

Problema păcii, a dezarmă
rii generale și totale, lupta 
împotriva militarismului re
vanșard vest-german, educarea 
tinerei generații în spiritul 
luptei pentru apărarea păcii 
— au fost principalele pro
bleme dezbătute la Congres. In 
cadrul discuțiilor a luat cu- 
vîntul și reprezentantul Co
mitetului foștilor deținuți anti
fasciști d'in R. P. Romînă, Ion 
Popescu Puțuri.

BERLIN. — Cu prilejul ce
lei de-a 10-a aniversării a 
televiziunii din Republica De
mocrată Germană, la 15 de
cembrie a avut loc în sala de 
concerte „Friedcrichstadt-Pa- 
last” din Berlin o reuniune 
festivă. Au fost de față Walter 
Ulbricht, președintele Consi
liului de Stat al R. D. Ger
mane, și alți conducători ai

R.D.G., membri ai corpului 
diplomatic, precum și repre
zentanți ai televiziunii și ar
tiști din 12 țări, printre care 
și din R. P. Romînă.

U.R.S.S. : Se pregătește 
editarea caietelor 

matematice ale Iui Marx

© MOSCOVA. — La începutul 
anului 1963 vor apare în U.R.S.S. 
caietele matematice ale lui Marx, 
care numără aproximativ 1 000 de 
pagini.

Marx s-a ocupat de algebră, 
calcul diferențial și integral în-' 
cepînd din anul 1858. El a stu
diat numeroase noțiuni matema
tice importante : funcția matema
tică, diferențial, calcul. Marx ur
mărea folosirea matematicii în e- 
conomie. El sublinia că „numai 
atunci știința va ajunge la per
fecțiune cind vor fi folosite în ea 
metodele matematicii". Manuscri
sele matematice ale lui Karl Marx 
„anticipează în mod uimitor idei
le care au început să se dezvolte 
în matematica modernă și în lo
gica matematică numai in ultimul 
timp", a declarat dr. Sofia lanov- 
skaia la consfătuirea comună a e- 
conomiștilor și matematicienilor 
sovietici,

BERLINUL OCCIDENTAL'. — 
Elementele „ultra" din Berlinul 
occidental, au săvîrșit în seara 
zilei de 16 decembrie o nouă ex-

plozie la frontiera cu R.D.G. Ex
plozia a fost efectuată de pe te
ritoriul Berlinului occidental în re
giunea Jerusalemerstrasse în apro
pierea punctului de trecere de 
frontieră de pe Friedrich-Strasse. 
In ultimele două săptămîni a- 
ceasta este a doua acțiune între
prinsă de ' pe teritoriul Berlinului 
occidental, cu scopul de a men
ține încordare in „orașul de 
Front" în interesul adversarilor 
rezolvării pașnice a problemei 
germane și problemei Berlinului 
occidental.

• BONN. — Comisia buge
tară a Bundestagului vest- 
german a aprobat hotărîrea 
guvernului R.F.G. de a-și spori 
alocațiile militare pe anul 
1963 cu încă 1,1 miliarde 
mărci.

PARIS — La alegerile mu
nicipale suplimentare din Sar- 
celle (departamentul Saine-et- 
Oise) republicanii francezi au 
obținut un mare succes. Lista 
Uniunii republicane prezen
tată de partidul comunist și 
partidul socialist unificat a în
trunit 56,5 la sută din voturi, 
depășind cu mult lista pre
zentată de reacțiune.

» MOSCOVA1, — „Psihicul și 
senzația au apărut în lumea orga
nică în faza de dezvoltare în care 
în organism s-a format reflexul 
condiționat", afirmă psihologul so-

vietic, Alexei Leontiev, profesor 
la Universitatea din Moscova. 
Pînă în prezent, problema originii 
senzațiilor nu era rezolvată in 
știință. La mijlocul secolului tre
cut, naturalistul Heckel a formu
lat șapte enigme universale, prin
tre care era și enigma originii sen
zației. Prof. Leontiev își dezvoltă 
ipoteza cu privire la apariția sen
zațiilor în cartea „Problemele dez
voltării psihicului".

El a lucrat la această carte 25 
de ani, iar tirajul ei s-a epuizat 
în trei ore.

• LENINGRAD — Cunos
cutul astronom Nikolai Ko- 
zîrev din Pulkovo a stabilit 
existența pe planeta Venus a 
unei activități vulcanice in
tense.

• HANOI. — 'Agenția .V.N.A. 
relatează că Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud a 
dat publicității o declarație în care 
condamnă în fața opiniei publice 
mondiale acțiunile criminale ale 
autorităților diemiste care au otră
vit un mare număr de patrioți de
ținuți în lagărele de concentrare 
de la Ko Ron și Ro Lung. Deținu- 
ților li s-â dat să mănînce orez 
otrăvit.

LEIPZIG. — La Leipzig și-au 
încheiat lucrările conferința 
sindicală internațională con
sultativă care a dezbătut

urmările economice și sociale 
ale activității Comunității E- 
conomice Europene (Piața co
mună). La conferință au parti
cipat delegații ale organiza
țiilor sindicale din peste 40 de 
țări ale lumii. Delegații la 
conferință au discutat proble
mele legate de formarea unui 
front unit de luptă a clasei 
muncitoare internaționale îm
potriva ofensivei monopoluri
lor grupate în Piața comună.

LONDRA. — Luni după- 
amiază primul ministru en
glez Macmillan a părăsit Lon
dra, plecînd spre insulele 
Bahamas, unde urmează să se 
întilnească la Nassau cu pre
ședintele S.U.A., Kennedy. 
Tratativele Kennedy-Mac
millan reprezintă un fel de 
concluzie a sezonului diploma
tic hibernal al Occidentului.

PARIS — După cum reia, 
tează corespondentul din Da
kar al agenției France Presse, 
parlamentul senegaiez a votat 
o moțiune de neîncredere în 
guvernul condus de Mamadu 
Dia.
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