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Manifestări PLANUL ANUAL tinereții la Ploiești9

cultural-arlistìce
în regiunea Oltenia au avut 

loc duminică numeroase mani
festări dedicate apropiatei săr
bători : împlinirea a 15 ani de 
la proclamarea Republicii. Ti
nerii scriitori și artiști amatori, 
membri aj cercului literar 
„Traian Demetrescu“ și ai stu
dioului de teatru de pe lingă 
Casa de cultură a sindicatelor 
Craiova, au prezentat, în fața 
a numeroși oameni ai muncii, 
montajul literar muzical „Poe
ții noștri cîntă Republica“. Ele
vii școlilor elementare și medii 
din Craiova au prezentat, în 
sala Filarmonicii de Stat „Ol
tenia” din localitate, progra
mul festiv „Te cîntăm, te slă
vim Republică iubită”, organi
zat de Comitetul orășenesc 
Craiova al U.T.M. La aproape 
100 de cămine culturale au 
fost expuse conferințe pe tema 
„R. P. Romînă la a 15-a ani
versare”, care au fost urmate 
de spectacole prezentate de ar
tiști amatori și elevi din co
munele respective.

• Colectivul Uzinelor „ÎNFRĂȚIREA” din ORADEA a rapor
tat îndeplinirea înainte de termen a planului anual de producție, 
în acest an aici au fost introduse în fabricație noi tipuri de 
mașini : două ciocane pneumatice de 63 și respectiv 100 kg, o 
mașină de găurit etc. Prin modernizarea a diferite mașini și 
prin extinderea folosirii maselor plastice, colectivul acestor 
uzine a obținut o însemnată economie de metal, îmbunătățind 
în același timp caracteristicile funcționale ale acestor mașini.

Zilele acestea și muncitorii Fabricii „SOLIDARITATEA“ Ora
dea au îndeplinit planul anual, 
materie primă din care se pot 
40 000 perechi încălțăminte.

Numărul întreprinderilor din 
realizat planul anual de producție înainte de termen se ridică 
la 40.

Ei au economisit o cantitate de 
confecționa în plus aproape

regiunca Crișana care și-au

9 Colectivele de muncă ale întreprinderilor industriale din 
regiunea PLOIEȘTI au îndeplinit luni planul pe anul în 
curs la producția globală și marfă. De la începutul anului și 
pînă acum, aceste întreprinderi au dat peste plan produse în 
valoare de peste 200 000 000 lei, cu aproape 20 la sută mai mult 
decît în anul trecut. Față de 1961, productivitatea muncii în în
treprinderile ploieștene a crescut cu 11 la sută, iar pierderile 
de produse petroliere au fost mai mici cu 2,4 la sută decît pro
centul admis. Industria locală a regiunii a trimis în plus șan
tierelor materiale de construcție pentru circa 300 apartamente, 
în același timp, s-au obținut produse de calitate superioară.

® Sondorii Trustului de foraj Tg. Jiu, muncitorii Combinatului 
de zahăr și ulei Oltenia — Podari și colectivul întreprinderii de 
transporturi au îndeplinit planul de producție pe anul 1962. 
Sondorii întreprinderilor aparținînd trustului Tg. Jiu au rapor
tat că au săpat cu turbina 64,2 la sută din volumul de foraj 
realizat, față de 50 la sută, cit aveau planificat. Ca urmare, au 
depășit viteza de lucru și au redus costul metrului forat în
scriind în bilanțul încheiat la sfîrșitul lunii noiembrie economii 
peste plan în valoare de 
binatului „Oltenia” din Podari,(Agerpres).

Pe furia acestei instalații scrie : „Fabricat în R.P.R." Locul unde fo
rează — Oltenia. Aici lucrează brigada fruntașă condusă de Nicolae 

Lupșa, care-și depășește în fiecare lună sarcinile de plan cu 
.10 la sută.

Foto : AGERPRES

Orchestra de muzică 
populară „Flacăra Pra
hovei" din Ploiești a 
sărbătorit duminică 15 
ani de activitate. In 
acest timp, colectivul 
artistic a prezentat 
peste 3 000 de spec
tacole, care au fost 
urmărite de aproape 
t 000 000 de specta
tori. Mai mult de ju
mătate numărul

spectacolelor au fost 
prezentate în mediul 
rural. Tot în această 
zi s-au împlinit 10 ani 
de cînd Filarmonica 
de Sfat „Ciprian Po- 
rumbescu’’ a prezentat 
primul său concert 
simfonic. De la înfiin
țare, filarmonica a dat 
pe scenete cluburilor 
din întreprinderi și la

căminele culturale clin 
regiune 612 concerte 
la care au participat 
peste 
meni

Cu 
două 
fost 
certe 
Iară și simfonică, 
chinafe 
Decembrie.

(Agerpres)

178 000 de oa
si muncii.

prilejul celor
aniversări 

prezentate 
de muzică popu- 

în- 
zilei de 30

au 
con-

1423 000 lei. Muncitorii Com- 
concomitent cu îndeplinirea 
planului la toți indicii, au obți
nut aproape 4 500 000 lei eco
nomii suplimentare la prețul 
de cost.

Numărul întreprinderilor și 
unităților economice din re
giunea Oltenia care au înde
plinit pînă în prezent planul 
anual a ajuns la 80.

(Agerpres)

Băieți și fete, elevi ai celor 17 
școli medii, profesionale și 
tehnice, profesionale din o- 

rașul Ploiești, s-au întîlnit în sala 
Palatului culturii, la invitația Co
mitetului orășenesc U.T.M. Cu 
lojii trăiau o bucurie deosebită, 
bucuria intrării lor în rîndul ce
tățenilor majori ai Republicii noa
stre. li așteptau prieteni, părinți, 
profesori, educatori, activiști de 
partid și de stat, activiști ai U.T.M.

„Majoritatea dintre voi, dragi 
prieteni de 18 ani, aveți note bune 
și foarte bune la învățătură — s-a 
adresat celor de 18 ani, în cuvîn
tul său, tovarășul Gheorghe Bucu- 
rică, vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Statului popular 
orășenesc. Este firesc să fie așa I 
Partidul și guvernul Republicii 
noastre v-au creat asemenea con- 
difii Incit voi să vă pute/i pregăti 
temeinic pentru viitor. Din genera
ția voastră se vor ridica noi ca
dre de petroliști, tehnicieni, ingi
neri, cercetători care își vor adu
ce contribufia la construirea so
cietății noastre noi".

Felicitindu-i in numele comite
tului orășenesc U.T.M., tovarășul 
Vasile Georgescu, prim-secrelar, 
le-a înmînat celor sărbătoriți tra
diționalele Diplome de majorat.

Emoțiile trăite de cei sărbătoriți 
au fost exprimate prin cuvinte 
calde, pline de recunoștință țață 
de partid și guvern, fală de patria

I 
artistic

noastră socialistă.
Membrii ansamblului

„Flacăra Prahovei" și cei din for- 
mafia de muzica ușoară a Palatu
lui culturii au prezentat apoi un 
program bogat inspirat din viafa 
celor de 18 ani.

N. BARBU
I. TEOHARIDE

S-a încheiat

întrecerea formațiilor artistice
de amatori din Capitală

Duminică s-a în
cheiat întrecerea 
formațiilor artistice 
de amatori din Ca
pitală, organizată 
de către Comitetul 
pentru cultură și 
artă al orașului 
București, Consiliul 
local al sindicatelor 
și Comitetul orășe
nesc București al 
U.T.M. in cinstea a- 
niversării Republi
cii.

Timp de 12 zile, ră și simfonică, 
aproape 10 mii de 
spectatori au urmă-

rit pe scenele Casei 
de Cultură a raio
nului 1 Mai și Casei 
de cultură a tinere
tului din raionul 
Tudor Vladimires- 
cu întrecerea echi
pelor de teatru, for
mațiilor corale și de 
dansuri populare, 
colectivelor de ope
retă, brigăzilor ar
tistice de agitație, 
orchestrelor de mu
zică populară, ușoa- 

a 
numeroși soliști vo
cali, instrumentali

TINERII HUNED0REN1
SE PREGĂTESC

PENTRO ANUL NOU
Și în centrele industriale din 

regiunea Hunedoara pregăti
rile în vederea sărbătoririi 
tradiționalului pom de iarnă 
și revelionului sînț pe sfîrșite.

La Hunedoara, Petroșani^ 
Lupeni, Brad, Deva și alte lo
calități se organizează de că
tre comitetele U.T.M. carnava
luri ale tineretului unde vor 
întîmpina noul an peste 2 300 
de tineri fruntași în producție.

Peste 200 de mineri din Va
lea Jiului și siderurgiști de la 
Hunedoara vor fi oaspeți ai 
cabanelor Rusu, Baleia, Pie
trele și Voevodul din munții 
Parîng și Retezat. 50 de side
rurgiști hunedoreni vor petre
ce revelionul la Predeal. 
Numeroși oameni ai mun
cii din regiune vor întîm
pina Anul Nou la Moscova, 
Sofia și Budapesta.

(Agerpres)

artis- 
for- 
cu- 
ar- 
au

și recitatori 
tici. Cele 384 
mâții finaliste 
primind 5 200 
tiști amatori,
fost selecționate din 
aproape 800 echipe 
artistice de ama
tori din întreprin
deri și instituțiile 
bucureștene, cămine 
culturale, case raio
nale de cultură, 
case de cultură ale 
tineretului și ale 
Uniunii cooperației 
meșteșugărești.

(Agerpres)

Anul XVIII, seria II nr. 4234

cintela
tineretului

Proletari 'diti toate țările,

ofclariilor patriei

Sărbătoarea majoratului la Oradea. Din partea comitetului orășenesc U.T.M. tovarășul Ștefan Tarr, prim, 
secretar, îi felicită pe tinerii sărbătoriji. Foto ; N. BECZY.
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Tot luai multe organizații 
U.T.M. și de pionieri din regiu
nea Dobrogea răspund chemării 
la întrecere pentru colectarea 
unor cantități sporite dc fier 
vechi, lansată la începutul ace
stei luni, în cinstea aniversării 
R. P. Romîne de elevii școlii mc- 
dii nr. 3 din orașul Constanța, 
în primele 20 de zile ale lunii 
decembrie, tinerelul regiunii a 
colectat și trimis oțelăriilor pa
triei peste 400 tone fier vechi. 
S_au evidențiat școlile din orașe" 
le Constanța, Medgidia, Tule.ea, 
organizațiile U.T.M. din stațiu
nile de mașini și tractoare, de la 
Direcția regională a navigației 
civile, Șantierul naval maritim, 
Șantierul naval Tulcea și altele.

(Agerpres)

ămînt fertil, climă 
mai blinda decît în 
alte regiuni ale 
țării, apa freatică 
la 
au 
rul 

dezvolte, de-a 
cultura legumelor și îndeosebi 
a celor timpurii. Există aici o 
veche tradiție în legumicultura 
și mulți oameni pricepuți în a- 
ceastă meserie. Toate aceste 
posibilități au putut fi mult 
mai bine valorificate după în
cheierea procesului de colecti
vizare a agriculturii. Acum cul
tura legumelor constituie o ra
mură de bază pentru nume
roase gospodării colective de 
aici și ea se va dezvolta simți
tor în anii următori. La indi
cația conducerii partidului și 
guvernului, Comitetul- regional 
de partid și Comitetul execu
tiv al Sfatului popular regio
nal Banat au hotărît dezvol
tarea în jurul orașului Arad a 
unui puternic bazin legumicol. 
De la o suprafață de 2 450 de

mică adîncime 
făcut ca în ju- 
Aradului să se 
lungul anilor,

hectare, cu o producție totală 
de 47 000 de tone de legume în 
1962, se va ajunge în 1965 la 
3 000 de hectare, cu o produc
ție de 70 000 de tone, din care 
40 000—50 000 de tone de le
gume timpurii,

O experiență bună, un bogat 
plan de perspectivă — iată de

ionale și orășenești, specialiști 
din institutele de cercetări.

Participanții la consfătuire 
s-au interesat îndeaproape de 
experiența In legumicultura a 
gospodăriilor colective din ju
rul Aradului și din regiunea 
Banat și au împărtășit, la rîn- 
dul lor, din experiența dobîn-

însemnări de la consfătuirea 
pe țară organizată la Arad

ce 
de 
consfătuire organizată de Con
siliul Superior al Agriculturii 
și Consiliul agricol regional 
Banat. La consfătuire,, care a . 
avut loc acum cîteva zile, au 
participat : președinți, ingineri 
agronomi și brigadieri din mai 
multe gospodării colective din 
țară, cadre din aparatul con
siliilor agricole regionale, ra-

a fost ales Aradul ca loc 
mtîlnire pentru recenta

distanța de 50 de cm între rîn
duri și 30 de cm între plante. 
Feste plante a fost Întinsă 
pelicula de masă plastică, spri
jinită pe nuiele cu lungimea 
de 150-180 de cm. S-au format 
astfel tunele lungi de 20 de 
metri fiecare, orientate pe 
direcția vîntului, dominant. La 
capătul dinspre vînt al tune
lului, pelicula de masă pla
stică a fost fixată cu pămînt, 
celălalt capăt rămînînd desco
perit pentru aerisire. In fe
lul acesta cultura a fost pro
tejată de la 16 aprilie la 20 
mai. In această perioadă 
timpul s-a menținut rece, cu 
vînturi uscate. Cum s-au corn, 
portat culturile ? Cele nepro
tejate au vegetat foarte slab, 
iar în urma brumelor plantele 
au fost distruse în proporție 
de 60-70 la sută ; celelalte au 
vegetat, au înflorit și s-au dez
voltat în condiții normale. Ro
șiile din cultura protejată au 
fost recoltate cu 10-15 zile mai 
devreme decît celelalte dînd o 
producție medie de 51 200 de 
kg la hectar. Cultura nepr'ote- 
jată a dat o producție de 
22 414 kg la hectar. Ținînd 
seama de eficiența economică 
a acestui sistem, colectiviștii 
de aici și-au propus să cultive 
în 1963 roșii în cultură prote
jată pe suprafețe mult mai 
mari.

Inginerul agronom Zaharia

dită de colectiviștii din alte re
giuni ale țării.

Cu mult interes a fost ascul
tată expunerea tovarășului An
ton Szanda, președintele gos- 
■!M)dărjei colective din comuna 
Dorobanți. Colectiviștii de aici, 
alături de cei din Macea, au 
acumulat o bogată experiența 
în cultura roșiilor timpurii. A- 
nul acesta ei au avut culti
vată cu roșii o suprafață de 
50 de hectare Fiecare hectar 
le-a dat o producție de 25 030 
de kg. In cuvîntul său, tovară
șul Szanda a subliniat utilita
tea folosirii foliilor de polie
tilenă pentru pregătirea cul
turilor timpurii. Acest proce
deu a fost folosit aici pentru 
prima oară în anul 1962 ; su
prafața protejată — 4 000 de 
metri pătrați, unde au fost cul
tivate roșii din soiul hibrid 10 
X Bizon. Plantarea răsadurilor 
s-a făcut în rînduri duble, la

s

u pot să mă gîndesc la anii stu
denției mele, de mult apuse, fără 
o dureroasă strìngere de inimă. 
Sentimentul se cere definit. Nu 

le dulcea nostalgie după „anii 
' tinereții, de care să ne bucu
răm deci“, „gaudeamus igitur“

cum sună versul unui vechi cîntec studen
țesc. Fiindcă, deși în pragul vieții, anii n-au 
fost ai tinereții. Au fost triști, întunecați și 
dușmănoși ai unei vîrste care, dacă era 
intr-adevăr tînără în raport cu actul nostru 
de naștere, era în schimb, înfierată de cu
tele bătrîneții pe frunte. Ani de bătrînețe 
prematură. N-am să uit primul contact cu 
universitatea de acum treizeci de ani, prima 
zi cînd am intrat pe poarta ei masivă de 
fier, la marginea căreia am lăsat atîtea spe
ranțe adolescente. Nu ne-au întîmpinat nici 
colegi mai vîrstnici, bucuroși să rostească : 
bun venit „bobocilor" și nici dascălii nu 
ne-au ieșit înainte. Ne-a luat în primire 
„secretariatul" cu ghișeul său ca un cuțit 
de ghilotină. Era dincolo de ferestruica apă
rată de un geam mat, un cap hapsîn, aple
cat peste un registru nemilos. Și am luat 
din prima clipă contact cu „legea aspră“ :

N. SIMIONESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

Livezi pe terenuri improprii

culturii cerealiere

de Aurel Baranga
„Nu plătești taxa, nu intri la cursuri“. Și 
am început să învăț ce înseamnă umilința.

Fiindcă stăteam acolo, în fața acestui ghi
șeu, ore întregi la coadă, cerșind păsuirea, 
amînarea pentru ziua cînd voi putea plăti 
taxa și obține chitanța, miraculoasa chi
tanță, fără care nu puteam intra în amfitea
tre. Uneori aveam norocul ca acel cap de la 
ghișeu să se afle în toane bune. Obțineam 
păsuirea. Alteori, și de cele mai multe ori, 
dispoziția lui era neagră și ostilă. Plecam 
atunci amărît înapoi spre oraș, cu spaima 
în suflet : veneau examenele, cum să te 
prezinți, nepregătit, cu lucrările practice în 
suferință? Și atunci începeam coada și cerși
tul la ghișee mai mari : la decanat sau Ia 
rectorat. în locul ghișeului meschin zăream 
cancelarii luminate, care mă intimidau. Rezul
tatele nu erau însă altele. Concluziile se 
repetau cu sonoritate și identice: „Nu plătiți 
taxa, nu intra[i la cursuri“. Și astfel spai
mele creșteau, fiindcă zilele treceau și se 
apropia sesiunea de examen cu scadența ci 
fatală Ne aminteam atunci de bătrînul cîn- 
tec studențesc : „gaudeamus igitur“, de re-

comandarea să ne bucurăm de anii tinereții 
noastre și versul ne suna plin de cinism 
și părea mai degrabă o batjocură : „gaudea- 
n:us igitur“.

★
Locuiam pe atunci intr-un așa-zis cămin 

studențesc, dania filantropică a unui bogă
taș, care abandonase o hardughie igrasioasă 
și de nelocuit, în odăile căreia o mină gră
bită adusese cîte șase paturi cazone, fără 
așternut, constituind dormitoarele noastre. 
Totul amintea, totul făcea să te simți in
tr-un lazaret sau într-o pușcărie : becul 
anemic și chior spînzurat cu o sîrmă intr-un 
plafon prea înalt, pereții cojiți prin care 
treceau țevile sparte ale unui calorifer, de
zafectat, gazolina de pe dușumea, muștele 
grase venite de la rampa de gunoi din ve
cinătate vara, sau frigul aspru ce ne îngheța 
respirația, iarna. Printr-un singur lucru se 
deosebea acest „cămin“ de o temniță. La fie
care cinsprezece și întîi ale lunii, venea în 
inspecție directorul. Și celor care nu reuși
seră să achite mizerabila taxă a dormitoru
lui, le scotea patul pe culoar, izgonindu-i în 
acest chip din pușcăria noastră studen
țească. De aici înainte începeau alte avata
ruri. Pînda ca să intri noaptea, pe ascuns,

atunci cînd directorul 
te culca în patul unui 
Și atunci, în acele nopți lungi de iarnă duș
mănoasă, cînd urla vîntul prin ferestre 
sparte, cînd ne înghesuiam cîte doi și trei 
intr-un pat de fier, sau în două alăturate, 
cînd fierul patului mușca nemilos din car
nea noastră ostenită, atunci ne aminteam din 
nou de versul bătrînului cîntec studențesc și 
zîmbeam plini de amărăciune, fiindcă îi 
descifram ironia, cinismul și batjocora : 
„gaudeamus igitur“.

★
Am mîncat o primăvară întreagă, cu Mi- 

ron Radu Paraschivescu și cu Alexandru 
Sahia, la o cantină, în piață, intr-un subsol 
imund la o cantină purtînd un nume sonor : 
„Voevodul Mihal“. Mese lungi de pușcărie, 
nedate la rindea, blide ciobite, linguri de 
tinichea ruginită și o zeamă sleită în care 
descopeream din cînd în cînd, după la
borioase investigații, și cîte o bucată de 
carne. Farfuriile și lingurile nu erau nicio
dată spălate. Făceam, conștiincios, un 
schimb intens de microbi între noi, și mă 
întreb acum dacă moartea lui Sahia n-a 
început de acolo. Dar nici măcar la această 
cantină nu ajungeai cu ușurință și toată pri-

de adormea, chinul 
coleg la zi cu plata.

Unitățile agricole socialiste 
din regiunea Maramureș și-au 
sporit anul acesta livezile cu 
încă 2 200 ha, suprafață de a- 
proape două ori mai mare față 
de cea din anul trecut. în pre
zent, livezile lor ocupă peste 
14 000 ha. Ca și în celelalte 
regiuni, colectiviștii din Ma
ramureș folosesc pentru ex
tinderea pomiculturii numai 
terenuri situate în pantă, su
puse eroziunii solului, impro
prii culturilor cerealiere. O a- 
tenție deosebită o acordă ex
tinderii pomilor din soiurile 
cele mai productive și valo
roase. Anul acesta, de pildă.

colectiviștii au plantat meri 
din soiurile Galben delicios, 
Starking, Ionathan, Parmen 
etc.

(Agerpres)
----- e—.

Specfacolul festiv 
a! formațiilor culfural- 

artistice școlare
ln sala Palatului R. P. Romîne 
avut loc luni seara spectacolul

măvara aceea a anului 1933 n-a 
fost decît o goană hămesită după 
„bonuri“, după miraculoasele 
bonuri, ce ne deschideau drumul 
fericit spre blid și spre neagra 
bucată de pîine. Alături de noi 
rnîncau actori fără angajament, 
ziariști șomeri, profesori fără 

, slujbi, o întreagă omenire nă- 
păstuită, toată la anii blestema
tei; tinereți. înghițeam zeama 

și dumicatul amar, fericiți să evadăm 
cit mai repede din universul acela dantesc. 
Afară pe străzi, vîntul aspru al unei primă
veri reci bătea în hainele noastre pirpirii, 
lapovița ne amintea de încălțările sparte și 
desfundate. Pe străzi treceau însă limuzine 
somptuoase, iar pe bulevardele noi tăiate, 
începeau să se înalțe, semețe, blocurile 
„prosperității“ lui Carol al doilea. Uneori 
zăream lungi convoaie de mașini îndreptîn- 
du-se spre parlament. Se lăfăiau în ele 
domni în. blănuri și jobene, despre ale căror 
intervenții pline de vervă luam cunoștință 
din ziare. Eram la anii tinereții : „gaudeamus 
igitur“.

a
festiv dat de formațiile cultural- 
artistice ale școlilor din Capitală 
în cinstea celei de-a 15-a aniver
sări a proclamării R. P. Romine. 
Timp de două ore peste 2300 de 
elevi și pionieri din formațiile cîș- 
tigăfoare ale concursului cultural- 
artistic al elevilor din Capitală au 
prezentat un frumos spectacol care 
a cuprins coruri, dansuri populare, 
fragmente din balete clasice și din 
piese, muzică populară și simfoni
că, momente satirice, numere de 
gimnastică.

Micii artiști au fost răsplătiți cu 
vii aplauze.

lungă

★
Mă întreb eu însumi citi ani au trecut de 

atunci. Fac socoteli exacte și-mi dau seama 
că anii calendarului numărați minuțios, dau 
un calcul înșelător. După clepsidră, treizeci, 
după Istorie, secole. Fiindcă, iată am fost 
poftit nu de mult să văd o cantină studen
țească, 
cîteva 
Cum, 
aceste 
bile, i

mărturisesc că m-am simțit 
într-o lume a minunilor.

- Și 
ore

acest palat de sticlă și plastic, 
mese 

aceste
(Continuare în pag. a lll-a)

și aceste 
tacîmuri

scaune conforta- 
de argint, toată

(Agerpres)
■----- ®------

Noi cinematografa 
sătești

Duminică s-au înființat noi 
cinematografe sătești în satele 
Măceu, raionul Hațeg și Ren- 
ghet, raionul Orăștie, Cu ace
stea numărul cinematografelor 
cu bandă normală și îngustă 
din regiune a ajuns la 240, 
față de numai 12 cîte existau 
pe cuprinsul regiunii înainte 
de proclamarea republicii.

Dacă în trecut țăranii mun
citori din această parte a țării 
erau lipsiți complet dc posibi
litatea de a viziona un film., 
neexistind nici un cinemato
graf la sate, acum, la mai pu
țin de 1600 de locuitori din me
diul sătesc revine cîte o unitate 
de acest fel. Datorită creșterii 
în continuare a rețelei cine
matografice, pe întreaga regi, 
une s-a înregistrat anul ace
sta 6 592 000 de spectatori față 
de 1 800 000 in 1.955.

(Agerpiesj



Zi/nic o bogată
activitate cultural-artistică

a Țigănești, cale 
I de 15 kilometri de 
I Alexandria, am 
' fost vreme de o 

săptămînă oaspeții 
colectiviștilor din 
cele două mari

gospodării colective. Urmă
rind zi de zi, seară de seară 
planul comun al activității — 
plan întocmit de organizațiile 
U.T.M. și căminul cultural, sub 
îndrumarea organizației de 
partid — luînd loc în băncile 
universității sătești am întocmit 
cîteva file de jurnal.

Joi 6 decembrie, ia cîteva 
ceasuri după prînz. Căminul 
cultural, o clădire nouă, impu
nătoare este amfiteatrul mare 
al „universității“ satului. Sala 
bine încălzită e plină. Sînt pre
zenți peste 500 de tineri din 
ambele gospodării colective. 
Are loc o manifestare închi
nată majoratului. Invitatul co
mitetului comunal U.T.M., ju
decătorul Radu Leșe le 
vorbește tinerilor despre Con
stituția Republicii Populare Ro
mîne. Vorbitorul este ascultat 
cu atenție, la sfîrșit i se pun 
o sumedenie de întrebări. Ve
cinii noștri de bancă, preocu
pați pînă acum de problemele 
legislației socialiste, așteaptă 
cu nerăbdare intrarea în scenă 
a ștafetei căminului cultural 
din Poroschia.

— Să vedem 
noștri, spun ei. Așteptarea le 
e răsplătită 
Jocuri populare, cîntece și trei 
soliști cu faimă în satele din 
partea aceasta a cîmpiei. Șta
feta primește pe loc răspuns, 
în scenă au intrat acum cei 
24 de dansatori ai echipei de 
jocuri' populare romînești 
Țigănești.

Seara urmează dans.
Vineri 7 decembrie. La 

leași ore sînt planificate 
multe manifestări. Dar să ur
măm întîi invitația afișului din 
centrul comunei. In sala mare 
a căminului — seară literară. 
Se prezintă mai întîi re
cenzia romanului „Departe, în 
spatele frontului“. Mare parte 
din cei prezenți au citit roma
nul, se pun întrebări și se poar
tă discuții. Cu aceeași dragos
te este apoi ascultat ciclul de 
versuri „Slăvim partidul, slăvim 
patria“ însumînd creații ale 
poeților contemporani.

Iată, dintr-o altă sală străbat 
acordurile unui cîntec. Corul 
colectiviștilor repetă. Dar nici 
sala de lectură a bibliotecii nu 
este închisă. Afișul de pe ușă 
a adunat aici o mulțime de ti
nere colectiviste. Are loc cer
cul de staturi gospodărești. 
Programul serii se încheie cu 
un film artistic.

Sîmbătă 8 decembrie, cea
surile patru după prînz. La a- 
ceastă oră organizația de bază 
U.T.M. a convocat la căminul 
cultural pe toți tinerii din co
mună. Pe cortină este prin
să o hartă planiglob. Profesorul 
Tudor Marin prezintă cronica 
săptămînală a evenimentelor 
politice internaționale. Tinerii 
din Țigănești au astăzi din nou 
oaspeți. Cu ajutorul lor, al ac
tiviștilor de la casa de cultură 
raională, vor face o călătorie 
pe harta raionului. Călătoria e 
bineînțeles imaginară, care le 
face însă cunoscute transfor
mările înfăptuite în viața sa
telor, noile lor podoabe, rod al 
muncii harnice a colectiviști
lor, care, sub conducerea parti
dului, merg pe drumul belșugu-. 
lui. Au ajuns acum în Țigă
nești, în comuna lor, în gospo
dăriile lor, colective. Firul că
lătoriei este dus mai departe, 
de cel prezenți în sală. Tinerii 
vorbesc despre gospodăriile lor, 
despre propria lor viață, lși 
împărtășesc izbînzile și planu
rile de viitor.

Duminică 9 decembrie. O di
mineață de sport. Ieri comite-

tul comunal U.T.M. a convocat 
birourile celor 14 organizații 
U-T.M. de brigadă și a stabi
lit în amănunt desfășurarea în
trecerilor sportive de astăzi. 
Dar să urmărim întrecerile. La 
căminul cultural se desfășoară 
campionatul de șah și tenis de 
masă. în jurul celor 4 mese de 
șah s-au strîns mul ți tineri. 
Cei mai „în formă“ sînt astăzi 
tinerii colectiviști Tudor Ra- 
portoru și Luca State. Pe tere
nul de sport domnește o însufle
țire vie. Se înfruntă echipele 
feminine de volei ale celor 
două gospodării.

Acum au început întrecerile 
de atletism. Desfășurarea pri
melor probe face cunoscufi și 
primii „campioni“: Marin
Pascal la săritură în lungime și 
State Alexandru la săritură în 
înălțime. Întrecerile sportive 
continuă.

Geana înserării a coborît din 
nou peste sat. Căminul cultu
ral și-a reînceput activitatea. 
Tineri și vîrstnici, o mulțime 
de oameni, au umplut sala cea

ce pot vecinii

cu prisosință.

din

ace-
mai
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rii socialismului; Acad. G. CALI- 
NESCU : La aniversarea republi
cii; Acad. ATHANASE JOJA : 
Știința și socialismul; PETRE BU- 
ZOIANU : Progresul tehnic și ca
litatea produselor ; GH. OLTEA- 
NU : O condiție importantă a dez
voltării sectorului zootehnic; E. 
POP : Avîntul luptelor muncito
rești din țările capitaliste ; CĂLI
NA MARE, BOGDAN STUGREN s 
Filozofia marxist-leninistă și știin
țele naturii.

DIN PRESA PARTIDELOR 
COMUNISTE 

ȘI MUNCITOREȘTI
Paraguayul sub dictatura lui 

Stroessner.
CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

C. FLOREA, I. SlRZEA, I. IUGA: 
Predarea socialismului științific în 
strînsă legătură cu problemele ac
tualității ; V. AXENCIUC : O lu
crare utilă despre pauperizarea 
clasei muncitoare din Romînia bur- 
ghezo-moșierească ; C. POPIȘTEA- 
NU, N. STĂNESCU : Logica isto
riei și „rezistența* capitalismului.

PE URMELE 
MATERIALELOR 

PUBLICATE
în legătură cu articolul „Învăță- 

mîntul biologic universitar în eta
pa actuală" : din partea Facultății 
de științe naturale a Universității 
din București ; din partea tov. P. 
Ploaie, cercetător științific — In
stitutul de biologie „Tr. Săvules- 
cu" al Academiei R.P.R.

în legătură cu articolul „Dez
voltarea comerțului socialist și 
cerințele consumatorilor“ : din
partea Ministerului Comerțului In
terior și a Comitetului de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură șl 
Sistematizare.

Materiale publicate în revista 
„Lupta de clasă" In anul 1962.

Cq cuprinde 
programul sâptămînai 
al Căminului cultural 

dîn comuna Țigănești, 
raionul Alexandria, 
regiunea București

mare. Conferința: „Munca, iz
vor de fericire și bunăstare“, 
prezentată de Petre Ciurdea, 
membru al biroului comitetu
lui raional U.T.M., este intere
santă. Seara se încheie cu pre
zentarea filmului sovietic „In 
noaptea de ajun". Credem că 
organizațiile U.T.M. puteau să 
inițieze către sfîrșit, 
distractiv, sau să fi 
seara cu o horă.

Luni 10 decembrie, 
nescrisă consacră aici 
a săptămînii învățămîntului 
agrozootehnic. E în aceasta și 
respectul colectiviștilor pentru 
știința marilor producții, a a- 
gricullurii socialiste- „Catedre
le“ de zootehnie, cultură mare 
și legumicullură au în Țigă
nești 800 de „studenți“. Toate 
sălile din comună sînt ocupate. 
Unde să mergi mai întîi ? Să 
intrăm la grădiniță. 53 de co
lectiviști, unii încărunțiți de 
vîrstă, dar cei mai mulți sînt 
tineri, chiar foarte tineri. Cu 
coatele sprijinite pe măsuțele 
pitice, ascultă, urmăresc atenți 
explicațiile inginerului Tudor 
Sandu. Pe colțul din stingă al 
tablei este scrisă tema și pla
nul lecției. Ni-1 notăm: „Or
ganizarea muncii și creșterea 
animalelor din G.A.C....“.

Valorificarea propriei expe
riențe stă și aici pe primul plan, 

‘Tînărul mulgător Florea Stoe-

HM

un joc 
încheiat

O lege 
prima zi

;

nlcd completează expunerea 
inginerului, prezentînd metode
le sale de muncă.

Se învață, se Învață mereu 
și cu seriozitate. Iar în vremea 
aceasta, la căminul cultural se 
fac repetiții. Repetă brigada 
artistică de agitație și corul de 
școlari.

Marți 11 decembrie. Din zi 
In zi este mai greu să urmă
rești toate manifestările care 
au loc. După tradiție ziua 
de azi este închinată cărții. Dar 
azi...

Este ora 9 dimineața, 200 de 
delegați ai utemiștilor 
adunat să asculte 
seamă a comitetului 
U.T.M. Dezbaterile 
pînă după prînz.
pian se înscrie generalizarea 
experienței dobîndite de or
ganizațiile U.T.M. din gospodă
riile colective în munca poli
tică pentru mobilizarea tinere
tului la consolidarea econo- 
mico-organizatorică a G.A.C.

S-a ales noul comitet comu
nal U.T.M., s-a adoptat o hotă
râre care constituie un bogat 
program de viitor.

La venirea serii, 
cercuri de citit adună 
prietenii cărții o parte 
1000 de cititori permanenți ai 
bibliotecii.

Miercuri 12 decembrie. Co
lectiviștii au primit din nou 
oaspeți. S-a organizat o seară 
de întrebări și răspunsuri. De 
la raion a sosit o brigadă știin
țifică. în sala mare a căminu
lui nu mai găsești nici un loc. 
Întrebările le-au adunat de la 
tineri, încă de dimineață, secre
tarii organizațiilor U.T.M. de 
brigadă. Dar setea de cunoaș
tere e fără stavilă. Uite că și 
acum se mai pun întrebări. 
Unul vrea să știe de ce griul 
se însămînțează toamna, din ce 
pricină griul de toamnă dă re
colte mai bune de cit cel de 
primăvară ? Un altul vrea să 
știe cum se formează ploaia și 
cum ia naștere trăznetul ele. 
Brigada științifică ia în dezba
tere fiecare întrebare. Dar uite 
că întrebările s-au sfîrșit. Scena 
căminului cultural e acum în 
stăpînirea școlarilor. Peste cî
teva zile ștafeta culturală din 
Țigănești va pleca mai depar
te la Brînceni. In astă seară se 
prezintă o avanpremieră. Lu
mea aplaudă dar se fac și ob
servații critice. E vorba 
prestigiul comunei. Cu 
retușuri lucrurile vor fi 
dine...

De joi pînă joi... O 
mină de lucru, bogată în ma
nifestări și învățăminte. Iarna, 
tinerii din organizațiile U.T.M. 
din comuna Țigănești, muncesc 
și învață... Tinerii colectiviști 
se înarmează cu știința pentru 
a cuceri bătălia pentru viitoa
rele recolte.
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In fotografia : cîjiva din cei 
pesîe 1 000 de elevi înainte 
de plecarea trenului special nr. 

3023 spre Valea Prahovei

Capitală |
Romina

înapoierea în l 
a delegației R.P. Romîne 

la 0 N. U.

în prima
de vacanță

,ț’: înărul dirijor lo- 
»1 sif Conta oferă iti- 
|| bitorilor muzicii 

I din țara noastră 
ji posibilitatea de a 
I audia în concertul 

orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii trans
mis joi 27 decembrie la orele 
19,50, alături de „Uvertura 
festivă" de D. Șostakovici și 
Concertul pentru pian nr. 5 de 
Beethoven (solistă 
bescu), una din 
cele mai noi și 
interesante lu
crări romînești 
— cea de a U-a 
simfonie a ma
estrului Gheor
ghe Dumitre- 
scu.

Cunoscător 
profund al fol
clorului, pe ca
re l-a 
temelia 
sale, 
unui 

de piese simfonice 
lucrări dedicate teatrului liric, 
Gheorghe Dumitrescu este 
unul dintre cei mai talentați 
reprezentanți ai pleiadei de 
creatori care s-au afirmat în 
anii de după eliberare printr-o 
muzică profundă, accesibilă, 
inspirată din lupta poporului 
nostru pentru libertate, pentru 
făurirea unei vieți fericite pe 
meleagurile țării noastre.

Simfonia pe care o vom auzi 
în concertul simfonic de joi 
seara, scrisă în anul acesta și 
dedicată de compozitor celei 
de a XV-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Ro
mine (această dedicație este 
cu atît mai semnificativă cu 
cit compozitorul a încercat

pus la 
artei 

autorul 
larg șir

Silvia Șer-

și al unor

V

Im

»,

■> ■
■ :

să ne redea o serie de imagini 
artistice în care cintă drago, 
stea poporului nostru pentru 
frumusețile patriei, bucuria de 
a trăi o viață nouă) este alcă
tuită din patru părți.

Vom releva cîteva caracte
ristici ale lucrării, pentru a 
permite tinerilor noștri să în
țeleagă ușor construcția ace. 
stei lucrări, ideile ei muzicale.

Partea 1 începe cu ataca
rea de către întreaga orchestră 

a temei princi
pale, 
impune 
dată 
noastre 
caracterul 
dramatic.

Instrumentele 
de suflat aduc 
curînd cea de 
a doua temă cu 
un profund ca
racter pastoral, 
evocînd nease
muitele prive
liști ale me

leagurilor țării.
Pe baza acestor două teme, 

compozitorul construiește în
tregul edificiu sonor. Intere. 
sânt este faptul că în cea de a 
doua parte a acestei prime 
mișcări — in așa-zisa dezvol
tare tematică — mai apare și 
a treia temă intonată la înce
put de oboi și reluată de cele
lalte instrumente de suflat în 
acompaniamentul coardelor.

încercați să rețineți toate a- 
ceste teme, pentru că autorul 
în dorința de a da mai multă 
unitate simfoniei, le va mai re. 
aduce și în cadrul celorlalte 
mișcări ale lucrării.

După primul allegro, cîteva 
acorduri lungi intonate de co
riști ne introduc în cea de a 
doua parte a simfoniei — grave 
— unde creatorul încearcă să 
ne înfățișeze imaginea dureri
lor, luptelor înverșunate prin 
care a trecut poporul nostru 
pentru a putea aduce pe pă. 
mînturile țării zilele fericite 
de astăzi.

După un impetuos scherzo (în 
partea mijlocie a acestei miș
cări, în așa-zisul „trio“ — bari
tonul cintă în cîteva versuri 
populare bucuria muncii libere 
a țărănimii noastre pe ogoa
rele înfrățite), suflătorii atacă 
fără întrerupere finalul simfo. 
niei în care, pe baza cunoscu
telor versuri ale lui Nicolae 
Labiș „Pe pămîntul acesta“, 
compozitorul închină un mag
nific imn Republicii, vieții noi 
ce a înflorit pe pămîntul pa
triei.

Scrisă pentru soliști, cor și 
orchestră mare, cea de a doua 
simfonie 
Gheorghe 
bucura la prima sa audiție de 
concursul unor reputați soliști 
ai primei noastre scene lirice : 
Arta Florescu, Zenaida Pally, 
Cornel Stavru și Dan Iordă. 
chescu.

Duminică seara s-a întors în 
Capitală, venind de la N’ew 
York, tov. Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și membri ai delega
ției R. P. Romîne care au 
participat la lucrările celei 
ae-a 17-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

La aeroport au fost de față 
tov. Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și funcționari supe
riori din minister. .

(Agerpres)
------- ®.
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PREMIERĂ
Luni seara la cinematograful „Re

publica“ din Capitală a avut loc 
premiera filmului romînesc „Omul 
de lingă tine", realizare a studiou
lui cinematografic „București“, du
pă scenariul scriitorului Paul Eve- 
rac.

In aceeași seară filmul „O- 
mul de lingă tine“ a fost pre
zentat în premieră Ia cinema
tograful „Pușkin” din Oradea.

(Agerpres)

imbălă, ca in fieca
re zi, clopoțelul a 
sunat zglobiu in 
toate școlile Capita
lei, anunțînd ultima 
oră de curs. De data 
aceasta, insă, sune

tul clopoțelului avea o semnifi
cație deosebită : el anunța prima 
oră de vacanță, cu farmecul ei, 
cu întregul cortegiu de 
rii...

Și, iată, seara, la Casa 
tură a tineretului din 
1 Mai s-a deschis prima filă din 
repertoriul vacanței : 
rirea elevilor care 
vîrsta de 18 ani. Cu acest prilej, 
colectivul artistic al Școlii medii 
nr, 39 a prezentat montajul li- 
teral muzical „Te slăvim, partid 
iubit“. A urmat apoi o frumoasă 
reuniune tovărășească.

Dar prima zi de vacanță a 
fost, de fapt, duminică, Încă de 
dimineață, mii și mii de elevi se 
îndreptau spre sălile de specta
cole sau de sport, spre casele de 
cultură ale tineretului. La ora 9, 
în sala de festivități a Casei de 
cultură a tineretului din raionul 
30 Decembrie, un mare număr 
de pionieri și școlari au partici
pat la o conferință interesantă, 
urmată de spectacolul dat în 
cinstea celei de-a 15-a aniversări 
a Republicii Populare Romîne de 
către artiștii amatori din școlile 
raionului. Elevii din raionul 
1 Mai, prezenți și ei la programul 
primei zile de vacanță, au pornit 
într-o călătorie imaginară pe 
harta patriei cu tema : „Realizări 
ale regimului democrat-popular“. 
Ghid: tovarășul profesor Dumi- 
triu Constantin de la Școala me
die nr. 11.

O oră mai tîrziu, la patinoa
rul artificial „23 August“ admi
ram măiestria unor „virtuoși” ai 
patinajului artistic. Ningea fără 
întrerupere. Dar fulgii de zăpadă 
nu-i împiedicau pe elevii Rață 
Ana (Școala 39), Ion Aurică 
(Școala 54), Lasorneanu Cristina 
(Școala 49) să trezească, în con
fruntarea lor cu oglinda de ghea
ță a patinoarului, admirația ce
lor prezenți.

Peronul Gării de Nord fremăta 
de voioșia celor peste 1 000 de

bucur

de cui' 
raionul

au
sărbăto* 
împlinit

elevi veniți din tot Bucureștiul: 
Școala sportivă de elevi nr. 2, 
Școala medie nr. 7 „I. L. Cara- 
giale“, Grupul școlar al Uzinelor 
„23 August”, Școala elementară 
de 8 ani nr. 169 ele. Erau pa
sagerii trenului special nr. 3023, 
care, duminică dimineața a ple
cat la drum cu... tinerețea tn di
recția Sinaia, Bușteni, Predeal. 
Elevii vor face numeroase ex
cursii, vor vizita întreprinderile 
industriale din orașele Brașov și 
Sinaia și vor petrece t-evelionul 
la o cabană.

...în primele ore ale după~a~ 
miezii, peste 700 de pionieri și 
școlari se îndreptau spre Palatul 
pionierilor pentru a participa la 
deschiderea „Carnavalului cos
mic“. Copiii erau întâmpinați de 
un marțian uriaș, care le ura tu
turor : „Bun venit la noi I" O 
gardă de trompeți dă semnalul 
de deschidere a carnavalului, tn 
aplauzele dezlănțuite ale pionie
rilor defilează „piloții-cosmo- 
nouți“.

Carnavalul a început. Jocurile 
distractive pionierești, dansurile, 
cosmodromul cu imensa lui ram
pă de lansare, concursul „Ca știți 
despre Cosmos ?“, momentele ve
sele prezentate de actorii Horia 
Șerbănescu și Radu Zaharescu, 
prieteni nedespărțiți ai pionieri
lor din Capitală — iată numai 
cîteva din surprizele oferite ce
lor prezenți.

La orele 17,45 o telegramă cos
mică anunță sosirea la Carnaval 
a lui Moș Gerilă. Acesta apare în 
sală escortat de un grup de pio
nieri care poartă pancarte cu 
notele obținute de ei în prinsul 
trimestru : numai 9 și 10. Nu e 
un Moș Gerilă obișnuit, ci unul 
voinic, întinerit, pregătit pentru 
lungi drumuri cosmice (Moș Ge
rilă : actorul Ciupi Rădulescu). 
în jurul lui, pionierii dansează. 
E „dansul bucuriei“, al bucuriei 
copilăriei lor fericite.

Tîrziu, cînd înserarea a început 
să-și țeasă vălurile peste oraș, 
pionierii au pornit spre casă du- 
cînd cu ei amintirea unei zile 
minunate. O zi obișnuită de va
canță.

ADRIAN VASILESCU

a compozitorului 
Dumitrescu se va

I. SA VA

Atenjie, concentrare, întocmai 
ca în orele de studiu. Totdea
una practica în uzină aduce 
cunoșfinfa noi, necesare viitoa
rei profesii, -ată-i pe Mihai Dră- 
goi și Ion Aleșca, elevi la școala 
profesională a Uzinelor „1 Mai“ 
Ploiești, ascultînd explicabile 
tînărului frezor Petre Gheorghe.

Foto : N. STELORIAN

La sfatul legumicultorilor
(Urmare din pag I) consumul

Spartachiada de târnă d tineretului

întreceri pe Valea
— Concurenfl, fiți gata de ple

care... Atenție I Start I...
I.a semnalul arbitrului de con

curs, un grup de 60 de tineri se 
avîntă cu elan într-o pasionantă 
întrecere sportivă. Este un con
curs de cros programat cu prile
jul tradiționalei competiții de masă 
Spartachiada de iarnă 
tului.

Participanțil la acest 
sînt tineri colectiviști și 
comuna Pietroșani și satele Bu- 
joru și Pietrișul, raionul Zimnicea.

a tinere-

concurs
elevi din

PE SCURI
® In lut; saga tară au continuat 

duminică întrecerile pentru - cupa 
„A 15-a aniversare a R.P.R.“ și 
concursurile din cadrul spartachla- 
dei de iarnă a tineretului.

In Capitală de un mare interes 
s-au bucurat jocurile de volei găz
duite în sala Dinamo. Un rezultat 
neașteptat a obținut echipa femi
nină „Progresul“, care a întrecut 
cu 3—1 pe Știința. Dinamo a clști- 
gat cu 3—0 la Combinatul poligra
fic, iar Voința a învins pe Confec
ția cu 3—0. In competiția mascu
lină Rapid a întrecut 
„Semănătoarea“ 
același scor pe

Concursuri de 
ruuțe, tenis de 
desfășurat, de asemenea, Ia Brașov, 
Predeal, Odorhei, Gheorghieni, 
Hunedoara, Suceava și în alte 
orașe ale țării.

0 La Addis Abeba, în prezenta 
a 15 000 de spectatori, s-a disputat 
duminică meciul internațional de 
fotbal dintre, echipa reprezentativă 
a Etiopiei și selecționata de tine
ret a R. P. Romine. Victoria a 
revenit, cu scorul de 2—1 (0—0), 
sportivilor etiopieni.

0 întîlnirea amicală de fotbal 
dintre echipele Marocului și R. P. 
Romîne, disputată duminică la 
Casablanca, s-a încheiat cu rezul
tatul de 3—1 (3—1) 
jucătorilor marocani, 
chipei romîne a fost 
Constantin.

® Pe un teren acoperit 
zăpadă, în fața a 7000 de specta
tori, la Cluj s-a desfășurat dumi
nică partida internațională de 
fotbal dintre formația locală Știința 
și echipa iugoslavă Novi Sad. Me
ciul s-a terminat la egalitate: 
1—1 (1—0). Au marcat Ivansua șl 
Marcovfci.

Ei s-au pregătit 
ceastă frumoasă
Acum, întrecerea se desfășoară pe 
un teren variat de pe Valea Vedei. 
pe distanța de 1 500 m.

Suporterii, în majoritatea lor co. 
legi de muncă sau de școală, ii 
încurajează pe .entuziaștii alergă
tori, care se apropie de linia 
sosire. Petre Fijă țîșnește pe 
tima parte și clștigă concursul.

Mai înainte, s-au desfășurat 
trecerile de cros pentru categori
ile : junioare, cîștigat 
Stela Ogică, țuniori, 
D. Vocheci și senioare, 
mul loc a fost ocupat

intens pentru a- 
probă atletică.

de 
ul-

în-

de eleva 
învingător 
unde pri
de Ioana

V edei
Moraru. In total, s-au prezentat 1« 
start 200 de conCurelnți.

După amiază, tinerii participanți 
la . întrecerile Spartachiadei de 
iarnă au populat sălile căminului 
cultural „Aurel Vlaicu“ ca și cele 
ale clubului asociației sportive Re- 
colta-G.A.S. Pietroșani. Aici au a- 
vut loc pasionante concursuri de 
șah, tenis de masă, trîntă și hal
tere. Printre cei mal buni concu- 
renți s-au remarcat : Gh. Badea, 
Ion Bunea, Iulian Găujeneanu, Gh. 
Cojocaru, Iulian Mareea și alții.

8. SPIREA

cu 3—0 pe 
șt Progresul cu 

Voința.
schi, patina/, să- 
masă, șah s-au

în favoarea 
Punctul 
înscris

e- 
de

cu

Fază din meciul de volei Voin|a-Confec|ia (3-0) disputat în Capitală
In cadrul cupoi ,,A 15-a aniversara a Republicii Populare Romîne’«

Vlascici de la gospodăria 
lectivă Diniaș, raionul Timi
șoara, a insistat în cuvîntul său 
asupra economicității folosirii 
sistemului culturilor succesive 
de legume. Colectiviștii din Di
niaș au cultivat anul aceasta 
20 hectare cu cartofi timpurii 
pentru consum și 8 hectare 
pentru sămînță. După recolta
rea cartofilor au pus în cul
tură succesivă legume de toam
nă, printre care pe 12 hectare 
au pus varză. însumat, venitul 
total adus de un hectar culti
vat în acest sistem (varză după 
cartofi) a ajuns la 35 400 de 
lei.

In referatul prezentat de in
ginerul Vlascici s-a subliniat 
și preocuparea consiliului de 
conducere al gospodăriei față 
de reducerea cheltuielilor de 
investiții și de zile-muncă. 
Astfel, prin înlocuirea geamu
rilor cu mase plastice la răsad
nițele pentru repicat și prin 
eliminarea ramelor de lemn 
s-au făcut economii de peste 
280 000 de lei. In același timp

C0‘

a fost redus mult 
de zile-muncă prin folosirea 
aspersoarelor cu jet mediu la 
irigații, în locul udatului cu 
găleata pe rigole. Pentru anul 
1963 colectiviștii din Diniaș 
și-au propus să mărească su
prafața de legume de la 61 de 
hectare, cit au avut în acest 
an, la 219 hectare.

Despre asemenea procedee 
avansate au vorbit numeroși 
participanți la consfătuire, a- 
rătînd cum s-a dezvoltat legu
micultura în jurul marilor 
orașe (București, Constanța, 
Galați), în regiunile Suceava, 
Oltenia.

Insistînd asupra necesității 
folosirii intensive a spațiilor 
acoperite (răsadnițele), tovară
șul Constantin Stan, președin
tele gospodăriei colective din 
Dudești-Cioplea (oraș Bucu
rești) a arătat cum au reușit 
colectiviștii de aici să obțină 
în acest an mai multe recolte 
de pe aceeași suprafață. Ei au 
folosit în acest scop metoda 
culturilor intercalate și succe
sive. De exemplu, au plantat 
intercalat răsaduri de salată și 
conopidă (prima la începutul

lunii ianuarie, iar cea de a 
doua la 10-15 ianuarie). La 15- 
20 februarie au recoltat salata, 
care a dat aproximativ 24 de 
bucăți la m.p. Conopida au re
coltat-o la 10-15 aprilie, ob- 
ținîndu-se 6-7 bucăți la me
trul pătrat. După ce terenul a 
fost eliberat de aceste culturi, 
au reîmprospătat straiul de 
bălegar, au pregătit pămîntul 
și au plantat vinete (răsadurile 
au fost pregătite din vreme în 
ghivece nutritive). Fiecare din 
cele 4 plante la metru pătrat 
a rodit cîte 4-5 vinete.

In luna august, după ce braz
dele au fost curățate, săpate și 
fertilizate cu îngrășăminte 
chimice, s-a cultivat pătrunjel 
care a fost recoltat în luna oc
tombrie. In felul acesta, prin 
valorificarea pe bază de con
tract cu statul și prin chioșcu
rile G.A.C. din piețele Capita
lei, legumele cultivate inter
calat și succesiv au adus co
lectiviștilor din Dudești-Cio
plea un venit de 129 de lei la 
m.p. Pentru anul 1963 ei și-au 
propus folosirea acestui sistem 
pe o suprafață de 12 000 de 
metri pătrați.

Tovarășul Nicolae Ștefan,

vice-președinta al Consiliului 
Superior al Agriculturii, a 
subliniat în cuvîntul său utili
tatea acestei consfătuiri, ace
stui schimb de experiență 
care a avut caracterul unei șe
dințe de lucru. Reliefînd nece
sitatea valorificării experienței 
bune a colectiviștilor din ba
zinul legumicol al Aradului și 
a celor din Dudești-Cioplea, 
vorbitorul a arătat că acum, 
în perioada de pregătire a re
coltelor viitoare de legume și 
zarzavaturi este necesar să se 
ia toate măsurile pentru obți
nerea de legume timpurii pe 
suprafețe tot mai mari, prin 
folosirea semințelor de calitate 
și îndeosebi a seminței hibride 
de roșii, prin utilizarea ghive. 
celor nutritive și a maselor 
plastice, prin aplicarea pe 
scară largă a sistemului de cul
turi intercalate și succesive.

Prin aplicarea în practică a 
prețioaselor învățăminte do- 
bîndite cu ocazia consfătuirii 
de la Arad, legumicultorii din 
întreaga țară vor putea pro
duce cantități sporite de le
gume, contribuind prin aceasta 
la îmbunătățirea aprovizionă
rii populației.

(Agerpres)

In magazinele de mo-
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mecanizarea aceasta fantasti
că, întreg acest castel de bas
me, pe care imaginația mea nu 
putea să-l prefigureze, e pentru 
uzul studenților ? Privesc în 
jur, întreb, cercetez, pun mîna, 
gust din mîncare, sînt poftit la 
desert, ascult o muzică discre
tă, venită nu știu cum, de nu 
știu unde, văd o bucătărie cu 
un laborator savant și nu mă 
dumiresc. Și, deși știu bine unde 
mă aflu : într-o cantină studen
țească, îmi vine să întreb : nu 
sînt pradă unui vis cuceritor, 
fermecător, dar totuși un vis ? 
Visele vieții sînt mai cuceri
toare decît toate visele imagi
nației. Și există astăzi o poezie 
a cifrelor cu o încărcătură e- 
moțională pe care poemul nu o 
depășește. Nu sînt amator de 
statistici, dar cînd citești că 
zeci de mii de tineri sînt stu
denti și că această calitate nu 
le cere decît un singur lucru : 
să învețe, atunci gîndul meu 
fuge înapoi spre versul bătrî- 
nului cîntec studențesc : „gau
deamus igitur“, și-mi vine să 
cînt și eu acest adevăr, care 
abia în zilele noastre și-a căpă
tat conținutul și strălucirea : 
„bucurați-vă de anii tinereții 
voastre".

ft
M-am întimplat în luna oc

tombrie a anului care a trecut 
la deschiderea unei facultăți și 
am trăit cîteva ceasuri de înăl
țătoare sărbătoare. Mă uitam 
în ochii „bobocilor“ deschiși la 
lume și la viață, vedeam privi
rile ocrotitoare ale vîrstnîcilor 
veniți în întîmpinarea celor ti
neri, ascultam cuvîntul profe
sorilor trăind pentru un singur 
ideal, acela de a da în mîna 
urmașilor lor făclia științei. A 
devenit o trăsătură etică întra
jutorarea; un asistent, el însuși 
tînăr, îmi vorbea nu de mult 
despre spiritul în care se învață 
astăzi în facultățile noastre. De 
la distanța de odinioară dintre 
profesor și • student, arogantă, 
aproape dușmănoasă, pînă la 
prietenia, sinceritatea, încrede
rea și grija care leagă astăzi 
pe dascăl de învățăcelul lui, e 
■însuși drumul de la o societate 
ostilă omului și culturii, pînă la 
o lume în care cultura, departe 
de a fi apanajul unei minori
tăți, al unei elite, a devenit, o 
comoară colectivă. Mă aflam 
pe un culoar în fața unui afi- 
șier, cînd un student de lîngă 
mine s-a simțit bătut pe umăr : 
,,n-ai mai venit pe la mine“ — 
„nu, tovarășe profesor, m-am

gtndit să nu vă deranjez“, — 
„nu mă deranjezi niciodată. 
Vino după masă la mine, aca
să“. Consultațiile după orele de 
cursuri, ajutorul multiplu și cu 
fiecare zi mai fecund dat stu
denților pentru ca învățătura 
să nu fie o osîrdie ci o bucurie, 
întregul arsenal de metode des
fășurate pentru ca „materia“ să 
nu fie înmagazinată buchereș- 
te, ci înțeleasă profund, tot cli
matul de demnitate omenească 
în care se învață astăzi carte 
la noi, mă face să mă simt în
tinerit pe coridoarele acestei 
facultăți, să-i trăiesc bătaia ini
mii calde, și mă pomenesc fre- 
donînd prima măsură a bătrî- 
nului cîntec studențesc, abia 
astăzi autentic, abia astăzi real 
și concret: „Să ne bucurăm 
deci: sîntem tineri“.

•k
N-am pus și nu vreau să pun 

vreo ordine riguroasă în scrie
rea acestor note. Prefer să mă 
las invadat de sugestii, mi 
se par astfel mai relevante. îmi 
iau rămas bun de la doi prieteni 
tineri studenți, în zilele vacan
ței lor de iarnă. Din nou gîndul 
meu fuge înapoi, la iernile cînd 
trebuia să părăsim căminul și 
să plecăm acasă fiindcă... se lua 
vacanța. Unde să pleci, cu ce 
bani, și ce ne aștepta acasă, de
cît o altă imagine a mizeriei, 
a foamei și a tristeții ? Prie
tenii mei sînt nerăbdători fiind
că împreună cu zeci și sute de 
colegi de-ai lor pleacă să-și îm
prospăteze — după colocvii 
merituoase — forțele, la munte. 
Mai e nevoie să amintesc cine 
are grijă de vacanța lor, de 
bucuria zilelor ce-i așteaptă ? 
Și-au luat schiuri cu ei și vor 
face sporturi de iarnă, acolo 
unde acum treizeci de ani nu 
ajungeau decît fiii marii indu
strii și ai moșiilor de mii de 
hectare. Mă uit în ochii prie
tenilor mei și citesc un sen
timent pe care, la vîrsta lor 
nu l-am încercat niciodată : al 
încrederii și al unei legitime 
mîndrii omenești. Și atunci, 
cum să mă eliberez de obsesia 
comparațiilor și a atîtor asocia
ții de idei cîte mă solicită ? în 
Statele Unite ale . Americii, 
mi-aduc aminte, un student 
negru nu poate intra în 
facultate decît păzit de po
lițiști. în Italia, numărul fiilor 
de muncitori și de țărani ajunși 
la universitate nu depășește 
coeficientul de doi la sută. în 
Franța, în anul care își închide 
în zilele acestea coperțile, au 
fost cîteva zeci de sinucideri 
printre studenți. încercaseră 
toate meseriile: portari de noap
te, îngrijitori de copii și infirmi, 
reclame vii pe stradă. Foamea 
a fost mai puternică și mizeria 
un sfetnic decisiv. Au dat dru
mul robinetului cu gaz sortit să 
pună capăt unei tinereți ultra
giate.
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Nu este o imagine de pe litoral, cum poate sînteji tentați să credeți. Aici, în acesta blocuri din beton și sticlă locuiesc studenți. Adresa < 
Complexul social studențesc Grozăvești. Foto : AGERPRES

Mă întorc pe peronul găriî 
Ia prietenii mei care pleacă să-și 
petreacă vacanța la o cabană, 
să-și primenească plămînii cu 
ozon. Mai e necesar să dau aici 
cifre cu privire la regimul bur
selor la noi, mai e necesar să 
amintesc tot ce face regimul 
nostru pentru ca toți copiii pa
triei să se poată împărtăși la 
lumina culturii? Mă uit în ochii 
prietenilor mei nerăbdători să 
se urce în tren și citesc acolo 
în acea privire limpede și feri
cită mai mult decît poate argu
menta un registru de date. Iată, 
tot trenul e numai un cîntec și 
un chiot : „gaudeamus igitur".

★

O delegație de studenți care 
vor face mîine poduri și 
drumuri m-a poftit acum cîtva 
timp la o consfătuire. Mărturi
sesc, mă pricep foarte puțin în 
calculul betonului. în schimb, 
interlocutorii mei arătau că 
problemele literare nu le sînt 
de loc străine. Deși profesiu
nea pentru care se pregătesc e 
una 
care 
mi-au 
curcă 
estetică literară. De la „specia
listul“ de odinioară, opac la 
alte discipline decît cea căreia 
i se dedicase, pînă Ia intelec
tualul deschis tuturor proble
melor care frămîntă lumea con
temporană, iată altă distanță 
asupra căreia sînt îndemnat să 
meditez. Studenții mei aveau la 
dispoziție nu numai o biblio-

strict tehnică, studenții 
formau auditoriul meu 

arătat că nu se în- 
în noțiuni subtile de

tecă variată șl bine pusă la 
punct, dar și diverse cercuri de 
cultură generală unde proble
mele, ne-am dat seama, nu sînt 
discutate într-un spirit diletant. 
După întrevederea noastră am 
fost poftit să asist la pro
ducția lor teatrală. Din ui
miri în uimiri, ne-am pomenit 
într-o sală de teatru cu o scenă 
utilată modern. Iar reprezenta
ția, vă asigură un specialist, 
n-avea nici o notă de impro
vizație. Mai e nevoie să amin
tesc acum aici cine are grijă 
de viața 
ților și 
sacrificii pentru 
tul zilelor noastre să fie un 
om cult, pe drept cuvînt un om 
al veacului douăzeci, demn de 
epoca în care geniul uman 
scrutează și supune Cosmosul? 
In anul 1933 făceam o coadă de 
ceasuri ca să obținem un bilet 
la galerie, la Național. Odată, 
la două-trei luni.

Liniște. în sala teatrului stu
dențesc s-au aprins luminile 
rampei, se trage cortina. Și, 
deși pe scenă se desfășoară 
actul întîi al unei tragedii gre. 
cești, inima se simte învăluită 
de Un cîntec niciodată mai po
trivit și mai la locul lui : „gau
deamus igitur".

★

Și poate că mal nimerit lu
cru e să vorbim de ultima zi 
din viața unui student. E o zi 
pe care nu o uită nimeni ni
ciodată. S-a isprăvit un capitol 
de viață, începe altul. Diploma

culturală a studen- 
cine face atîtea 

ca studen-

este nu numai certificatul care 
atestă terminarea unor studii, ci 
și o dovadă care deschide noua 
cale a vieții. Acest certificat 
și această zi legitimează și 
obligă la reflecții. Și din nou, 
ce să mă fac dacă sînt robul 
amintirilor și al comparațiilor? 
Mă gîndesc la ziua cînd gene
rația mea și-a isprăvit studiile. 
A fost poate cea mai grea și 
cea mai plină de melancolii. 
Fiindcă fiecare dintre noi ne pu
neam aceeași întrebare : ce ne 
va aduce ziua de mîine ? Pen
tru imensa majoritate a colegi
lor mei, ziua de mîine a stat 
sub zodia necunoscutului, a 
zbaterii după un post, după o 
leafă, după o „situație“ cu tot 
ceea ce implica acest termen 
nesigur. Pentru imensa majori
tate a colegilor mei de genera
ție, a doua zi de după studen
ție a constituit prima zi din 
carcera unei vieți urgisite, ame
nințată de spectrul sinistru al 
șomajului. Cu excepția fiilor 
de „învîrtifi“,,pentru care po
sturile erau dinainte pregătite, 
toți ceilalți am început goana 
după o nălucă, 
morgana, prilej 
nuarea acelorași umilințe și 
spaime, degradante pentru 
condiția umană.

Iată, în fața tinerilor absol
venți ai facultăților noastre 
s-a deschis poarta vieții. Ce fe
ricire mai mare decît să știi că 
locul tău te așteaptă, locul un
de va trebui să-ți dărui toată 
puterea de muncă și de creație

după o fata 
pentru conti-

pentru ca să demonstrezi, și în 
acest chip, că ai fost demn de 
grija de care te-ai bucurat în 
anii studenției ? Ce mulțumire 
mai deplină decît aceea de a 
ști că alți oameni te așteaptă 
să te înconjoare cu dragostea 
lor frățească, gata să-ți sprijine 
pașii, pe drumul pe care ți l-ai 
ales în viață ? Ce-și poate visa 
mai frumos un tînăr din ziua 
de astăzi decît această dovadă 
de dragoste, și de încredere ?

Sărbătoresc cea din urmă zi 
a studenției cu ultima promo
ție a Institutului nostru de tea
tru. Pînă astăzi, la ora două
sprezece, erau încă studenți. 
Din această clipă, încadrați în 
schema teatrelor care-i așteap
tă, sînt confrații mei. Seara, la 
masa de adio, închin un pa
har în cinstea noilor artiști 
și-mi simt ochelarii aburiți. Nu 
știu, n-aș putea spune de ce. 
Fiindcă nu mai sînt tînăr ca 
ei ? Dar nu e adevărat, sînt tot 
atît de tînăr, deși m-am născut 
cu treizeci de ani prea devreme. 
Poate din pricina acestui con
frate cu chip de copil care a 
ridicat paharul: „Să închinăm, 
tovarăși, pentru acela care 
ne-a vegheat tinerețea : pentru 
partidul nostru"...

îi privesc pe tinerii met co
legi, vor fi mîine actori, iar 
poimîine maeștrii scenei romî- 
nești. Dar eu știu bine că vor 
rămîne mereu tineri, ca tinere
țea lumii noastre : „gaudeamus 
igitur“. — Să ne bucurăm deci 
de tinerețea noastră I

Teatrele de Stat
din Timișoara și Sibiu

Primul angajament Revelionul elevilor

Ieri la Palatul Marii Adunări 
Naționale, membrii Comisiei 
economico-financiare au con
tinuat examinarea proiectului 
de Buget al R.P. Rom ine pe 
anul 1963.

Tov. Ion Craiu, adjunct al 
ministrului finanțelor, a dat lă
muriri pe marginea unor pro
bleme ridicate de deputați.

Comisia a desemnat un co
lectiv pentru redactarea pro
iectului de raport.

Lucrările Comisiei continuă.
. (Agerpres)

a------

virfe ca

ilalura,, Dorobanțul"
—• Ploiești. Cit vezi 
cu ochii — un pă
ienjeniș de fire. In
tre miile de fire o 
lată mărunțică, Ele
na Vlăsceanu, se în- 

suveică pe lingă maci
șina la care lucrează. Se apleacă, 
înnoadă un fir, se 
rește mai departe 
cestui păienjeniș, 
partitura.

De fapt, Elena 
Sofia Rusu, de la 
furi, au toate motivele să lucreze 
cu cea mai mare atenție. Au trăit 
de curînd clipele emoționante ale 
sărbătorii maiorafului și se află 
in fața primului lor angajament de 
muncitor.

...Acum trei luni au pășit pen
tru prima oară pragul filaturii mai 
multe fete. Erau absolvente ale 
școlii profesionale. Elena și Sofia 
iși amintesc și acum momentul a-

urat, cu căldură, muncitoarele mai 
in vlrstă.

Și chiar din prima zi s-au sim- 
țit, aici în secție, ca într-o fami
lie. Filatoarele mai în vîrstă, pe 
lîngă care au fost repartizate să 
lucreze, nu le.au pierdut nici o 
clipă din ochi. „Vezi așa se face 
nodul ca să iasă cit mai mic...". 
Uite, așa trebuie să lucrezi ca să 
nu ai fire duble”. Experiența și 
sfatul filatoarelor fruntașe au urzit 
ca sutele de fire la războaie. Rea
lizările zilnice ale celor două ti
nere muncitoare au început să 
crească, și odată cu ele și dorin
ța de a le depăși. Elena și Sofia 
cunosc acum bucuria îndeplinirii 
primului lor angajament de mun
cilor. N-au 
extraordinare.
procente 
planul, 
de fire date in plus, s-au înscris 
și ele, cu modestie și frumusețe, 
in bilanțul cu care secția intim- 
pină aniversarea Republicii 
sire dragi.

/n (rumoașa sală de gimnas
tică a Școlii medii „Gheor- 
ghe Lazăr" din Capitală se 

tac ultimele pregătiri în vederea 
sărbătoririi Noului an. Pe estrada 
trumos amenajată este montată o 
carte imensă pe filele căreia stă 
scris : „Mulțumim din inimă parti
dului 1“. Ghirlande de Hori, buche
te de cetină, globuri multicolore, 
un brad trumos împodobit, va ii

cadrul in care-și vor sărbători re
velionul peste 300 de elevi și ca
dre didactice din școală. O „echi
pă" de tineri entuziaști a în
tocmit un frumos program cultu
ral-artistic, din care spicuim : re
citări din poefii romlni, momente 
vesele, concursuri dotate cu pre
mii etc. Soliștii de muzică u- 
șoară vor fi acompaniati de or
chestra școlii, iar dansatorii au ia

dispoziție magnetofonul cu nenu 
mărate melodii din cele mal fru
moase. $i pentru ca seara sd tie 
cit mai... completă, Moș Gerilă va 
oferi cadouri celor mai buni elevi, 
ca răsplată a muncii depuse pină 
acum.

VALENTIN HOSSU
student

C. PRIESCU-— ..Bine ati venit fetelor” le-au

șf prietena ei 
mașina de ală-

ridică și urmă- 
desfășurarea a- 
• ca un pianist

niște fapte 
cele 20 de

făcui 
Dar

cu care și-au depășit 
adică cele 5 kilograme

Cel mai fidel portret

nou

ochii multor uciși aevea.

Sini- 
avea

i/iii/r-i) eroină
uitimm&rhiă

Pe vremea stemelor 
cu vulturi încoronați

/ti cea dea doua zi a con
cursului tinerilor actori, 
Teatrul de Stat din Timi

șoara a prezentat, în premieră pe 
(ară, drama „Cazul studentului 
Miliai Lotreanu“ de Radu Theo- 
doru. Autorul a intenționat să ne 
înfățișeze un complicat proces 
de conștiință, avînd menirea să 
sublinieze înaltele răspunderi 
morale și cetățenești care incum
bă, astăzi, tinerei noastre gene
rații. Intenția lăudabilă, din pă
cate nu sa realizat, și astfel am 
asistat la expunerea scenica a 
unui text stufos, a unei acțiuni 
contorsionate, cu situații diluate 
intr-o apă siropoasă și replici de 
un melodramatisrn ieftin, care au 
înecat pină la urmă intențiile. 
Totuși, spectacolul n~a fost lipsit 
de interes. Aceasta datorită în 
primul rînd regiei, semnată de 
Emil Reus, și înzestratului colec
tiv artistic care, pe bună drep
tate, merită felicitări pentru e- 
forturile depuse în vederea sal
vării textului. Regia s-a străduit, 
și în bună măsură a reușit, să 
limpezească acțiunea, să~i lumi
neze sensurile printr-o mișcare 
șcenică aerisită, judicios gîndită, 
într-un decor, de asemenea judi
cios și aerisit (Virgil Meloiă). 
Spectacolul a remarcat cîteva 
talente tinere frumos înzestrate 
și sîntem bucuroși să înscriem 
printre aceștia pe actorii Ale
xandru Drăgan (Miliai Lotrea
nu), Anca Ndculce (Ioana Lo
treanu), ambii foarte buni in ro
lurile lor, apoi Agatlia Nicolau 
(Miky), lăsînd să se întrevadă 
bune posibilități pe linia come
diei, în sfîrșit, cunoscut și din 

roluri, Emmerich Schâffer 
Răducanu) care a atras din 
atenția prin realele lui caii- 
actoricești.

învăluit în mantia-i neagră, 
cu brațele întinse în lături, a- 
coperă sumbru lumina strecu
rată printre 
o „creație“ 
fotografiat 
de cuceritor 
poză. In aceeași mantie, 
narhul-corb și-a strîns aripile 
negre, arată ca un ins mahmur 
după o noapte de orgii, o că
zătură tîmpă și dezumflată de 

Fotograful, 
dat seama, 
valoare de 
chipul în-

munți. Este tot 
a reginei. L-a 

într-o ipostază 
nestăpînit. O altă 

mo

Maiei Schulteis, șef de echipă la 
secția mase plastice de la între
prinderea „Bslla Breiner" din Timi
șoara, discută cu tînărul Ladislau 
Sloianof despre calitatea materia

lului de pe valf.
Foto : D. FLOREA

------------e------------

Laboratoare tip
Recent în 15 circumscripții 

sanitare din Capitală au luat 
ființă laboratoare-tip, In felul 

, acesta sînt evitate deplasările 
bolnavilor la alte laboratoare 
pentru efectuarea analizelor. 
Totodată aceste laboratoare 
vin în ajutorul cadrelor me
dicale din circumscripțiile sa
nitare în stabilirea diagnosti
cului bolilor.

laboratoare

(Agerpres)

rhivele — căci ex
ponatele expoziției 
retrospective anti
monarhice, care se 
deschide zilele a- 
cestea la Muzeul 
Peleș din Sinaia, 

sînt documente de arhivă — 
constituie un vibrant „memen
to“, care impune o comparație 
neîntreruptă între trecut și 
prezent. între trecutul în care 
țara încăpuse pe mâinile clicii 
nesătulă de averi, și prezentul 
în care țara și-a căpătat ade
văratul stăpîn — poporul.

Iată conturul familiar al 
patriei... Cit de întunecat a 
fost chipul ei, îmbrățișat de 
gh.iarele unui uriaș păianjen 
hidos, simbol al monarhiei 
trîndave dar destoinică în jaf.

Desenul este o imagine sim
bolică a țării prinsă crîncen 
in ghiarele dinastiei de Hohen- 
zollern a cărei avere calcula
tă se ridica la fantastica cifră 
de 500 (cinci sutei miliarde de 
lei !

Cinică, regina-mamă („sora“ 
Maria) a ținut să fotografieze 
cocioabele de pe domeniul Co- 
trocenilor. în mijlocul cărora 
se înălța sfidător, palatul re
gesc. Imaginea ar fi adus o 
notă „pitorească“ în albumul 
fastuos al familiei regale. Ală
turi de bogăția palatului, o

fotografie a reținut imagi
nea unui șir de șomeri 
care, în plină iarnă, așteptau 
la porțile unei cantine (stranie 
filantropie burgheză 1) „o cior
bă ca să se încălzească“. Unii 
dintre ei n-au rezistat gerului 
și au fost găsiți înghețați în
tr-o dimineață de iarnă crîn- 
cenă — relata într-un zgudui
tor reportaj de gazetă, Geo 
Bogza.

Țăranilor răsculați regele 
le-a răspuns cu gloanțe. Și tot 
cu gloanțe, comandate de că
lăul Mărgineanu, a întimpinat 
manifestația muncitorilor din 
piața Teatrului la 13 decem
brie 1918. Lîngă o imagine a 
masacrului, alta: Ferdinand 
felicitîndu-l pe generalul Măr
gineanu pentru „destoinicia“ 
lui (dintr-un ziar: „generalul 
a fost primit de rege și sărutat 
pe amândoi obrajii” !).

In 1906 dinastia Hohenzol- 
lernilor împlinea 40 de ani de 
domnie, de jaf și crime. Mas
carada jubiliară organizată a- 
tunci este exprimată în linii 
caricaturale de o fotografie, 
piesă modestă a unui meseriaș. 
Așezați pe două rinduri, cei 
patruzeci de primari pozează 
festiv alături de masa încărca
tă cu fripturi pe care le vor 
fi înghițit apoi in cinstea di
nastiei I Momentul răscoa-

Multor totografl șl multor pictori ..oficiali" le-a 
mai pozat Carol 1 de-a lungul celor 43 de ani de 
domnie. Dar în ciuda pozelor festive, care de care 
mai solemnă și mai „grandioasă", răspîndite In căr
țile de școală, pe zidurile primăriilor etc., poporul 
a păstrat amintirea Iui Carol I așa cum se vede 
aici: pe frunte cu stigmatul de neșters al călăului. 
Mii de pagini de rechizitoriu n-ar putea reda mai 
bine ticăloșia monarhiei decît acest desen de lser.

Uitați-vă bine la această Imagine. Înfățișează, ați 
zice, un corb care-și strlnge aripa pentru a cobori 
peste hoituri, gata să le ciugulească ochii. Și nu vă 
înșelaji. Exemplarul fotografiat face parte in
tr-adevăr din speța păsărilor de pradă. Numele lui : 
Ferdinand de Hohenzollern I

Întocmai. Cu 18 ani înainte de înscăunarea pe 
tronul Romîniei, deocamdată numai „principe", vii
torul patron al masacrelor de la 13 Decembrie 1918 
și de la Tatar Bunar se amuza să pozeze astfel 
aparatului fotografic mînuit de soția sa, Maria. 
Bine înfeles, numai pentru albumul de familie, 
strul corb regal care se antrena aici zimbind 
să ciugulească

lei din 1907 este evocat 
prin documente patetice. Ia
tă celebrul pamflet al lui 
Caragiale „1907 din primăvară 
pînă-n toamnă“, alături de 
vestita strofă a lui Vlahuță

răbdării, mă-„Cînd cumpăna
ria ta, se frînge / O ciutură-i 
de lacrimi și-o ciutură-i de 
sînge“ (Arghezi).

Anii războiului... „Război 
războiului!“ — se intitulează

însemnări despre expoziția 
de la Muzeul Peleș

(„Minciuna stă cu regele la 
masă...“). în crisparea tragică 
a chipului de țăran din tabloul 
lui Băncilă citim o întreagă 
istorie de umilinți și nedrep
tăți dar și revolta deznădăj
duită, ura celui care simte și 
știe că nedreptățile nu mai pot 
fi îngăduite fiindcă atunci

manifestul militanților socia
liști din Ploiești. Toate mani
festele grupurilor comuniste se 
încheie cu „Trăiască Republi
cai”. Pagina I din „Socialismul” 
reproduce dezbaterile Congre
sului din 1921. în pagina 1 
din „Chemarea" — ziar condus 
de Cocea — un steag își țîș-

deasupra 
Pe pinza

unui 
rosi“

nește flacăra 
cap încoronat, 
a drapelului muncitoresc scrie.: 
„Trăiască Republica Socială!“. 
Un perete întreg cu reprodu
ceri evocă anii de luptă ilega
lă a partidului împotriva dic
taturii fasciste. Pe zidurile li
nei clădiri de lîngă Palatul re
gal din București scrie: ..Jos 
regele călău 1“. Foaia „Tînărul 
Leninist" cuprinde un articol 
intitulat: „Jos regele asasin!” 
Manifestul P.C.R, în ilegalitate 
(1934): „Fascistul fasciștilor: 
regele !“. Toate aceste docu
mente din anii de cruntă te
roare stau mărturie curajului 
revoluționar al muncitorilor 
conduși de partid, luptei 
neîmpăcate împotriva monar
hiei hrăpărețe. Iată o imagine 
a hrăpărețului corb : regele

aerele suverane, 
tot regina, nu și-a 
că imaginea are o 
simbol, cuprinzînd 
tregului edificiu monarhic, pu
tred pînă în temelii,

Parcurgînd imaginile, in
scripțiile, desenele și fotogra
fiile, parcurgi istoria, 
rie întunecată de 
sumbrei monarhii dar 
minată de seînteile care au a- 
prins mai apoi vîlvătaia. Foto
grafii din Doftana... Un număr 
din „Scînteia“ ilegală șapiro- 
grafiat. O caricatură, imens 
hohot de rîs usturător, îl înfă
țișează pe Carol al 11-lea fu
gind îndoit de povara geaman
tanelor cu bogățiile furate po
porului. 11 însoțește, mică de 
spaima fugii, madam Lupescu...

Un perete întreg cu ziare, 
proclamații, fotografii evocind 
zilele eliberării, — o explozie 
de bucurie, lată mai departe 
fotocopia actului oficial sem
nat de Mihail Sadoveanu, pre
ședintele Adunării deputaților, 
cu „Legea pentru constituirea 
Statului Romîn în Republica 
Populară Romînă“. Un panou 
întreg cuprinde pagini din zia
rele care au înregistrat entu
ziasmul manifestărilor prile
juite de proclamarea Republi
cii. Evocarea este ■ copleșitoare 
și reconfortantă.

Ai parcurs într-o oră istoria 
unui secol.

C. STANESCU

O isto- 
hlamida 

strălu-

în premieră pe țară, 
l'eatrul de Stat din Sibiu 

a prezentat sîmbătă seara 
în cadrul concursului piesa cu
noscutului scriitor polonez Leun 
Kruczkotvski „Prima zi de liber
tate". Este vorba de o emoțio
nantă dramă, cu implicații filo
zofice, afectînd un profund și 
dureros proces de conștiință, in
spirată dintr-un semnificativ epi
sod petrecut cu cîteva zile înain
te (le sfîrșitul celui 
război mondial.

Piesa oferă regiei 
interpreți frumoase 
de afirmare, scenică, 
spus că solicita, din 
ror factorilor de care 
realizarea spectacolului, 
eforturi.

Regia lui Colin Florian, utili' 
zind mijloace sobre, a im primat 
spectacolului in întregimea lai o 
notă gravă, dovedindu se bine o- 
rientată și severă în redarea a- 
tentă a mesajului cuprins în tdxt. 
In aceeași notă de gravitate și da 
adîncire a semnificațiilor filo- 
zofico-etice ale piesei se înscrie 
și îndrumarea actorilor. Inler- 
preții rolurilor ofițerilor polo
nezi au fost în cea mai marț 
parte a lor in spiritul indicații
lor textului, deși trebuie, să spu
nem că am fi dorit, din partea 
fiecăruia, o mai expresivă relie
fare a trăsăturilor caracteristice 
pentru personajele respective. $i 
Ion Besoiu (Ion), și Ion Ghișe 
iMihai), și Romeo Mogoș (Pa
vai), și Mircea Moldovan (Carol) 
s au achitat mulțumitor de sar
cinile ce le-au revenit dar inter
pretarea lor a suferit, în ansam
blu, de o anume uscăciune, le-a 
lipsit acea trăsătură distinctivă 
care să ducă la reținerea mai 
pregnantă de către spectator a 
tipului respectiv anume caracte
rizat de autor. S’au detașat Ion 
Besoiu și Ion Gliișe printr-o mai 
sensibilă nuanțare a personaje
lor, printr-o interpretare mai 
plină de naturalețe, mai veri
dică, mai convingătoare. Bun in 
rolul doctorului, artistul emerit 
Castel Rădulescu, ilustrînd ima
ginea unui om izolat, lăsînd im
presia dăruirii în slujba meseriei, 
dar cu o gîndire viciată de o- 
biectivism. Sub posibilitățile ofe
rite de roluri cele trei interpreta 
ale fiicelor doctorului : Angela 
Alboni, Eugenia Giurgiu-Papa' 
ione, Lucia Ștefănescu. Mai apro
piată totuși de intențiile autoru
lui interpreta Luzzi'ei, Eugenia 
Giurgiu-Papaione.

in sfîrșit, net detașat din în
tregul spectacol, Nicu Niculescu, 
remarcabil în rolul nebunului 
Anzelm. Actorul a comunicat 
vibrant sălii întreaga istorie dra
matică a vieții eroului și a cu
cerit îndreptățite aplauze. Sce
nografia lui Erwin Kuttler, ape- 
lînd ca și regia la sorbrietate, a 
creat o atmosferă corespunzătoa
re desfășurării spectacolului, 

repetăm, fără să strălu- 
bucurat de o anume

rot
T

care, 
ceașcă, s-a 
ținută.

fi actorilor 
posibilități 

deși trebuie 
partea tutu- 

depinde 
Serioase

DINU SÄRARÜ
★

celui de-al IV-leaJuriul
Concurs republican al tinerilor 
artiști din teatrele dramatice 
a asistat luni la noi specta
cole.

Secția maghiară a Teatrului 
de Stat din Tg. Mureș a venit 
la concurs cu piesa „Poveste 
din Irkutsk” de A. Arbuzov, 
iar secția romînă a Teatrului 
de Stat din Oradea a prezentat 
fragmente din piesa „Costache 
și viața interioară” de Paul 
Everac.

Actori de la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra” au concu
rat cu piesa „O singură viață” 
de Ionel Hristea. Seara, asis
tența a urmărit piesa „Anti- 
gona și ceilalți” de P. Karvas, 
în interpretarea actorilor de la 
Teatrul de Stat din Arad.

(Agerpres)



Manifestări inchinate 
proclamării R. P. Romine
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

Corespondență de la ' Al. 
Stark: Sîmbătă seara la Insti
tutul unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna a avut loc 
o adunare consacrată celei 
de-a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Ro
mine. In sală se aflau cunos- 
cuți savanți din U.R.S.S. și 
celelalte țări socialiste care 
lucrează la Institut, printre 
care acad. V. Veksler, savantul 
german F. Barwich — director 
adjunct al Institutului, savan- 
ții sovietici Lev Labidus — di. 
rector adjunct al laboratorului 
de probleme nucleare, Bruno 
Pontecorvo — membru cores
pondent al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., cercetători știin
țifici din România care lucrea
ză la laboratoarele Institutului 
unificat de cercetări nucleare.

Despre viața nouă a țării 
noastre, despre marele interes 
al oamenilor sovietici pentru 
realizările obținute în indus
tria, agricultura, știința și cul
tura romînească au vorbit 
I, Makarenko, secretarul orga
nizației de partid a Institutu
lui, și V- Balașov — prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc 
de partid Dubna.

După aceea a luat cuvintul 
Gheorghe Stoian, consilier al

Raîacl Rodriquez despre tratativele 
comerciale sovieto-cuhane

HAVANA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : „Se întăreș
te prietenia dintre Cuba și 
Uniunea Sovietică”, a declarat 
Carlos Kafael Rodriguez, di
rectorul Institutului național 
pentru reforma agrară, condu
cătorul delegației comerciale 
guvernamentale cubane, Ia 
înapoierea sa din Moscova, 
unde a purtat tratative cu con
ducătorii de partid și guvern 
ai Uniunii Sovietice. Sîntem

lată mărturii ale intervenției armate ale S.U.A. în Vietnamul de sud. Ofițeri americani instruiesc 
pe mercenarii lui Ngo Dinh Diem

(Din „The New York Times Magazine")

Ambasadei R. P. Romîne la 
Moscova.

Cei prezenți au vizionat 
apoi filmul documentar „Pe 
drumurile României".

La Institut s-a organizat o 
expoziție de fotografii cu as
pecte din țara noastră și o ex
poziție de reproduceri de artă 
rominească.

★

Cu prilejul apropiatei săr
bătoriri a celei de-a 15-a ani
versări a Republicii Populare 
Romîne, la reprezentanțele di
plomatice ale țării noastre din 
străinătate continuă să aibă 
loc manifestări dedicate aces
tui eveniment.

Ambasadorii R. P. Romîne 
în R. P. Chineză, R. P. Bulga
ria, R. D. Vietnam, Irak, în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Populare Ro- 
mîne în Uruguay au organizat 
conferințe de presă în cadrul 
cărora au făcut expuneri în le
gătură cu succesele multilate
rale obținute de poporul -ro
mân în cei 15 ani de la 
proclamarea R. P. Romîne. Au 
participat numeroși reprezen
tanți ai presei din aceste țări, 
corespondenți ai presei străine 
acreditați în unele din aceste 
țări, atașați de -presă ai unor 
oficii diplomatice.

(Agerpres)

convinși, a spus el, că Uniunea 
Sovietică va aduce contribuția 
cuvenită pentru ca economia 
cubană să se poate dezvolta în 
anul 1963 în mod ritmic, potri
vit planului stabilit de guver
nul revoluționar.

Referindu-se la rezultatele 
tratativelor de Ia Moscova, 
Carlos Rafael Rodriguez a 
spus : „Rezultatele nici nu pu
teau fi mai satisfăcătoare pen
tru Cuba”.

U.R.S.S.: Viu interes 
fată de conferințele 

unor oameni de știință 
din R. P. Romină

MOSCOVA 24. — Corespon
dență specială de la Al. Stark : 
In cadrul planului de colaborare 
culturală și științifică romîno-so- 
vietică, în U.R.S.S. se află pentru 
un ciclu de conferințe oameni de 
știință din R. P. Romină.

Conf. dr. N. Cajal, director ad
junct al Institutului de inframi- 
crobiologie al Academiei R. P. 
Romîne, a vorbit Ia Institutul de 
epidemiologie „Gamaleia” din 
Moscova despre dezvoltarea me- 
dicinei romînești. Numeroși spe
cialiști în agricultură din Uniunea 
Sovietică au urmărit conferințele 
consacrate victoriei socialismu
lui în agricultura Republicii 
Populare Romîne pe care conf. 
univ. Sabin Nica le-a ținut la 
Academia agricolă „Timiriazev”. 
„Conferințele oamenilor de știin
ță din Romînia, care au devenit 
o frumoasă tradiție a relațiilor 
culturale romîno-sovietice, nc'a 
declarat V. Iașin, de la Societa
tea unională pentru răspîndirea 
cunoștințelor politice și științifi
ce, au fost primite cu viu interes 
în țara noastră. Ele au oglindit 
aspectele multilaterale ale activi
tății ce se desfășoară în Romînia 
prietenă și au înfățișat oamenilor 
sovietici succesele obținute de 
poporul romîn în numeroase do
menii”.

Pentru eliberarea tuturor patrioților greci
BERLIN 24 (Agerpres). — 

Punerea în libertate a lui Ma- 
nolis Glezos este rezultatul 
luptei energice și de lungă du
rată dusă de forțele democra
tice și patriotice din țara noa
stră. precum și de toate for
țele progresiste din lume, sub
liniază Comitetul Central al
Partidului Comunist din Gre
cia, într-o declarație transmisă 
de agenția A.D.N.

Comunicînd că peste 1100 
de patrioți greci se mai află 
dincolo de gratii, C.C. al Parti
dului Comunist din Grecia a- 
dresează tuturor partidelor po-

litice, organizațiilor și forțelor 
patriotice din țară chemarea 
de a obține de la guvernul Ka
ramanlis o amnistie generală 
pentru deținuții politici și pu
nerea în libertate a patrioților 
greci deținuți.

N. S. Hrușciov va vizita 
R. P. F. Iugoslavia

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
După cutn anunță agenția 
TASS, I. B. Tito l-a invitat pe 
N. S. Hrușciov să-și petreacă 
concediul de odihnă în Iugo

Sosirea lui I. B.
BELGRAD 23 (Agerpres). — 

La 22 decembrie s-a înapoiat 
la Belgrad cu un tren special, 
I. B. Tito, președintele R.P.F. 
Iugoslavia, care s-a aflat la 
odihnă în Uniunea Sovietică 
la invitația lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. La gara din 
Belgrad în fața a numeroși 
oameni ai muncii, președintele 
Tito a rostit o cuvîntare.

Arătînd că a folosit odihna 
în Uniunea Sovietică și pentru 
convorbiri, I. B. Tito a spus : 
In cursul acestor convorbiri 
au fost examinate probleme 
variate. Ne-am înțeles cu 
multă ușurință asupra tuturor 
problemelor principale privind 
politica Internațională- și men
ținerea păcii.

Noi, care am văzut uriașul 
avînt și entuziasm al oamenilor 
sovietici, nu sîntem cîtuși de 
puțin surprinși că ei doresc a- 
tît de arzător menținerea păcii 
și că pe plan internațional gu
vernul sovietic, conducătorii 
sovietici, se situează atît de 
hotărît pe pozițiile consolidă- 

U.R.S.S. : La școala internat de J 
la marginea orașului Celea- | 
binsk funcționează alături de ! 
corpul clădirii pentru învăță- î 
mint o cantină, terenuri de ? 
sport și un sector afectat elevi- | 
lor care cuprinde diferite ate- ( 
liere și cercuri înzesfrate cu J 
utilajul necesar. Fotografia de ( 
mai sus reprezintă un grup de ♦ 

elevi ai școlii în recreajie. J 

slavia împreună cu soția. N. S. 
Hrușciov a acceptat invitația. 
Data călătoriei va fi stabilită 
ulterior de comun acord.

Tito la Belgrad
rii păcii. In cuvîntarea mea la 
Sovietul Suprem am spus des
chis cît de mult am apreciat 
curajul guvernului sovietic, în 
frunte cu Nikita Sergheevici 
Hrușciov, cînd a fost vorba de 
criza din regiunea Mării Cara
ibilor. Acest curaj a adus o 
ușurare în toate țările lumii, 
tuturor oamenilor iubitori de 
pace. Poporul nostru este deo
sebit de recunoscător Uniunii 
Sovietice pentru această poli
tică.

Președintele Tito s-a referit 
în continuare la cuvîntarea lui 
N. S. Hrușciov, care a arătat 
că în toate problemele interna
ționale de cea mai mare im
portanță Iugoslavia se situ
ează pe aceleași poziții ca și 
Uniunea Sovietică, sau pe po
ziții similare.

Ce-i drept, există încă — noi 
recunoaștem aceasta — unele 
chestiuni asupra cărora noi 
avem păreri diferite, dar prac
tica le va înlătura fără să se 
forțeze lucrurile îrt^mod deo
sebit — a spus I. B. Tito.

AUSTRIA: „Înwățămîntul
superior în pericol“

„Hille“, „Hille" — scandind a- 
cest cuv’mt mii de studenți au de
monstrat zilele trecute pe străzile 
Vienei. „Ajutor“, „Ajutor” — stri
gau într-un singur glas miile de ti
neri din bătrînul oraș, care a trăit 
cîndva ani de înflorire culturală.

In Viena, oraș care a dat lumii 
generajii de intelectuali valoroși, 
săptămîna trecută studenții au de
monstrat pentru a atrage atenția, 
și pe această cale, asupra situafiei 
grele a învățămîntului superior din 
Austria.

„S.O.S. — Invățămînful superior 
în pericol“ — glăsuiau pancartele.

In prag de an nou, cînd pretu
tindeni se aruncă o privire înapoi, 
pentru a vedea ce s-a realizat și se 
privește cu speranțe sau îngrijorare 
viitorul, studerifii vienezi s-au în
trunit și au vorbit despre condițiile 
proaste care împiedică normala 
desfășurare a studiului.

Așa cum se arată în apelul stu
denților vienezi, ultimele construc
ții pentru lărgirea Politehnicii au 
fost făcute încă în urmă cu 50 de 
ani; cea mai mare sală de curs are 
350 locuri, deși sint predări la care 
ar trebui să participe peste 1.000 
de studenți; laboratoarele și insta
lațiile pentru cercetări datează din 
timpul „cînd s-a început a se vorbi 
despre tehnică“; la 1090 de sfu- 
denfi revine un profesor și doi a- 
sistenți ; un student trebuie să a- 
ștepfe un an sau chiar mai mult 
pînă poate începe lucrarea de di
plomă. Pînă cînd și instalațiile 
sînt uneori un pericol pentru via
ța studenților — astfel la timpul 
de experimentare cu curenți de 
înaltă tensiune nu există mijloa
cele de protecție prescrise.

Cotidianul austriac „KURRIER" 
relatează că „zilele acestea un 
profesor universitar din Viena a 
declarat: „In cinci ani sîntem slîr- 
șiți — și comentează : „Res
ponsabilii nu aud, din păcate „in 
cinci ani sîntem slirșiți“, ei înțe
leg „Mai avem încă timp cinci ani”. 
Aceasta este o confuzie groaznică. 
Nu mai rămîne de fapt nici un 
moment de pierdut dacă nu vrem

Lucrările Congresului
Uniunii generale

a tineretului din Olanda

Cel de-al IX-lea Congres 
al Uniunii generale a ti
neretului din Olanda își 

continuă lucrările.
Ședința din dimineața zilei 

de 23 decembrie, care s-a des
fășurat sub lozinca „Uniunea 
generală a tineretului din O- 
landa și tînăra generație în 
lupta pentru pace”, a fost con
sacrată lucrărilor comisiilor. 
După aceea au continuat dez
baterile. Delegații la congres 
au analizat activitatea filiale
lor uniunii, problemele luptei 
împotriva violării drepturilor 
democratice ale tinereteului, 
împotriva militarizării țării, 
pentru a asigura tinerei gene
rații un viitor mai bun.

Delegații la congres au răs
puns cu căldură chemării de 
a participa la o demonstrație 
de masă de protest împotriva 
intenției guvernului olandez 
de a pune la dispoziție terito
riul țării pentru amplasarea 
unor unități ale Bundeswehru- 
lui. 

ca să se abafă o catastrofă peste 
școlile superioare ale acestei 
țări“.

Ziarul „NEUE FRONT" ajunge la 
concluzia că „este foarte regreta
bil că tineretul academic trebuie 

să meargă pe stradă pentru a-și 
putea cîștiga cele mai elementare 
drepturi“. Săptămînalul „DER 
RUNDBLICK", la rîndul său, crede 
că „se poate spera în slîrșit că dez
baterile în public privind situa|ia 
catastrofală din învățămîntul supe
rior nu vor înceta. Nevoia de spa-

Comparații grăitoare

Ziarul „Le Eclios“ sub titlul 
„Lipsa de cadre didactice 
în toate țările vestice. Nu

mărul studenților este de două 
ori mai mic în Europa față de 
U.R.S.S.“, publică un articol în 
care face o serie de comparații 
între Uniunea Sovietică și țările 
vesfeuropene în domeniul învă’ 
țămîntului.

în prezent, arată ziarul, pro
centul tinerilor între 15 și 19 ani 
care urmează școlile este de 50 
la sută în U.R.S.S., în timp ce în 
nici o țară vest-europeană nu se 
atinge procentajul de 40 la sută, 
în zona țărilor O.C.D.E. acest 
raport scade la 18 la sută, iar în

R. F. Germană: Lipsesc 
cadre didactice

Situația grea prin care trec 
instituțiile de îjivățămînt 
din R.F.G. stârnește un 

ecou puternic în presa vest-ger- 
mană. într-un articol intitulat 
„De pe acum există mai puțin 
cu 4-0 000 de învățători decît ar 
fi nevoie“, ziarul „Frankfurter 
Rundschau” scrie că „urmările a- 
cestui deficit pot fi văzute de 
toată lumea : un corp didactic 
suprasolicitat, atunci cînd unii 
învățători se îmbolnăvesc nu se 
țin orele, clase supraaglomera' 
te și, în consecință, ne di sei plina- 
te. Dacă această evoluție va con
tinua pînă în anul 1970, se va 
ajunge la o catastrofă națională“. 
Ziarul „Frankfurter Allgemeine“ 
consideră că „în situația cea mai 
precară se află instituțiile de în

„Motiv“ de concediere 
în S. U. A.

Ziarul „New York Times” 
relatează că James T. 
Council, profesor de 

matematici la o școală publică 
din New York, a fost conce
diat de autoritățile școlare. 
Motivul pentru aceasta este 
refuzul lui Council de a par
ticipa împreună cu elevii din 
clasa Sa la două exerciții de 
„apărare a populației civile 

țiu, lipsa de profesori și asistenți 
ca și de laboratoare moderne, au 
luat proporții insuportabile".

In apelul studenților vienezi, care 
începe astfel : „Se pare că la U- 
niversitatea din Viena își croiește 
drum o catastrofă“, se precizează 
printre altele: „Situația la Univer
sitatea din Viena s-a înrăutățit 
foarte mult după greva studențeas
că din primăvara anului 1961, cînd 
profesorii împreună cu studenții au 
atras atenția asupra neglijării crase 
a calificării științifice“.

Deși, așa cum subliniază presa 
austriacă, situația se dovedește 
alarmantă, la Viena se vorbește a- 
cum de reducerea alocațiilor des
tinate învăfămîntului. Reiese că nici 
nu poate fi vorba de crearea unor 
condiții mai bune, de dezvoltare a 
învăfămîntului superior, ci dimpo
trivă.

ȘT. DEJU

țările mediteranene chiar la 12 
la sută. în 1970 această rănii’ 
nere în urmă a țărilor occidenta
le va fi și mai mare.

în legătură cu situația tinere* 
tului studențesc, ziarul relevă că 
în țările occidentale numărul 
studenților este de două ori mai 
mic decît în U.R.S.S. și că nu se 
poate aștepta la nici o schimbare 
în acest domeniu în următorii 
ani.

Articolul arată în continuare, 
că una din cauzele acestei ră* 
mineri în urmă se datorește fap
tului că prevederile bugetare ale 
statelor occidentale sînt mult sub 
nivelul cheltuielilor în acest do
meniu în U.R.S.S.

vățământ din Renania de nord’ 
Westfalia și Bavaria”.

Dacă aceasta este situația șco
lilor elementare, nici aceea a in
stituțiilor de învățăniint superior 
jiu se prezintă mai bine. Ziarul 
„Suddeutsche Zeitung“ informea
ză că în cadrul unei întruniri 
care a avut loc la Hamburg un 
grup de cunoscuți oameni de ști
ință „au prezentat o imagine 
sumbră a viitorului universități’ 
lot' germane“. Ziarul arată că 
„potrivit unor aprecieri sigure, 
în R.F.G. ar fi necesar să se 
construiască în următorii 10 ani 
30 de universități noi, dur în 
momentul de față este foarte în’ 
doielnic dacă se va reuși să se 
construiască pînă în 1970 măcar 
patru noi institute de învăță’ 
mint superior“.

împotriva războiului nuclear”. 
El a arătat că el se opune răz
boiului nuclear și că aseme
nea exerciții nu fac decît să 
sporească pericolul folosirii 
armelor nucleare.

„Federația Unită a Profeso
rilor sprijină poziția lui Coun
cil și luptă pentru reintegra
rea Iui” — scrie „New York 
Times”.

O hotărire arbitrară

Cocteil la legația R. P. 
Romîne din Londra

LONDRA. — în cursul unei 
recente vizite în Anglia la in
vitația Consiliului Britanic, 
directorul O.S.T.A., Ion Ro- 
vența, și Dan Negreanu, di
rector la Filarmonica de stat 
„George Enescu” au avut în
trevederi cu reprezentanți ai 
oficialităților engleze, cu con
ducători ai instituțiilor centra
le de artă, cu oameni de artă 
și cultură, cu impresari în le
gătură cu realizarea unor 
schimburi artistice între cele 
două țări în anii 1963—1964.

Cu acest prilej, ministrul 
R. P. Romîne la Londra, Ale
xandru Lăzăreanu, a oferit un 
cocteil în saloanele legației, la 
care au participat A. D. Wil- 
son, subsecretar de stat ad
junct în Ministerul de Externe 
britanic, Kenneth Johnstone, 
director general adjunct la 
Consiliul britanic, R. W. Ma
son și R. L. Speaight, directori 
în Ministerul de Externe, oa
meni de artă și cultură, critici 
muzicali.

TEHERAN. — La 23 ianua
rie, delegația guvernamentală 
sovietică condusă de S. G. La- 
pin, locțiitor al ministrului a- 
facerilor externe al U.R.S.S., 
care se află Ia Teheran, a fost 
primită de șahul Iranului. A 
fost de față și ambasadorul so. 
vietic în Iran, N. M. Pegov. 
Intre membrii delegației so
vietice și șahul Iranului a 
avut loc o discuție și un 
schimb de păreri în probleme 
care interesează ambele părți. 
Membrii delegației sovietice 
s-au întîlnit apoi cu A. Alam, 

primul ministru al Iranului. 
Cu acest prilej, ambele părți 
au făcut schimb de păreri în 
diferite probleme.

Plenara C.C.S. din 
U.R.S.S.

MOSCOVA. - La 24 de
cembrie, în sala coloanelor a 
Casei sindicatelor din Mosco
va s-a deschis a 11-a Plenară 
a Consiliului Central al Sin
dicatelor din U.R.S.S.

DAMASC. Aziz Abdul Ka- 
rim, ministrul de interne al 
Republicii Arabe Siria, a de
clarat că începînd de la 23 
decembrie starea excepțională 
care continuă de 51 de luni a 
fost ridicată în toate regiunile 
țării cu excepția regiunii și 
posturilor de grăniceri de la 
frontiera de sud-vest.

LISABONA. — Sfîrșitul anului 
1962 a adus cu sine în Portuga
lia o înăsprire puternică a re
presiunilor fasciste ale lui Sa- 
lazar. A devenit cunoscut fap
tul că în fiecare zi în această 
țară poliția secretă arestează 
peste 30 de patrioți portughezi.

PARIS. — De la începutul 
anului 1962 peste 25 000 de 
oameni și-au pierdut viața în 
întreaga lume din cauza unor 
calamități ale naturii, a unor 
catastrofe aeriene și de cale fe
rată, din cauza unor accidente 
în mine, transmite agenția 
France Presse. Cel mai marc 
număr de victime a fost înre
gistrat în timpul puternicului 
cutremur de pămînt din Iran, 
care a avut loc în septembrie 
și în cursul căruia și-au găsit 
moartea circa 20 000 de per
soane.

MOSCOVA. — Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. l-a numit pe Ni- 
kolai Fedorenko în funcția de re
prezentant permanent al U.R.S.S. 
pe lîngă Organizația Națiunilor 
Unite și reprezentant al U.R.S.S. în 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
N. Fedorenko a fost pînă de cu- 
rînd ambasadorul Uniunii Sovietice 
în Japonia.

Valerian Zorin, locțiitor al mini
strului afacerilor externe al 
U.R.S.S., care a deținut aceste 
funcții, a fost eliberat de aceste 
îndatoriri.

PEKIN. — Ciu En-lai premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chine
ze, și Cen I, locțiitor al premie
rului, ministrul afacerilor externe 
al R.P. Chineze, l-au primit la 
22 decembrie pe G. S. Peiris, am
basadorul Ceylonului în Birmania 
și emisar al primului ministru cey- 
lonez, și au avut cu el o convor
bire cordială și prietenească. In 
numele d-nei Sirimavo Bandara- 
naike, primul ministru al Ceylonu
lui, G. S. Peiris, a înmînat lui 
Ciu En-lai și Cen I o propunere 
din partea conferinței a șase țări 
afro-asiatice, care cuprinde che
marea adresată guvernelor Chinei 
și Indiei de a reglementa pe cale 
pașnică conflictul de frontieră între 
cele două țări.

Iarnă grea în toată 
Europa

GENEVA. — In întreaga Euro
pă iarna s-a instalat din plin, adu- 
cînd mari căderi de zăpadă și ge
ruri. Agenția Reuter relatează că 
în Elveția avalanșele au blocat 
accesul la stațiunile de sporturi 
de iarnă, iar traficul feroviar a 
fost întrerupt. Circulația pe linia 
internațională de cale ferată din
tre Elveția și Italia care străbate 

trecăfoarea St. Gotțhard a fost de 
asemenea suspendată din cauza 
avalanșelor. Pentru prima dată 
în ultimii ani la Roma a nins. In 
Franța, numeroase avalanșe s-au 
semnalat în special în . regiunea 
munților Alpi și Pirinei. Marile că
deri de zăpadă din Germania oc
cidentală au făcut să fie întrerupt 
traficul feroviar în Bavaria de sud 
și în alte regiuni. In Austria ter
mometrul a înregistrat temperaturi 
de minus 20 de grade iar în nor
dul Finlandei, la Lapland, mercurul 
termometrelor a coborîf la minus 
40 de grade.

Val de arestări în Peru

• LIMA. — Aproape 100 de' 
persoane au fost arestate la 22 
decembrie în Peru, în virtutea 
legii care instaurează „starea 
de urgență” în provinciile Ju- 
nin și Pasco — transmite co
respondentul din Lima al a- 
genției U.P.I. Dintre acestea, 
56 de persoane au fost arestate 
în centrul minier Oroya și 22 
la Huancayo, unde, în ultime
le zile, s-au produs incidente 
violente. Agenția U.P.I. rela
tează că la 22 decembrie poli
ția peruviană a invadat Uni
versitatea din Huancayo ares- 
tînd un mare număr de per
soane.

CAIRO. Ziua de 23 decem
brie constituie pentru Repu
blica Arabă Unită o marc 
sărbătoare națională. Este 
vorba de sărbătorirea victo
riei repurtate asupra forțelor 
triplei agresiuni anglo-fran- 
co-izraeliene. In această zi, 
acum șase ani, de pe pămîntul 
egiptean a fost alungat ultimul 
soldat al trupelor străine agre
sive. La Port Said și în alte 

mari orașe din R.A.U. au avut 
loc parăzi militare, manifestări 
sportive, mari serbări.

WASHINGTON. — Agenția 
Reuter relatează că, potrivit 
statisticilor oficiale date pu
blicității Ia 24 decembrie la 
Washington, populația State
lor Unite este de 188 milioane 
de locuitori.

WASHINGTON. — Citind 
surse oficiale bine informate 
de la Casa Albă, agenția Asso- 
ciated Press anunță că pre
ședintele Kennedy va prezenta 
Congresului în luna ianuarie 
un proiect de buget în care se 
preconizează pentru anul vii
tor cheltuieli ce vor depăși 
suma de 99 000 000 000 dolari. 
„Această cifră — scrie agenția 
— este mai mare decît cifra 
maximă a cheltuielilor atinsă 
in timpul războiului și înre
gistrată în anul 1945”.

HAVANA. — în Cuba a so
sit din Statele Unite primul 
lot de medicamente, instru
mente medicale și produse ali
mentare pentru copii în contul 
despăgubirii în sumă de 63 mi
lioane dolari, stabilită de Tri
bunalul Revoluționar din 
Cuba, pentru daunele provo
cate statului cuban de contra
revoluționarii făcuți prizonieri 
în timpul atacului de la Playa 
Giron. Acest lot de materiale, 
în valoare de peste 10 milioa
ne dolari, a fost adus în Cuba 
de nava „African Pilot” și de 
cîtcva avioane de transport a- 
mericane.

După descărcarea navei și 
avioanelor, primele loturi de 
prizonieri au fost trimise în 
Statele Unite.

DELHI. — La 24 decembrie 
ziarul „Statesman” a publicat 
o comunicare cu privire la a- 
restarea la Calcutta în virtutea 
„legii cu privire la apărarea 
Indiei” a trei membri ai P.C. 
din India — lila Mitr, membru 
al Adunării legislative a statu
lui Bengalul de vest, prof. 
Nirmal Bagchi, membru al 
Consiliului legislativ al aces
tui stat, și Narahari Kawiraj.

PARIS. — In scopul apărării 
antiaeriene, autoritățile elvețiene 
au adoptat în deplin secret în 
cursul verii trecute hotărîrea de 
a monfa pe teritoriul țării rampe 
de lansare pentru rachetele 
„Bloodhound”, achiziționate din 
Anglia. Un grup de specialiști a 
și dus în cantonul Aargau trata
tive cu privire la cumpărarea unui 
lot de pămînt pentru construirea 
rampelor de lansare. După cîteva 
zile, ziarul local „Aargauer Tag- 
blatt” a relatat despre aceste tra
tative și a inserat o fotografie a 
locului unde trebuiau să fie in
stalate rachetele.

Ziarul „Die Tat”, care apare la 
Ziirich, a cerut ca cei vinovați 
de divulgarea informațiilor secrete 
să fie sancționați. El a comunicat 
însă, la rîndul său, unele amănun
te necunoscute opiniei publice re
feritoare la planurile înarmării 
nucleare a Elveției.

S-a aflat, printre altele, că gu
vernul a hotărît să aloce 300 mi
lioane de franci elvețieni pen
tru cumpărarea a patru rachete 
„Bloodhound", aceasta fiind doar 
prima etapă a unui program mai 
vast...

„Un caz asemănător cu cazul 
revistei „Der Spiegel" în Elveția" 
— astfel a denumit această întim- 
plare săptămînalul „Aux Ecoutes", 
relatînd despre scandalul care a 
izbucnit la Berna.

Guvernul canadian 
a refuzat la 22 
decembrie să 

permită unui grup de 
75 sțudenți din S.U.A. 
să plece din orașul 
Toronto pentru a-și 
petrece vacanța de 
iarnd în Cuba. După

cum transmite agenția 
U.P.I., un purtător de 
cuvînt al Ministerului 
de Externe al Canadei 
a declarat că „aceas
tă hotărire este defi
nitivă și nu se va re
veni asupra ei".

In ciuda piedicilor

După tratativele de la Nassau
Corespondentul din Londra 

al agenției americane Uni
ted Press International, K.

C. Thaler, scrie :
Sub cele mai grave presiuni po

litice și exercitate de presă din 
întreaga sa carieră, premierul 
Macmillan urmează să trimită la 
începutul anului 1963 la Washing
ton o echipă de experți pentru a 
stabili amănuntele acordului în
cheiat cu președintele Kennedy 
cu privire la racheta „Polaris".

Intre timp, Macmillan a folosit 
răgazul oferit de sărbătorile Cră
ciunului pentru a elabora planuri 
de luptă împotriva valului crescîna 
de critici care amenință să-i com
promită viitorul.

Acordul încheiat la Nassau a 
fost comentat cu brutalitate. 
„München-ul lui Macmillan“, a a- 
firmaf ziarul laburist „DAILY. 
HERALD”, „Lichidarea", strigă zia
rul „DAILY EXPRESS”.

Macmillan are încă un termen 
de grafie de o lună mai înainte 
de a participa la o răfuială politia 
că cu reprezentanții tuturor parti
delor — inclusiv mulți dintre pro
prii lui conservatori — la redes
chiderea parlamentului la 22 ia
nuarie.

Obosit, vădit uzat, Macmillan 

ridicate în calea lor, 
atît de guvernul S.U.A. 
cît și de cel al 
Canadei, reprezentan
ții grupului studen
ților americani au a- 
nuntat că nu vor re
nunța ia această călă
torie.

s-a înapoiat duminică de la 
Nassau și a încercat să prezinte 
convorbirile sale cu Kennedy 
drept o victorie pentru Marea 
Britanie. El nu a înregistrat prea 
mult succes.

Ziarele și membri ai parlamen
tului au contestat afirmația și au 
insistat că Macmillan a predat for
ța nucleară de șoc independentă 
a Marii Britanii, acceptind b'ajin 
sfîrșitul „relațiilor speciale" cu 
Statele Unite.

Comentatorul agenției U-P.l. 
menționează că în decursul ur
mătorilor ani Marea Britanie nu 
va dispune de o forță nucleară de 
intimidare proprie. Deoarece pen
tru rachetele „Polaris' Marea 
Britanie își va construi propriile 
sale submarine, potrivit actualelor 
aprecieri, forța submarină nu va 
lua ființă înainte de sfîrșitul actua
lului deceniu.

★
LONDRA. — După cum 

transmite agenția Associated 
Press, sîmbătă s-a anunțat ca 
forțele aeriene militare ale 
S.U.A. au efectuat „primele 
experiențe încununate de 
succes cu racheta „Skybolt”. 
In Anglia se prevede că scan
dalul „Skybolt” va lua acum o 
și mai mare amploare.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București Piața „Scinteii", Tel, 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scinteii“.


