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Meserie mai frumoasă decît a mecanicilor de 

utilaje din construcții ? Unde e, dom'le ? Caie-o 
fi, dom'le ? Nu cunoaștem! (MIHAI CON
STANTIN și ION ISTRATE, anul III Școala de 
construcții). Totul este foarte nou și foarte 
pasionant și plin de atracție în fața noastră. 

Nu ne iămine decît să alegem cu chibzuință. 

Care este sectorul unde vom putez da ac. 
mult societății 9 (DINU MIOARA. d. Xb« B si 
STELA CRAMER, cL Xl-a D Școala medie 

nr. 17 „Matei Basarab51
Foto: EMIL COJOCARU

SĂRBĂTOAREA

> MAJORATULUI

Sc smulgi suferinței sau poate mor fii un om 
— ce poate fi mai inimos âeclt aceasta ? Chiar da
că puține .femei medici practică Iaca chirurgia, voi 
încerca... (ANA SOMEȘAN, cl. a X-a B, Școala me
die nr. 16 „Georgo Coșbuc**). Talent pentru teatru ? 
Nu sînt prea sigur dacă am, dar ce are a-face: ambi
ția Înaltei calificări tot o să mi-o realizez eu în 
tehnică (BARBU VICTOR, anul III mecanici-intre- 
ț’nere. Școala profesională „Timpuri Noi'). Țara 
noastră a dat în domeniul geneticii oameni de știință 
atit de proeminenți. Incit urmăresc de-a dreptul 
fascinai biograiiile lor. (MIHAIL FLORIN, cL a 

Xl-a E, Școala medie nr. 16 „George Coșbuc"). Intre 
munca turnătorului și aceea a geologului căutător 
de minereuri, eu văd legături precise. Dacă îmi 
împlinesc proiectele, atunci peste un număr de ani, 
poale... (DAN VASILESCU, anul III turnătorie Școa
la profesională „Timpuri Noi“). Am cunoscut un 
om care-și odihnește creierul numai în timpul ore
lor de somn : altfel, frâmîntă neîncetat cite o pro
blemă de fizică. M-a impresionat. Mi l-am luat ca 
model. (ALEXANDRU COATU, cl. a Xl-a G, Școala 

media nr. 17 „Matei Basarab').
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incer să fiu, ora 9, 
stabilită de Comite
tul raional U.T.M. 
Tudor Vladimirescu 
pentru începerea co
locviului cu o sea
ma de tineri ce trec

pragul majoratului, mi se păruse 
excesiv matinală: era totuși du
minică. Dar, de fapt, eu eram 
acela care greșisem; sau mai 
bine-zis, prea mă depărtasem de 
vîrsta sărbătoriților pentru care 
o asemenea întilnire consacrată 
unui eveniment remarcabil, unic 
în viața lor, reprezintă prea mult 
pentru a nu-i jertfi cu plăcere o 
oră relativ timpurie din diminea
ța duminicala.

Așadar, sala cea mare a Casei 
de cultură a tineretului din ra
ionul amintit era plina, iar la 
masa prezidiului — un maistru, 
un inginer, un ziarist și un poet, 
niciunul dintre ei cu tîmplele ar
gintate, se pregăteau să desfă
șoare în fața celor 18 ani (multi
plicați în sute de fizionomii) 
evantaiul larg al răspunderilor, 
bucuriilor, grijilor, căutărilor și 
descoperirilor aduse — și impli
cate — de vîrsta majoratului. 
S-a vorbit convingător și adevă
rat despre fireasca, necontenita 
coordonare dintre propășirea so
cietății socialiste și realizarea 
idealurilor personale ; despre ma
rile întrebări și înțelepciunea pe 
care o cîștigăm treptat, vădită în 
răspunsuri ; despre revelația pres
tigiului conferit acestei virste, 
prestigiu cîștigat prin munca pro
prie și menținut prin succesele 
muncii; s-a vorbit în sfîrșit 
despre dobîndirea simțului a- 
cela special, adine ancorat 
în viața noastră, în cotidianul so
cialist : simțul frumosului, emi-

Spectacol prezentat

de Ansamblul artistic

național din R.P. Chineză
Luni seara, la Teatrul de 

operă și balet al R. P. Romine 
a avut loc un spectacol pre
zentat de Ansamblul artistic 
național din R. P. Chineză.

Au asistat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnăraș, Chivu 
Stoica, Leonte Răutu, Stefan 
Voitec, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de 
artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți, Liu Fan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București și alți șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă, membri ai 
corpului diplomatic.

Cei prezenți au aplaudat 
măiestria cu care au fost exe
cutate dansuri și cîntece tra
diționale din diferite regiuni 
ale R. P. Chineze, lucrări 
inspirate din viața de astăzi a 
poporului chinez. Cîntecele 
populare romînești interpreta
te de soliști și orchestră au 
fost răsplătite cu vii aplauze.

In pauză, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți con
ducători de partid și de stat 
s-au întreținut călduros cu 
conducători și soliști ai an
samblului.

La sfîrșitul spectacolului, 
din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, a Consiliului de Stat și 
a Consiliului de Miniștri au 
fost oferite flori membrilor 
ansamblului.

(Agerpres)

reni dirijor cl acțiurnlofnoastre, 
descifrind partitura producției, 
artei, dragostei etc.

Uri maistru -tinăr, (ȘTEFAN 
RISTEA), un inginer tinăr, 
fXTRGIL AM ARI EI), un ziarul 
tinăr, un poet de aererM tinăr, 
au desenat în cuvinte nenumărate 
porți și au deschis, rind pe rind, 
aceste porți, spre lumi pime de 
lumină și farmec.

Iar în sală, rind pe rind, cite 
un tinăr gindea la un moment 
dat: aceasta este poarta pe cart 
intru și eu, aceasta este lumea la 
care visez și eu; peste un an, 
peste dțiva ani, toi fi și eu, neîn
doielnic, de cealaltă parte a a- 
cestei porți.

Ana Someș an, acum elevă în 
clasa a X-a B a Școlii medii nr. 
16 „G. Coșbuc“, deși urmează la

mai mare încă. In duda „averii 
mentdor“ (seu prejudecăților 
care nu cad cu ochi buni bistu
riul in mina unei femei*, tocmai 
chirurgia are șoapte cea md per
sistentă pentru auzul Ană. Si 
fie aici o âspli am modem — 
romantică ? Sâ fie numâ mărtu
risită admirație enticițsatiză pen
tru ncepponcla valoare umani 
a oamenilor ce vor trebui salvați, 
cu Gusev, eroul fdmului ^Nomi 
zile dmir-un cri" ? Cred ci aici 
este ceva mai mult, ceva mai 
profund gîndrt. In sala unde ală
turi de sute de prieteni. Ana So- 
meșan reflecta la maturitate, scli
pirea de fulger a unui bisturiu 
aducea o lumină gravă.

Foarte hotărită este și Mioara 
Dinu, din dasa a Xl-a B a Școlii 
medii nr. 17 „Matei Basarab". 
Hotărirea a fost ludă abia in 
acest an, dar este fermi: dâmia 
industrială înainte de toate! In-

de-c lungul anilor de studiu pină 
m hnaeu pe care conștient și-a 
des-o. A văzut-o la Onești-Bcr- 
zești, în excursia organizată de 
școală, o vede deseori (cu o tre
sărire de bucurie) în jurnalele de 
actualități unde plopii de argint 
d coloanelor de rafinare din com
binatele petrochimice susțin, par
că, desfășurarea cerului albastru.

Există m această sală și tineri 
care șovăie încă între două atrac
ții la fel de mari, cu convingerea 
că nu ar greși in nici o clegere, 
dar hotăriți să chlbzuiască ma
tur, lăsind balanța să încline de 
partea la care un plus cit de mi
nuscul există; iar pentru aceasta 
se simt datori să se cunoască mai 
bine. Este cazul Stelei Cramer, 
clasa a Xl-a D a Școlii medii 
-Mctei Bzicrah'* și al lui Mihail 
Florin, clasa c Xl-a E a Școlii 
meda jG. Coșbuc". Coincidență 
poate amuzantă, Stela șovăie tn- 
trt biologie și filologie, dar crede 
ci ei pentru literatură
o va rtdrraa decide spre fio- 
ter, ra vreme ce Mihzd. caa- 
Tad tot mere Magie și biologie.

înclină să creadă că, totuși, per
sonal interesul său pentru biochi
mie, biofizică, genetică, pentru 
exemplul unor oameni de știință 
ca Babeș, Caniacuzino, Antipa, îl 
va aduce, peste un cn, în rin- 
durile studenților de la biologie. 
Cimpurile magnetice nu s-cu de
limitai pină la ultimele conse
cințe : Stela urmărește cu acidi
tate pagina de știință a „Contem
poranului*, Mihail, este încă se
cretarul cenaclului literar de la 
Casa de cultură „Tudor Vladi
mirescu'...

Maturitatea, mai curind proces 
de creștere decît barieră de es
caladat, culege în preajma virstei 
de 18 ani niște roade dulci-amă- 
rui, aparținînd experienței. Abia 
acum poate să mărturisească A- 
lexandru Coatu din dasa a Xl-a 
G a Școlii medii platei Basa
rab'* că pină în urmă cu cîteva 
luni nu se gindue ic alegerea 
viitoarei profesiuni decît prin

(Co«xxM*<re m pag. a ITI-a)
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La Uzina de utilaj 
petrolier din Tîrgoviș- 
te a fost dată în folo
sință o secție nouă de 
forjă, înzestrată cu 
atilaj Ia nivelul tehni
cii actuale. Aici a 
fost montată o mașină

ȘTEFAN IUREȘ
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Oâr beneficiarii?...

Controlorul' 
un meseriaș dosâvîrțit

rPentru a-ți 1 ? m—<£e
controlor tehnic — ne-a drdarat 
tin-arășa Constanța ^llnrran—_ 
controloare de țesături crude — 
pentru a descoperi cauzele oor 
defecte și a fndxa sohzțnle de 
indreptare a defxâențeJor, coo- 
trolorul tehzne trebrie, 
toare. să fie un bun m

Afirmația iri găsește 
dența în însăși actr.-.tarea i 
Ibcutoarei noastre. $»-> înt 
munca în p in
1918. A fost mai intn țesimare. 
apoi firâreasă, iar dzn 1990 la- 
creazâ la rampa de ccoticL E 
suficientă însă acea
sta în condițiile în care cahta- 
tea se cere a fi imbunâaâriti x 
de zi ? Sâ-i dăm din nou coris
tul tovarășei Mâsceanu.

„Controlorul de calitate tre
buie să învețe în permanență, sâ 
se preocupe continuu de perfec
ționarea sa profesionala partau- 
pînd la cursuri, conferințe, in
structaje, din lectura cărțikr teh
nice etc. Condiția e să învețe 
continuu. Anu? acesta, la noi, au 
fost cursuri de îmbogățire a cu
noștințelor profesionale care au 
durat două luni și ceva. Noi. cei 
de la controlul țesăturilor crude, 
am participat împreună cu cei de 
la controlul țesăturilor finite. 
Din cite cunosc asemenea cursuri 
de scurtă durată wr fi erganirat* 
și în anul viitor. Ținînd seama ce

secție de
orizontală automată 
de forjat, care permite 
folosirea procedeelor 
modeme de lucru. 
Pentru încălzirea me
talului sînt întrebuin
țați curenții de înaltă

frecventă, care măresc 
considerabil producti
vitatea muncii. Prin 
noul procedeu, consu
mul specific de mate
rial se reduce cu 30—, 
40 la sută.

• Folosirea izotopilor

radioactivi în industrie
la motoarele cu combustie inter
ni. La întreprinderea „Proto
tipul" din Capitala a fost amena- 

ca laborator special pentru 
detectoscopie care folosește izo
topi ndioacthx

In contro?ul calității pieselor, 
capătă o largă utilizare și ultra
sunetele. Ele se folosesc mai a- 
les în atelierele de material ru
lant pentru verificarea osiilor la 
vagoane, precum și la Uzinele 
»2S August" din Capitală, la con
trolul calității pieselor de mo
toare.

• Lectorate științifice
Ue» din formele de 

răspiedire a cunoștin
țelor cultaral-știintifice 
in rindul oamenilor 
muncii sînt și lectora
tele. In prezent, în Ca- 
pitală funcționează pe 
lingă mai multe între
prinderi, instituții și 
case de cultură peste 
20 de lectorate știin
țifice, aproape 40 pen-

tru femei și mai bino 
de 700 în diferite școli 
pentru părinți.

Comitetul de cultură 
și artă al orașului 
București a acordat o 
atenție deosebită ela
borării tematicii pri
vind educația școlari
lor, punîndu-se accen
tul pe descoperirea 
celor mai potrivite căi

de strîngere a legătu
rilor dintre familie și 
școală. în fața celor 
3 500 de participante 
la lectoratele pentru 
femei se fac expuneri 
despre frumusețile pa
triei, pentru cunoaște
rea tainelor naturii, 
medicinii, unor noți
uni de literatură și 
artă etc.

(Agerpres)

Controlorii de calitate sînt mulțumiți.

pzratuhri xntrc'.ului de calitate, 
relatat, de exemplu, că la- 

sînt, in majoritate ti
nere, absolvente de școli profe- 
sixiale textile, școli medii sau di
ferite cursuri de specializare.

— Acest fapt a spus dînsul, se 
înțelege că ne-a permis să a-

fazic în țesătorii și preparații 
etc. etc.

Reținem din discuția avută cu 
șeful serviciului C.T.C. cîteva lu
cruri care sînt în același timp 
și un apel' către Direcția gene
rală a industriei bumbacului din 
ministerul tutelar.

bază de repartiție) nu pot fi fo
losite deoarece sînt necorespun
zătoare. Cazuri asemănătoare se 
petrec și cu dinamometrele de Ia 
filatură care se dereglează foar
te des.

j

Cu prilejul împlinirii 
a 80 de ani 

de la nașterea
dr.

Cu prilejul împlinirii a 80 
de arii de la nașterea marelui 
fiu al poporului nostru, pa
triot înflăcărat și strălucit om 
de stat, dr. Petru Groza, luni 
la amiază a fost depusă, din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn, a Consiliului de Stat și 
a Consiliului de Miniștri, o 
coroană de flori la mormîntul 
de la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului 
și a zpatriei, pentru socialism.

La solemnitate au luat par
te tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer. Emil Bodnăraș, Leon- 
tin Sălaj an. Ștefan Voitec, 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, membri 
ai C.C. al P.M.R. și ai guver
nului. conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri su
periori.

Au fost de față membri ai 
familiei dr. Petru Groza.

După depunerea coroanei de 
flori cei prezenți au păstrat 
un moment de reculegere.

(Agerpres)

experimentajă. de altf-L s-an fă
cut periodic iastroctaje, s-au or- 
șazriza* convorixri care au avut 
drept scop însușirea dt mai te
meinică a prevederilor acestei 
narme. A fost totodată și un pri
lej de a preiucra unele standarde 
și nonne inteme în vigoare, pen
tru j»eduseie la care îucrează 
întreprinderea noastră".

Despre ce ne-a vorbit 
șeful C.T.C.-ului

To%-arâșul Valeriu Nicolaescu 
ne-a explicat cu luj de amă
nunte modul de organizare a a-

Ancheta noastră

Refuzuri... și cîteva 
opinii

la întreprinderea textilă din Pitești

vem un personal de laborator 
care-și spune cu autoritate cu- 
vîntu? în* desfășurarea procesului 
de producție.

Ni s-a relatat apoi despre fap
tul că aici există un număr egal 
de controlori tehnici de calitate 
pe toate cele trei schimburi, că 
preocuparea pentru calitatea su
perioară a produselor a impus 
organizarea unui control inter-

In ceea ce privește aparatura, 
ne-a spus tovarășul Nicolaescu, 
nu stăm tocmai bine. Deși a 
existat preocupare din partea fo
rului tutelar de a ne dota cu a- 
parate, nu aceeași grijă s-a ma
nifestat și în cazul controlului 
stării tehnice și execuției acesto
ra. Un gibrometru și un aparat 
pentru determinarea rapidă a 
umidității (primite de curind pe

Ideea să scriem acest capitol 
ne-a venit aproape de sfîrșitul 
vizitei noastre la textiliștii pite- 
șteni. Constatarea făcută ne a- 
rată că activitatea personalului 
de la controlul tehnic de calitate 
decurge în general bine. Această 
părere este justificată și de fap
tul că majoritatea produselor în
treprinderii sînt de calitate bună. 
Cumpărătorii apreciază țesătu
rile realizate pentru costumele 
bărbătești (fără defecte și în colo
rit variat), articolul „Liviu“ pen
tru cămăși, zefirul caro pentru 
uniforme școlare, gama variată de 
docuri și altele.

A fost însă neplăcut să consta
tăm în unele discuții că există o 
anumită suficiență, se consideră 
că aici s-a făcut totul, că mai 
mult de atît nu se mai poate faco 
pentru ca personalul de la con
trol să fie cu adevărat o barieră 
în cafea producerii unor mărfuri 
de slabă calitate. Tovarășul Ilie 
Bucșan, controlor principal la 
țesături finite, un om destul de 
exigent cu munca lui de altfel, 
ne-a dat să înțelegem că aici to
tul merge foarte bine și că nu se 
mai pune nici o problemă în 
munca controlorilor, deoarece a- 
ceștia își fac datoria. $i în discu
ția cu tovarășul șef al C.T.C.-u- 
lui ni se relata ceva asemănător. 
„Anul acesta întreprinderea co
merțului cu ridicata textile și în
călțăminte nu ne-a refuzat nimic 
din pricina calității, ci doar da-

I. BODEA

(Continuare în pag. a IIT-a)

Operatorul chimist la lucru 
(Uzinele de îngrășăminte chi

mice Valea Călugărească)

Foto: N. STELORJAN



80 de ani de la nașterea dr. Petru Groza

Un înflăcărat patriot
La 7 decembrie s-au împlinit 80 de 

ani de la nașterea patriotului înflăcărat 
și eminentului om de stat, dr. Petru 
Groza.

Om politic clarvăzător, strîns legat de 
popor și animat de dorința de a milita 
pentru libertatea și înflorirea patriei, 
Petru Groza, încă cu mai bine de trei 
decenii în urmă, s-a alăturat forțelor so
ciale înaintate, luptei acestora pentru a- 
părarea libertăților democratice și a in
dependenței naționale, pentru unirea 
forțelor democratice împotriva fascis
mului.

în 1933, anul marilor 
conduse de Partidul Co
munist, în țara Zaran- 
dului, pe meleagurile de 
unde s-au ridicat Horia, 
Cloșca, Crișan și mai tîr
ziu Avram lancu, a fost 
întemeiat de către Petru 
Groza, Frontul plugari
lor, organizație politică 
democratică a maselor 
țărănești, izvorîtă din 
năzuința țărănimii pen
tru pămînt și libertate. 
Petru Groza a călăuzit 
noua organizație să în
cheie în decembrie 1935, 
sub gorunul de la Țe- 
bea, un front comun de 
luptă cu Partidul Comu
nist, împotriva fascis
mului. Acest act a repre
zentat unul din germenii 
alianței muncitorești-ță- 
rănești care avea să se 
închege și să se dezvol
te în anii revoluției 
populare, devenind te
melia de nezdruncinat a 
puterii celor ce mun
cesc.

în anii grei ai celui 
de-al doilea război mon
dial, cind era în joc în
săși ființa națională a 
poporului, Petru Groza 
a adus o importantă
contribuție la lupta forțelor patriotice, în 
frunte cu Partidul Comunist, pentru eli
berarea patriei. Prin acordul încheiat în 
iulie 1943 de Partidul Comunist cu Fron
tul plugarilor și alte forțe patriotice, a 
fost creat Frontul patriotic antihitlerist.

După victoria insurecției armate din 
August 1944, în marile bătălii de clasă 
conduse de partid, care au antrenat ma
sele populare * în lupta 
pentru instaurarea unui

lupte proletare

vărat democratic, Petru Groza s-a aflat 
în primele rînduri ale forțelor patriotice 
democratice. Valul de nestăvilit al luptei 
maselor a hotărît soarta bătăliei pentru 
putere, instaurînd la 6 Martie 1945 primul 
guvern în care clasa muncitoare, aliată 
cu țărănimea, avea rolul precumpănitor, 
guvern prezidat de dr. Petru Groza.

Dragostea fierbinte de patrie, strînsele 
legături cu poporul, cu partidul clasei 
muncitoare, i-au dat lui Petru Groza pu
tința să vadă limpede că numai sub con
ducerea partidului marxist-leninist al 
clasei muncitoare poate fi asigurată pro
pășirea și înflorirea patriei, că numai pe 
calea socialismului poate ajunge poporul

Naționale, a constituit un aport prețios 
la înfăptuirea politicii partidului de dez
voltare a economiei naționale, de con
solidare a regimului democrat-popular.

La 30 decembrie 1947, alături de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, dr. Petru 
Groza — îndeplinind însărcinarea parti
dului și guvernului — a primit semnă
tura de abdicare a regelui. Abolirea mo
narhiei și proclamarea Republicii Popu
lare Romîne au constituit o măreață vic
torie a poporului în lupta pentru făurirea 
noii orînduiri sociale.

Dr. Petru Groza și-a concentrat întrea
ga capacitate, putere de muncă și ener
gie creatoare țelului nobil — înălțarea 

edificiului măreț al so
cietății socialiste, a mi
litat cu perseverență 
pentru întărirea conti
nuă a alianței muncito- 
rești-țărănești, pentru 
cimentarea frăției po
porului romîn cu mino
ritățile naționale, pen
tru dezvoltarea unității 
politico-morale a între
gului popor în jurul 
partidului.

Personalitate de înalt 
prestigiu internațional, 
bucurîndu-se de simpa
tia cercurilor largi ale 
opiniei publice din nu
meroase țări ale lumii, 
Petru Groza a militat 
neobosit pentru afirma
rea Republicii Populare 
Romîne ca factor activ 
pe arena mondială, pen
tru întărirea legăturilor 
de prietenie și colabo
rare frățească cu țările 
socialiste, pentru dezvol
tarea relațiilor de cola
borare pașnică cu toate 
statele.

Deseori, dovedind gri
jă și dragoste de adevă
rat părinte, dr. Petru 
Groza, adresîndu-se ti
neretului, îl îndemna să

învețe neobosit, să-și asimileze comorile 
științei și culturii, să-și pună energia și 
entuziasmul în slujba victoriei noii orîn- 
duiri sociale în țara noastră.

Pentru tineretul nostru, figura lumi
noasă de patriot înflăcărat a dr. Petru 
Groza, constituie o pildă de dăruire cau
zei poporului muncitor, de luptă neobo
sită pentru a contribui la înfăptuirea 
mărețelor obiective trasate de partid, la 
înflorirea continuă a Romîniei socialiste.

Barajul de la Firiza, regiu
nea Maramureș

Foto: AGERPRES După adunările generale 
de alegeri U. T. M.

redacției

cu reacțiunea 
regim cu ade-

nostru, clasa muncitoare, țărănimea mun
citoare, intelectualitatea, la un viitor lu
minos. Aceasta era cea mai importantă 
concluzie a bogatei sale experiențe poli
tice, concluzie pe care o împărtășea în 
adunări populare, în scris, în convorbiri 
particulare și pentru a cărei realizare 
practică activa cu perseverență.

Deseori dr. Petru Groza și-a exprimat 
fericirea că i-a fost dat să trăiască a- 
ceste victorii și să participe activ la obți
nerea lor. Activitatea sa rodnică și mul
tilaterală, desfășurată în calitate de 
președinte al Consiliului de Miniștri și 
ulterior ca președinte al Marii Adunări

a apăruți

Curs politic

în Editura politică

In ajutorul celor care

studiază în învățămîntul

politie UT M. de la orașe

Hotărlrile

Unui grup de elevi din clasa 
a XI-a, Școala medie mixtă 
Curtea de Argeș :

Vă satisfacem dorința, pre- 
zentîndu-vă mai jos cîteva 
din institutele care pregătesc 
cadre de specialitate în do
meniul chimiei, agriculturii și 
medicinei.

Facultăți de chimie funcțio
nează în cadrul Institutelor 
politehnice din orașele: 
București, Timișoara și Iași.

Este bine că vă interesează 
din vreme obiectele de con
curs pentru ^xamenul de ad
mitere.

Studiați cu perseverență 
matematica (algebră, trigono
metrie, geometrie plană și în 
spațiu) precum și chimia la 
care veți susține probe scrise 
și orale. La fizică pregătiți ca
pitolele, de mecanică, căldură, 
structura atomului.

în cadrul Institutelor agro
nomice din București, Iași, 
Cluj, Timișoara și Craiova 
funcționează facultăți de agri
cultură, horticultură și medi
cină veterinară. Pentru exa
menul de admitere la facultă
țile de agricultură și horticul
tură studiați botanica, chimia, 
matematica iar pentru facul
tățile de medicină veterinară 
zoologia, anatomia și fiziolo
gia omului și chimia organi
că.

Institute de medicină și far
macie se află în orașele Bucu
rești, Cluj, Iași, Timișoara și 
Tg. Mureș.

Pentru a cunoaște cît mai 
multe amănunte în legătură 
cu admiterile la aceste insti
tute, . cu programele obiecte
lor de la concurs, vă sfătuim 
să consultați broșura „Admi
terea în învățămîntul supe-

devin fapte

Cum l-am cunoscut
pe dr. Petru Groza

-au împlinit 80 de 
ani de la nașterea 
patriotului înflăcă
rat și strălucitu
lui om de stat, 
doctorul Petru 
Grota, care, pu^

nîndu-și activitatea plină de 
pasiune în slujba patriei, a 
contribuit activ la instaurarea 
și consolidarea regimului de
mocrat-popular, la construirea 
orînduirii socialiste.

Păstrez în memorie vie, ima
ginea acestui mare fiu al po
porului romîn, militant neobo
sit pentru eliberarea socială 
și națională, care cu clarviziu
nea pe care ți-o dă profundul 
atașament față de popor s-a a- 
lăturat din toată inima forțe
lor socialo înaintate.

Am avut fericirea să-l cu
nosc îndeaproape pe doctorul 
Petru Groza.

Era anul eroicelor lupte din 
februarie 1933, era anul venirii 
lui Hitler la putere și era anul 
în care dr. Petru Groza, soco
tind că este necesară „o nouă 
orientare care să corespundă 
intereselor reale ale poporu
lui romîn" iniția la Deva, 
mișcarea țărănească, cunoscu
tă sub numele de „Frontul 
Plugarilor".

De la primele ecouri ale ac
țiunilor Frontului Plugarilor 
de la Deva, presa burgheză se 
deslănțuise în atacuri turbate 
la adresa mișcării și a docto
rului Petru Groza, personal. în 
special ziarul „Curentul" prin 
directorul său Pamfil Șeicaru, 
își luase această murdară sar
cină pe care o îndeplinea cu 
zel, aproape zilnic.

în aceste împrejurări, do
rind a cunoaște în fond, în
treaga acțiune și chiar de la 
inițiatorul ei, am scris docto
rului Petru Groza, la Deva, 
că „un tînăr gazetar dornic să 
se documenteze în problemele 
politice ridicate de Frontul 
Plugarilor" îl roagă să-i dea 
de veste cind va fi în Bucu
rești, pentru a-l putea întîlni. 
Am primit răspunsul prompt, 
cu întoarcerea poștei, prin 
care mi se anunța că „deoa
rece nu crede că va fi curînd 
în București" mă roagă, dacă 
pot, și dacă interesul pentru 
cele ce i-am scris este mare, 
să merg eu la Deva.

Am răspuns imediat că voi 
merge la Deva indicînd și pe
rioada în care aș putea face 
acest drum. De data aceasta 
răspunsul a venit telegrafic, 
cu ziua fixată pentru întîlnire.

Am plecat din București cu 
un tren de noapte, care ajun
gea la Deva, către orele 5 di
mineața. La Hotelul „Crucea 
albă", cind întocmeam fișa de 
sosire și mă legitimam cu bu
letinul de identitate, portarul 
îmi întinde un bilet prin care 
eram anunțat de dr. Petru 
Groza că sini așteptat la ora 
11, că voi lua masa la dînsul 
și că vom continua discuțiile 
toată după-amlaza.

Această grijă deosebită în a 
aranja totul perfect, această 
meticulozitate în seriozitatea 
cu care trata toate probleme
le, — lucruri pe care aveam 
să le cunosc mai bine mult

mai tîrziu, cind am colaborat 
cu dînsul — m-au impresio
nat de la început.

întâlnirea a fost simplă, ca 
între oameni care s-ar fi cu
noscut de mult. Pentru mine 
ea mi-a relevat de la început, 
un om, în adevăratul înțeles 
al cuvintului, un prieten dacă 
pot să spun, în orice caz o 
personalitate puternică, în 
care puteai avea încredere 
din primul moment al cunoaș
terii.

Aveam, așadar, în fața mea 
personalitatea remarcabilă, fi
gura luminoasă a unui demo
crat care părăsise funcțiile im
portante de stat deținute după 
primul război mondial pentru 
a-și exprima fățiș dezaproba
rea față de politica reacționară 
a vremii.

Despre toate acestea, despre 
chemarea „Vrem o lume nouă" 
cu care cei 10 000 de delegați 
ai țărănimii din Ardeal și Ba
nat se adunaseră la Deva pen
tru a hotărî constituirea 
Frontului Plugarilor, mi-a 
vorbit îndelung la prima noas
tră întîlnire, înfățișîndu-mi 
simplu și înflăcărat convinge
rile sale. Deschis și sincer, 
mi-a vorbit despre indignarea 
cu care blama pe deținătorii 
puterii din acea vreme, expu- 
nîndu-mi și cauzele care au 
determinat retragerea sa pen
tru ani de zile din București, 
capitala oficială a politicii de 
curte, reacționare.

Toate acestea, avea să le ex
prime mai tîrziu, cu simplita
tea și exactitatea care i-au 
măsurat întotdeauna cuvintele 
izvorîte din adîncă meditație și 
permanentă raportare la nă
zuințele poporului:

„Prin distanța pe care am 
luat-o voit, am cîștigat obiec
tivitatea și perspectiva nece
sară pentru a judeca clar, 
stabilind adevărul că aceste 
realități izvorăsc din ciocnirea 
dintre exploatații tot mai 
mulți și beneficiarii tot mai 
puțini ai sistemului economic 
dominant**.

La acea memorabilă, pentru 
mine, primă întîlnire cu perso
nalitatea distinctă și pasionan
tă care a fost dr. Petru Groza, 
mi-a vorbit îndelung despre 
modul în care a început să a- 
profundeze pe Marx și Lenin, 
cum treptat, treptat și-a mo
dificat felul de viață și cum 
și-a educat copiii în această 
aspră disciplină a muncii, reu
șind să-i pregătească pentru 
societatea în care au să trăias
că. „In munca de fiecare zi, în 
casă, copiii mei, fac totul".

După această prezentare am 
început discuțiile, continuate 
pînă seara tîrziu, întrerupte o 
oră, pentru a lua dejunul. Dar 
ce a însemnat pentru mine și 
această oră a dejunului! Am 
avut imaginea perfectă a unei 
familii în care dragostea și 
unitatea nu au nevoie să fie 
înfățișate, pentru că ele apă
reau firesc, în fiecare clipă, 
pe figurile părinților și copii
lor, în vorbele lor, în gesturi, 
în felul întreg de comportare. 
Se simțea că totul este bazat 
pe încredere, stimă, prețuire.

Seara tîrziu, după ce cu-

noșteam și împrejurările in 
care a luat naștere Frontul 
Plugarilor, și poziția pe care 
dr. Petru Groza și-o rezervase 
in mișcare, concepțiile sale 
despre lupta politică și despre 
orientarea pe care aceasta ur
mează să o ia, am părăsit 
Deva cu ferma convingere că 
împrejurări fericite mi-au dat 
prilejul să mă întilnesc cu un 
mare om politic.

Am rămas în coresponden
ță, dar nu ne-am mai întîlnit 
decît după Eliberare.

Reîntâlnirea a fost tot așa 
de simplă ca și prima dată. 
Frontul Plugarilor își stabi
lise sediul în București. Dr. 
Petru Groza, hotărîse să scoa
tă ziarul „Frontul Plugarilor". 
M-a chemat și mi-a făcut 
deosebita cinste să-mi încre
dințeze, alături de Gh. Micle, 
vechiul și devotatul său cola
borator de la Deva, conduce
rea ziarului.

„Știi, Livezeanu, teoria 
ți-arn făcut-o la Deva în 1933, 
acum nu mai este timp de așa 
ceva. Apucă-te de treabă și 
cind ai nevoie de o îndrumare 
și un sfat, vino la mine ori- 
cînd".

Permanent a vegheat la va
lorificarea întregii moșteniri 
culturale a poporului, cu un 
sentiment de mîndrie și dem
nitate. Lui i se datorește re
constituirea operei lui Traian 
Vuia pe care l-a și adus în 
țară. Deosebită grijă a^ purtat 
pentru sprijinirea oricărei ac
țiuni în care era vorba de 
afirmarea valorilor naționale.

Dăruindu-se cu abnegație 
țelului nobil al construirii so
cialismului, contribuind la dez
voltarea unității politico-mo
rale a întregului nostru popor, 
Petru Groza a militat în per
manență pentru afirmarea Re
publicii Populare Romine ca 
factor activ pe arena mondia
lă, pentru întărirea legăturilor 
de colaborare cu toate țările 
socialiste, pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare pașnică 
cu toate statele, impunîndu-se 
ca o personalitate de înalt 
prestigiu internațional.

Am avut, așa cum am afir
mat, fericirea de a mă afla, 
după Eliberare, mai mult timp, 
prin relații de muncă, în apro
pierea acestei eminente per
sonalități politice. Credința sa 
nestrămutată în ideile parti
dului, dragostea sa înflăcărată 
pentru popor și încrederea sa 
în destinele fericite ale aces
tuia, erau pentru toți cei care 
l-au cunoscut emoționante 
lecții de devotament și dă
ruire cauzei poporului, pe care 
de-a lungul vieții sale l-a slu
jit cu abnegație și dragoste.

Astăzi cind ne amintim cu 
. recunoștință de viața bogată 
în fapte a acestui strălucit fiu 
al poporului romîn, eminent 
și înțelept om de stat, se cu
vine să reținem cu titlul de 
exemplu, în special pentru ti
neret, multe din însușirile și 
calitățile Pe care le oferă pil- 
duitoarea sa viață.

OCTAV LIVEZEANU

5,50 lei152 p.

■ uPi-aaM
Institutul Politehnic din Brașov. Claudia Voinescu, loan Ignat 
și Toma Barbu, studenți în anul II, in laboratorul de studiu al 

lemnului, determină caracteristicile inelelor.
Foto: AGERPRES

ÎN EXCURSII
DE STUDIU

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru)

Conducerea Grupului școlar 
minier din Baia Mare, pune un 
accent deosebit în procesul de 
învățămînt pe organizarea ex
cursiilor științifice de studiu. In 
ultimul timp, elevii de aici au 
efectuat asemenea excursii înso
țite de explicații și demonstrații 
practice la E. M. Baia Sprie, 
Cavnic și Săsar. Aproape 100 de 
elevi ai școlii tehnice și a celei 
de maiștri, sub supravegherea

profesorilor de specialitate, au ur
mărit procesul' tehnologic de ex
tracție și prepararea minereuri
lor.

Au fost deosebit de interesante 
și instructive excursiile de la 
mina de la Aghireș, și cea de lig
nit de la Voevozi, regiunea Cri- 
șana. De asemenea, excursioniștii 
elevi au urmărit cu atenție, la 
salinele Ocna Dej și Ocna Mureș, 
procedeul folosit de extracția 
sării prin dizolvarea subterană.

u trecut cîteva 
săptămîni de la 
ultimele adunări 
de alegeri U.T.M. 
din școala noastră. 
3e-am făcut în 
această perioadă

pentru îndeplinirea hotărîrilor 
adoptate ?

Mai întîi, ne-am adunat toți 
membrii comitetului U.T.M. 
pe școală și am studiat hotă
rîrile adoptate în adunările 
de alegeri, stabilind cum să 
ajutăm organizațiile U.T.M. pe 
clase să treacă imediat la în
deplinirea hotărîrilor luate. 
Repartizați pe organizații, 
membrii comitetului au ajutat 
birourile acestora, în primul 
rînd, la întocmirea planurilor 
de muncă, care cuprind ac
țiuni ce se cer rezolvate ur
gent. .

Astfel, în ce privește învă
țătura, adunările de alegeri 
în organizațiile U.T.M. pe cla
se hotărîseră, pe baza expe
rienței anului trecut și a re
zultatelor obținute în acest an 
școlar, șă fie organizate ac
țiuni politico-educative care 
să determine însușirea mai 
temeinică de către elevi a ma
tematicii, chimiei și fizicii. 
Asztaloș Eszter, responsabila 
cu învățătura în comitetul 
U.T.M. pe școală a luat legă
tura cu profesori de speciali
tate solicitîndu-le, în numele 
elevilor, ore de consultații. 
Pentru a nu transforma con
sultațiile în ore de curs și a 
da posibilitate profesorilor să 
se ocupe îndeaproape de un 
număr de elevi mai slabi, îm-< 
preună cu aceștia și cu mem
brii birourilor U.T.M. pe clasă 
s-au stabilit elevii care au a- 
cum nevoie de mai mult 
ajutor.

Totodată, membrii comite
tului U.T.M. pe școală ajută 
birourile organizațiilor U.T.M. 
pe clase să pregătească pen
tru luna decembrie adunări 
generale care să dezbată acea
stă problemă. în clasa a X-a 
se pregătește acum o adunare 
generală U.T.M. în care se va 
discuta despre „Matematica și 
fizica — științele secolului 
XX", iar în clasele a VIII-a 
„De ce învățăm matematica și 
fizica". Alte adunări vor dis
cuta despre „Dezvoltarea in
dustriei chimice a țării noas
tre în anii regimului demo
crat-popular și importanța ei 
pentru economia națională" 
etc. La aceste adunări am invi
tat și specialiștii de la Insti
tutul pedagogic din localitate, 
cît și din industrie care vor 
vorbi elevilor despre impor
tanța pregătirii lor mai temei
nice la aceste materii.

Tot în aceste zile, comitetul

U.T.M. a avut o discuție 
colectivul gazetei de perete, 
stabilind problemele ce vor fi 
puse în discuția elevilor, prin 
gazeta de perete, în urmă
toarea perioadă. însușirii mai 
temeinice a chimiei, matema
ticii și fizicii i s-a acordat pri
mul loc. în acest sens, zilele 
trecute a și apărut un număr 
al gazetei de perete ce a tre
zit un viu ecou în rîndul ele
vilor.

întrucît, așa cum au subli
niat și dezbaterile din adună
rile de alegeri, frecvența de 
sută la sută constituie prima 
condiție în obținerea unor 
bune rezultate la învățătură, 
comitetul U.T.M. pe școală a 
pus în fața tuturor utemiști- 
lor sarcina : „Nici o absență 
riemotivată". Pînă în prezent, 
prin acțiunile întreprinse de 
fiecare birou U.T.M. s-a reușit 
ca toți utemiștii s-o respecte.

Comitetul U.T.M. pe școală, 
prin membrii săi, a sprijinit 
organizațiile U.T.M. pe clase 
să treacă la înfăptuirea hotă- 
rîrilor adunărilor de alegeri, 
în toate domeniile de activi
tate. Astfel, în această perioa
dă a fost deschis învățămîn
tul politic U.T.M. La ciclurile 
de conferințe de la clasele a 
IX-a și a X-a, Cît și în cercu
rile de studiere a Statutului 
U.T.M. de la clasele a VIII-a 
au fost expuse primele două 
teme și se pregătesc convorbi
rile. Cu sprijinul tovarășilor 
profesori a fost întocmit pla
nul tematic și graficul de des
fășurare a informărilor poli
tice.

Am acordat în această pe
rioadă multă atenție activită
ții cultural-artistice. Conform 
hotărîrilor adoptate la alegeri, 
au fost constituite coruri de 
fete la toți anii de studii și 
două formații de dansuri la 
clasele a IX-a și a X-a ; cercu
rile și-au reluat și ele activi
tatea. Cercul micilor natura- 
liști a organizat deja o ex
cursie la Cluj și Turda pentru 
vizitatea grădinii botanice și a 
celei zoologice. Și cercul lite
rar și cel foto și-au reînceput 
activitatea. Cercul de „Prie
teni ai filmului", cu ajutorul 
tovarășilor profesori de limba 
romînă, a organizat o discuție 
pe marginea filmului „Străi
nul", pe care l-au vizionat toți 
elevii școlii.

Acum, atenția comitetului 
se îndreaptă către pregătirea 
temeinică a instruirii cadrelor 
nou alese, a întregului activ 
U.T.M. din școală, care va a- 
vea loc în zilele următoare.

MARIA NIRIȘTEANU 
secretara comitetului U.T.M. | 

de la Școala medie nr. 5,
Tg. Mureș

CHERTZ 
Cuza Vodă

DORIN
242, Tg. Neamț :
dv. de a urmaIntenția _ ___

cursurile unei facultăți fără 
frecvență este lăudabilă. A- 
vînd însă numai un an în pro
ducție nu puteți să vă înscri
eți la examenul de admitere. 
Este necesar să aveți cel pu
țin 3 ani vechime ca activist 
ai sfatului popular și să fiți 
recomandat de către Comite
tul executiv al sfatului popu
lar regional. După 3 ani de 
activitate aveți dreptul să vă 
înscrieți la facultatea de filo
zofie sau istorie, științe juri
dice sau științe economice.

BALABAN AUREL: str. 
Victoriei nr. 2 — Pitești.

Fotografiile pe care le-ați 
trimis prezintă deficiențe de 
ordin tehnic. Ar fi fost poate 
preferabil să trimiteți negati
vele pentru a permite o mai 
bună copiere pe hîrtie foto în 
vederea eventualității publi
cării.

Alegerea cadrului în foto
grafia care îl reprezintă pe 
Creangă cu cei doi copii nu 
este rea, imaginea trădează 
sensibilitate și căldură. Cea de 
a doua fotografie e mai puțin 
realizată — posibilitățile prim- 
planului nu sînt exploatate, 
prezența persoanei alese în 
fața bojdeucii, ni se pare inu
tilă. .

I Trimiteți-ne negative și nu 
copii fotografice.

GEJU ALEXANDRU — stu
dent, Institutul pedagogic Pi
tești ;

După terminarea Institutu
lui pedagogic, puteți urma 
cursurile unui institut cu du
rata de cinci ani, însă la fă
ră frecvență. Vă puteți înscrie 
direct în anul al IlI-lea, dar 
numai dacă ați absolvit exa
menul de stat la Institutul 
pedagogic, și să vă prezentați 
la locul de muncă unde veți 
fi repartizat. Pentru înscrie
rea la cursul fără frecvență 
trebuie să prezentați reco
mandarea secției raionale de 

B învățămînt de care veți apar- I ține.

Există pretutindeni în sate 
lumini pe care oamenii s-au o- 
bișnuit să le vadă licărind în 
noapte cu statornicia unor ste
le sau a unui far, lumini întâr
ziind îndărătul unor ferestre, 
deasupra meselor lungi, de șe
dință, lumini veghind o frunte 
aplecată pe carte, la club, sau 
’nvăluind vîrtejul unui dans 
pe scena căminului cultural. 
Oamenii s-au obișnuit cu ele și 
le caută în fiecare seară, cum 
caută în zori, cind pleacă vara 
la cîmp, luceafărul de ziuă. 
Seara, lumina acestor ferestre 
le cade pe umeri ca o mînă de 
prieten, îmbiindu-i să intre.

Pentru ca și lumina ferestre
lor Căminului cultural din Să- 
pînța (raionul Sighet) să se în
scrie în această constelație, în
tregul colectiv de activiști și 
artiști amatori a depus o mun
că susținută și entuziastă. Ca 
să-i cunoaștem, am căutat în
tre casele pitorești ale satului 
pe cea deasupra căreia stă 
scris „CĂMIN CULTURAL".

Ca mai toate casele satului e 
și el încheiat statornic, din bîr- 
ne masive de stejar. Poate și 
pentru că lemnul se lasă mai 
ușor de modelat de sufletul și 
inspirația oamenilor, iar locui
torii Săpînței dovedesc prin 
tot ce-i înconjoară, de la fru
moasele porți de lemn sculptat 
și pînă la portul de o mare va
loare artistică, că frumosul 
este pentru ei o ambianță fi
rească și necesară. La „cercul 
de țesut" sau în cadrul „serilor 
pentru femei", tinerele fete își 
însușesc meșteșugul și măies
tria tradițională a împodobirii 
costumului, cu motive de o se
culară tradiție a satului. Re
cent, una dintre ele, Ileana 
Pop, a obținut premiuLI pe ța
ră la Bienala de arta popu
lară pentru „cămașa maramu- 
reșană" țesută de ea.

Pe Ion Marinescu, directorul 
căminului, l-am găsit înconju
rat de un grup de activiști cul
turali ai satului și de tineri 
din comitetul U.T.M. discutînd

planul tematic al serilor de în
trebări și răspunsuri pentru 
următoarele luni. Mulți din cei 
prezenți erau învățători din 
sat, sprijinitori din cei mai ac
tivi ai activității căminului 
cultural. Directorul școlii, Ian- 
cu Marin, face parte din colec
tivul de creație al brigăzii ar
tistice de agitație, iar pe cei
lalți i-am întîlnit la repetițiile 
echipei de teatru, ca actori sau 
regizori, finind conferințe sau 
participînd la organizarea u- 
nui concurs „Cine știe, cîști
gă". în sală, echipa de teatru 
se pregătea intens în vederea 
fazei intercomunale a Bienalei 
de teatru „I. L. Caragiale". 
Este ultima repetiție înaintea 
premierei de duminică, cu o 
piesă într-un act. Spre seară, 
după ce pe scenă ultimele re
plici ale piesei repetate s-au 
stins, în sală au început să se 
adune tineri. O privire asupra 
programului afișat la intrare 
ne-a lămurit: era programată, 
ca în fiecare joi, o „Seară

pentru tineret", gen de mani- 
iestare care și-a cîștigat un 
bine-meritat prestigiu în rîn- 
durile tinerilor de aici și a ce
lor din satele învecinate, care 
participă adesea ca invitați la 
aceste seri. Programul s-a des
chis printr-un simpozion orga
nizat cu sprijinul lectoratului 
bibliotecii raionale din Sighet, 
pe tema — „Ce știm despre U- 
nivers A urmat o audiție 
muzicală „Inter pre ți celebri de 
îomanțe și canțonete" și, în 
încheiere, filmul „Colegii". In 
aceeași seară, Ion Mihăiescu, 
jucător de șah de categoria I, 
a oferit un simultan foarte dis
putat. A fost doar una din nu
meroasele seri plăcute, oferite 
tinerilor din sat.

Dar filmed unei singuie zile 
din activitatea căminului nu 
ne permite să cuprindem întrea
ga gamă tematică, deosebit de 
bogată, a activității sale per
manente.

Printre activitățile perma-

nente, alături de serile distrac
tive pentru tineret, de care am 
vorbit mai sus,. întâlnim pro
gramate „Dimineți cultural- 
sportive". Programul uneia 
dintre ele, de pildă, prevede 
un spectacol al brigăzii artisti
ce de agitație, un concurs 
„Cine știe, cîștigă" și o serie 
de întreceri sportive la șah. 
tenis de masă, schi. Să adău
găm acestor activități serile de 
conferințe, activitatea cercu
rilor de citit, desfășurarea con
cursului pentru obținerea in
signei de „Prieten al cărții", 
programele artistice ale echi
pelor de teatru, dansuri și bri
găzii de agitație, pentru a avea 
o imagine parțială a ceea ce 
rezervă oamenilor, îrț aceste 
luni de iarnă, cind clipele de 
răgaz sînt mai numeroase, 
frecventarea căminului cultu
ral.

VICTOR MAȘEK
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Ce să alegi din noianul a- 
mintirilor din anii adolescen
ței, ce să așterni pe hîrtie 
cînd sînt atîtea de spus ?

Și astăzi, cînd treburile mă 
abat pe lîngă fostul meu liceu 
„Gheorghe Barițiu" din Cluj, 
devin parcă din nou elev, cu 
mintea larg deschisă să ab
soarbă, ca un burete, totul, 
îmi apare în față, aevea par
că, fostul nostru director, scri
itorul Alexandru Ciura, îl sa
lut, în gînd, cu respectul șco
larului care știe ce-i datorează 
dascălului, și trec mai departe. 
Dar nu-i ușor să treci mai de
parte cînd te cheamă înapoi 
banca de școală din care, fer
mecat, ascultai povestirile 
captivante ale severului și to
todată bunului nostru profesor 
și director căruia îi datorăm 
dragostea, statornică și astăzi, 
pentru lectură, încercările 
multora dintre noi de a aș
terne pe hîrtie, fie în versuri, 
fie în proză, gîndurile și ela
nurile tinereții. (Deschid și 
astăzi sertarul care păstrează 
schițe, povestiri, nuvele, zîm- 
bind cu nostalgie la preocupă
rile din tinerețe, din care, ce-i 
drept, nu a „ieșit în public" nici 
un volum, dar care mi-au pus 
la încercare fantezia, spiritul 
de observație și, hai să zic, 
condeiul. Nu mi-e rușine că 
am scris, nici despre ce am 
scris. E în firea tinereții să se 
simtă chemată spre poezie, și 
dacă tinerii mei interlocutori 
simt și ei această chemare, să-i 
dea curs, să scrie, chiar dacă 
în viață nu vor deveni scri
itori. Să-și citească scrierile 
unii altora, mai ales că — știu 
bine — au această posibili
tate în cercurile literare, în 
prezența profesorilor sau chiar 
a unor scriitori. E un foarte 
bun exercițiu al minții și, mai 
ales, necesar).

...Nu-i ușor să treci mai de
parte, cînd deodată, vocea cal
dă a lui „Moș Nicoară“, așa-i 
spuneam profesorului nostru 
de latină cu respect, nu ca o 
poreclă, te cheamă înapoi să 
mai deschizi cărțile din care 
un Horațiu, Cicero sau Virgi- 
liu îți grăiesc în limbajul ma
ximelor care mustesc de înțe
lepciune. Cu ajutorul acestor 
maxime, „Moș Nicoară“ trans
forma orele lui în adevărate 
ore de educație. El a clădit 
ceva în sufletul nostru, ceva 
solid și trainic — un crez de 
viață : ne-a învățat că trebuie

zică. Clujul era 
muzical important, 
tiști au contribuit 
faimă a lui. împreună cu alți 
trei colegi, am urmat și con
servatorul. Și cu toate că ne 
cerea eforturi în plus, nu ne 
obosea ; simțeam că preocupă
rile muzicale aduc ceva în 
plus la formarea personalită
ții noastre, la dezvoltarea ei 
armonioasă. Alcătuisem chiar 
un quartet de cameră, condus 
de un bun violoncelist al o- 
perei. I-am delectat de multe 
ori pe colegii noștri, la acele 
tradiționale serbări școlare, 
interpretînd pentru ei nume-

dedicat științelor naturii, bio
logiei. îmi plăceau aceste ști
ințe, iar universitatea cu emi- 
nenții ei profesori m-au aju
tat sa fac o pasiune pentru 
profesiunea căreia m-am dedi
cat. L-am avut profesor de 
zoologie pe moldoveanul Ion 
Scriban. Avea un dar de a 
povesti, și atîta convingea în 
tot ceea ce spunea, îneît, 
uneori, uitam să mai luăm no
tițe. La magistralele lecții ale 
profesorului Ion Popescu Voi- 
tești simțeam că scoarța pă- 
mîntului se mlădia și se 
schimba sub mîna lui ferme
cată. Sau cine dintre noi 
ar putea uita vreodată 
lecțiile profesorului Emil 
Racoviță, artistul și savan
tul, povestitorul care avea 
ceva din limba lui Creangă, 
neîntrecut în a ne explica cele 
mai complicate lucruri într-un

ani ai tinereții, asemenea das
căli, asemenea modele pildui
toare. Căci este o vîrstă cînd 

- omul are nevoie de modele, 
trebuie să aibă tot timpul în 
față un chip de om căruia să 
dorească să-i semene întruto- 
tul, să-și modeleze caracterul
— nu din spirit de imitație
— după caracterul aceluia pe 
care-1 socotește integru din 
toate punctele de vedere. A- 
semenea modele erau profe
sorii noștri și nu regret nici 
o clipă că am luat cîte ceva 
și de la profesorul Ion Scri
ban, și de la Ion Popescu Voi- 
tești, și de la Aristide Grădi- 
nescu, și, mai ales, de la pro
fesorul Emil Racoviță.

Modelele noastre de viață — 
profesorii — ne-au călăuzit cu 
tact spre înțelegerea unui 
mare adevăr: că trebuie 
să învățăm mult și mul-

curs — așa le spuneam noi. 
Munca aceasta a fost foarte 
utilă, pentru că ne chema să 
studiem cît mai mult, să do
vedim disciplină și meticulo-* 
zitate, să stăm la masa din 
bibliotecă ceasuri întregi, să 
studiem limbi străine, să fa
cem apel mereu la tot ceea ce 
e nou în domeniul nostru de 
activitate — obișnuință care 
ne-a rămas pentru o viață. 
Am și acum aceste cursuri, 
frumos legate, în bibliotecă, și 
le privesc cu multă admirație 
știind că în ele se află rodul 
unei munci tenace în care am 
cheltuit multă energie, multe 
eforturi, dar ne-a adus satis
facții. Mi-a rămas din aceste 
cursuri esențialul, fondul. Dar 
dacă mă uit la paginile pe 
care le-am citit atunci cu avi
ditate, îmi revin în minte și 
datele mărunte. E firesc, pen-

să muncim cu tenacitate, să 
fim cinstiți, drepți, să ținem 
la demnitatea noastră de oa
meni. Ceea ce a clădit el du
rează și astăzi.

Cînd ne intilnim cei care 
am fost colegi atunci, ne a- 
mintim ce am învățat, cum 
am învățat. Ne amintim tot
odată că toți eram amstnri 
de sport, jucam fotbaL tenis, 
și nu regretăm că am dedicat 
sportului numeroase ore. Dar 
ne amintim, mai ales, că toți 
elevii clasei au îndrăgit mu-

roase capodopere ale muzicii 
universale. Dar cintam mult 
și pentru noi. Exersam mult.
Acest exercițiu ne-a prins 
bine pentru toată viața. Obiș- 
nuindu-ne să fim perseverenți, 
să stăm ceasuri întregi în fața 
unei partituri, s-o descifrăm. 
Muzica ne-a înnobilat sufle
tul, ne-a creat emoții estetice, 
ne-a călăuzit pe drumul des
cifrării frumosului, al înțele
gerii Iul Este nevoie să 
ai îndelungi audiențe cu arta 
încă din anii de formație in
telectuală. Pasiunea de a as
culta o muzică bună, de a sta 
ceasuri întregi in fața unui 
tablou, de a vizita o expozi
ție, un muzeu nu te va mai 
părăsi niciodată.

Că nu m-am dedicat muzi
cii, regret (muzica pe atunci 
nu era o carieră), dar — cu 
toate că ceea ce vă spun mai 
departe contrazice afirmația 
anterioară, nu regret că m-am

Iul 
îndeta
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mod simplu și lesne de înțe
les. Eram copleșiți de marea 
lui personalitate și de imensi
tatea bagajului științific pe 
care-1 poseda. îl veneram și 
căutam să-1 imităm în toate, 
în mers, în vorbă, dar, mai 
ales, în meticulozitate și or
dine. De la dînsul am învățat 
cît de importantă este disci
plina în viață, ce bine este să 
faci totul la timp și cu cea 
mai mare seriozitate. Ce bine 
mi-au prins toate acestea în 
viață.

File întregi aș putea scrie 
despre toți profesorii pe care 
i-am avut și care, cu mode
stele mijloace existente în acea 
vreme, ne introduceau în lu
mea cercetărilor, a căutărilor 
și descoperirilor. Și este imen
să bucuria de a fi avut in acei

te, că tot ceea ce ni se 
predă este necesar, chiar dacă 
uneori trebuia să învățăm pe 
de rost, zile întregi, clasifica- 
ții necesare in pregătirea de 
specialitate. Tot ei au fost 
aceia care ne-au făcut să des
cifrăm adevăratele legi ale co
legialității. ale prieteniilor a- 
tît de greu de închegat în a- 
cele vremuri cînd ne despăr
țeau condițiile sociale, concep
țiile de viață. Mi-aduc aminte 
că nu aveam cursuri litogra
fiate sau tipărite. Trebuia să 
ni le redactăm singuri după 
notițele profesorului, și sa le 
completăm după o bibliografie 
în limbi străine, in bibliotecă. 
Legile colegialității ne-au 
îndemnat să ne impârțim sar
cinile și să ne angajăm fiecare 
la redactarea a cîte unui mic

tru că studiul nostru nu s-a 
bazat pe însușirea unor no
tițe, a unor rezumate, ci a 
avut fundament o muncă per
sonală tenace, am trecut prin 
filtrul gindirii noastre fiecare 
noțiune pe care trebuia să 
ne-o însușim. îmi amintesc că 
devenise o pasiune redactarea 
„cursurilor" și ne luam la în
trecere cine face „cursuri" 
mai bune. Astfel am învățat 
să consultam bibliografie, să 
conspectăm, să scoatem esen
țialul și să clădim cu toate 
aceste elemente un curs logic, 
brodat pe schema expunerii. 
Și cîte discuții nu purtam, mai 
ales seara, pentru a clarifica 
totul, fiecare amănunt pe care 
aveam de gînd să-1 trecem în 
„cursurile" noastre. Cei care 
am devenit profesori, valorifi
căm experiența din anii stu
denției. Experiența redactării 
acelor modeste cursuri, scrise

de mina sau bătute la mașina, 
stă la baza activității de ela
borare a cursurilor universi
tare de astăzi.

Tinerețea a fost epoca co
lectărilor, acumulărilor • de 
date, a încercărilor de a ne 
explica tot ceea ce ne dădeau 
profesorii. Caiete întregi de 
fișe, de conspecte stau mărtu
rie a muncii noastre de atunci. 
Și astăzi unele dintre ele îmi 
servesc, dar mai ales îmi slu
jește metoda, stilul de muncă 
dobîndit în anii de ucenicie.

Deși atît de absorbiți de pre
ocupările științifice, de studiu, 
nici în vremea studenției n-am 
părăsit muzica, scrisul, lec
tura. Eram doar la vîrsta ti
nereții și aveam nevpie de 
delectare, de distracție. Și nu 
ne dădeam în lături cînd se 
iveau asemenea prilejuri. Cîn- 
tam la vioară, la pian, ne for
masem un cor bun. îmi amin
tesc și astăzi de serenadele, 
puțin medievale, pe care le 
făceam fetelor sîmbătă seara. 
Corul nostru și vioara trans
miteau, prin microfonul pîl- 
nie, spre geamul fetei îndră
gite, cele mai frumoase melo
dii. Și cît de mare era bucuria 
cînd, în semn de acceptare a 
omagiului muzical, la geamul 
fetei se aprindea lumina. Ne 
plăcea să dansăm, valsul și 
tangoul erau dansurile noastre 
preferate, erau dansurile epo
cii, și le învățam, chiar la 
școala de dans. Niciodată 
n-am să spun că aceste preo
cupări erau fleacuri, n-am să 
să mă rușinez cu ele, pentru 
că și serenadele, și dansul, și 
plimbările, și distracțiile — a- 
cele întîlniri, care de cele mai 
multe ori se transformau în- 
dispute științifice și literare — 
ne-au înfrumusețat anii tine
reții, ne-au completat preocu
pările, pentru că știut este că 
nu-i poți cere vîrstei de 
18—22 de ani să stea 24- de 
ceasuri închis în bibliotecă, în 
camera de lucru. Repet însă, 
și de fapt repet un vechi dic
ton : totul trebuie făcut la 
timpul potrivit, totul trebuie 
făcut cu măsură.
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Fabnca „Tmara Garda 
București. Maria Floreg și. . £- 
milia Sătlescu din atelierul 
central al fabricii, lucrînd Ia 
elaborarea unor noi modele. 
$i dacă produsele acestei fa
brici sînt apreciate de 
ciari, aportul deosebit 
și cele două tinere 
străduiesc sa creeze 
noi, de cea mai bună

benefi- 
îl aduc 
care se 
modele 
calitate

Noi exponate 
la Muzeul Unirii 

din lași

SPORT o SPORT .SPORT

a tineretului
în comuna Fierbinți
trei asociații sportive 
își dispută întîietatea

Sălile amenajate pentru întrecerile sportive, ca si Căminul cul
tural „N. Bălcescu'1 din comune. Fierbinți, raionul Urziceni, au 
cunoscut, duminică o animație deosebite. Suie de tineri «i tinere 
și-au dat întilnire la primele întreceri ale tradiționalei competițn 
sportive de masă, Spartachiada de iarnă a tineretului 
sportiv -se anunța foarte bogat și urma să te desfășoare pe 3— 
fronturi. Respectiv, întrecerile erau organizate, separat, de 3 «o- 
ciații sportive ce activează aici, in comună : .Agricola” — Cen
trul școlar agricol (președinte Ch. Moțățâianu), „Știința* — Școa
la medie (președintă: Sevastia Petrache) și „Fulgerui“ — G.AC 
Fierbinți (președinte : N. Crasnea). O dată cu startul festiv, intre 
aceste asociații sportive s-a pornit o întrecere interesantă, aoâtd 
ca obiectiv : cine antrenează cel mai mare număr de concurent!, 
cine organizează cele mai reușite concursuri și cine realizează cele 
mai bune rezultate tehnice.

In dorința de a lua un start cît mai bun. tinerii cnncurenți, ca și 
cele 3 colective organizatoare, s-au pregătit cu multă atenție. In 
preajma inaugurării competiției, sîmbătă după-amiaza, s-at< pregă
tit materialele și echipamentul necesar, au fost amenajate sărbăto
rește sălile de concurs și s-au efectuat ultimele antrenamente la 
ramurile sportive prevăzute în program, așa ca. duminică diminea
ța, totul era pus la punct și s-a dat startul oficial în primele con
cursuri.

Desigur, la început, spectatorii din localitate erau într-o mare 
dilemă: nu știau ce să urmărească mai întii. Erau interesante și 
concursurile de trîntă și haltere, la care participau viitorii meca
nici agricoli și tehnicieni veterinari, cit întrecerile de tenis de 
masă și șah, la care urmau să-și dispute întîietatea tinerii colecti
viști din comună. De asemenea, numeroși spectatori erau dornici 
să urmărească evoluția celor 3 ansambluri feminine de gimnas
tică, create în cadrul asociației sportive „Știința" $i care își des
fășoară activitatea sub îndrumarea profesoarei Sevastia Petrache. 
In cele din urmă, spectatorii s-au hotărît sa asiste la cîte o „re
priză" a concursurilor prezentate de cele 3 asociații sportive, care 
le-au prilejuit cîteva ore de recreere. Dar, să vedem cine a obți
nut cele mai bune rezultate după desfășurarea primelor concursuri.

...La asociația „Agricola", programul sportiv a fost deschis de 
tinerele gimnaste din anul III — tehnicienele veterinare. Ele au 
prezentat, sub conducerea elevei Olga Matei, o serie de exerciții 
reușite din cadrul concursului pentru „Insigna de polisportiv", ob- 
ținînd note bune. în același timp, în sălile amenajate pentru între
cerile de trîntă, haltere și tenis de masă au intrat în concurs bă
ieții. Aici au avut loc întreceri dîrze, la capătul cărora, pe listele 
învingătorilor și-au înscris numele tinerii: Gh. Lișiță, S. Raicu, Is
trate Stanciu, C. Iordache, V. Ciobanu, P. Manole, D. Nistor.

Un frumos program sportiv s-a desfășurat și în sălile căminului- 
cultural „N. Bălcescu", situat în centrul comunei Fierbinți. Îndeo
sebi, aici au ieșit în evidență cele 3 echipe feminine de gimnastică 
de la „Știința", care s-au remarcat prin ținuta sportivă și variatul 
program de gimnastică acrobatică și artistică. Dintre concurente 
menționăm pe tinerele: Florica Balaban, Dumitra Dumitru, Olim
pia Pilică, Stana Matei, Elena Tănase. Profesoara lor a ținut să 
sublinieze că tinerele gimnaste amintite dețin, în prezent, note 
foarte bune și la învățătură.

Nu mai puțin atractive au fost și întrecerile de tenis de masă și 
șah, la care au participat tineri colectiviști din asociația sportivă 
„Fulgerul" — G.A.C. Fierbinți. Pe listele învingătorilor si-au în
scris numele tinerii: Gh. Vasile, V. Ștefan, I, Bandic, 1. Teodores- 
cu, Gh. Tocilescu, S. Petre.

Desigur, întrecerile din prima etapă a Spartachiadei de iarnă se 
află la început. în săptămînile următoare, alți tineri și tinere își 
vor înscrie numele pe listele de concurs și își vor disputa în
tîietatea pentru a desemna campionii pe asociațiile sportive. 
Așadar, întrecerea dintre cele 3 asociații sportive din comuna Fier
binți -r despre care am amintit — continuă.

Spartachiada de iarnă

Iași— C.S.M.S.
Foto: EMIL COJOCARU
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Steaua

campioane

la lupte

șî Dinamo

ale R. P. l ontine

libere șî clasice
Sîmbătă și duminică s-a desfă

șurat în sala „Dinaroo” cm Cap.- 
tală ultima etapă, pe echipe .a 
lupte Libere și clasice. In piuai 
manșă, sîmbătă și-au disputat în
tîietatea luptătorii de la „libere”. 
Cu unele excepții, in general, în
trecerile au fost disputate și ia 
marcat asaltul tinerilor către locu
rile fruntașe.

Intr-un fel, s-ar putea spune că 
atît sîmbătă cit și duminică pe 
saltelele de la „ Dinamo” s-a des
fășurat o întrecere pasionantă, e- 
chilibrată, între echipele care 
urmăreau ocuparea primului loc 
și cucerirea titlului de cam
pioană (Steaua și Dinamo) și 
între echipele care urmăreau evi
tarea ultimelor locuri și a retro
gradării.

Disputa de sîmbătă a dat ciș- 
tig de cauză luptătorilor de la 
„Steaua", care și-au adjudecat 
astfel titlul de campioni al R.P R.

1964 la lupte libere pe e- 
crupe.

Locurile doi și trei de la „libere* 
e_ fen ocupate în ordine de „Di- 
rîmi- și - Steagul roșu'—Brașov. 
La . libere*, o comportare bu- 
tâ au ~ii avut și luptătorii de 
ia Mureșul”—Tg. Mureș, care au 
prezenta*, o echipă omogenă, bine 
pregătită.

Douaici dimineața au intrat în 
întrecere luptătorii de la „clasice*. 
Nedeznuntindu-se, și de data 
ceasta erhipa de lupte clasice 
clubului PiuBMd București a 
tigat titlul de campioană a R.P.R. 
pe enul 1964. Performanța dinamo- 
viștilor e remarcabilă, avînd în 
vedere că ej au ciștigat toate cele 
16 ediții ale campionatului R.P.R. 
de lupte clasice.

Locurile doi și. respectiv trei, au 
fost ocupate de Steaua" și „Stea
gul roșu”—Brașov, 
echipele Progresul 
A-S-M. Lugoj.

Au retrogradat 
București
V. CÎRJE
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Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Finlandei, 
la București al 
Martti Salomies, 
o recepție.

Au luat parte 
stantinescu-Iași, 

‘ Jui de

ambasadorul 
acestei țări, 

a oferit luni

Petre Con- 
membru al 

Consiliului de Stat, Voinea 
Marinescu. ministrul sănătății 
și prevederilor sociale. Gheor- 
ghe PeLe. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri 
ai conducerii altor ministere, 
ai unor instituții centrale, de- 
putați ai Marii Adunări Na
ționale, academicieni și alți 
cameni de știință și cultură,

»Ci unor 
acredi- 

ă și alți 
diploma-

Crawford, ministrul S.U.A. în 
R. P. Romînă, membri ai am
basadei și alți membri ai cor
pului diplomatic.

★

Cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 60 de ani, academicienii Eu
gen Rădulescu și Nicolae Cer- 
nescu, precum și prof. Vasile 
Velican, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romine, au 
fost sărbătoriți luni seara în 
cadrul unei reuniuni organiza
tă la Casa oamenilor de știin
ță de către Prezidiul Acade
miei. Au participat membri ai 
Prezidiului Academiei, nume
roși academicieni, cercetători 
și alți oameni de știința și 
cultură.

Muzeul Unirii din Iași, re
novat și reamenajat, se află în 
preajma redeschiderii. Aci, vi
zitatorii vor întîlni noi expo
nate oglindind evenimentele 
de seamă din Muntenia și 
Moldova, pe plan politic so
cial, premergătoare actului U- 
nirii. Alte piese noi se referă 
la ecourile din Ardeal ale Uni
rii Principatelor.

In ultimul timp, și alte mu
zee ieșene s-au îmbogățit cu 
piese de valoare. Muzeul de 
artă plastică a achiziționat lu
crări prețioase ale pictorilor 
Ștefan Dumitrescu, Iser și 
Pallade, precum și lucrări re
prezentative de artă romîneas- 
că contemporană, printre care 
și unele lucrări ale artiștilor 
plastici ieșeni. O interesantă 
colecție de ceramică, alcătuită 
din obiecte lucrate de mește
șugari din comuna Tansa, re
giunea Iași, a fost înscrisă în 
inventarul Muzeului etnogra
fic al Moldovei.

(Agerptos)

■ ■Contro.'orii 
de calitate sînt 

mulțumiți. 
Dar beneficiarii?...

★
Luni la amiaza s-a deschis 

în sala Dalles din Capitală- 
expcziiiL „Artele grafice m 
S.U..V. organizata de Comi
tetul ce Stat pentru Cultură și 
Arta in cadrul Aranjamentu
lui cultural dintre R P R- - 

Fnite ale
Ar

Statele

ti aface

L ah
[tură

Duminică, în amfiteatrul „Geor
ge Vîlsan" al Facultății de .gco- 
logie-geografie din București a 
avut Ioc simpozionul „Probleme 
de geografie în discuția congre
selor și conferințelor internațio
nale în 1964", organizat de So
cietatea de științe naturale și 
geografie din R. P. Romînă.

★

Luni seara, la Casa Universi
tarilor din Capitală a avut loc o 
recepție oferită de Asociația sla- 
viștilor din R. P. Romînă în cin
stea oaspeților străini care parti
cipă la aniversarea a 100 de ani 
de la nașterea lui Ion Bogdan, 
cunoscut istoric, filolog și slavist 
romîn.

(Agerpres)

Faiă din timpul meciului de polo pe apă Dinamo — Steaua

Prezentul, viitorul I, viitorul al II-lea
(Urinare din pag. If

S. SPIREA

'Aspect de la Întrecerile de gimnastică acrobatică

prizma... numărului de candidați 
la examenul de admitere; deci 
pe principiul „unde e mai ușor 
de pătruns". Și iată că, de cîteva 
luni, a descoperit minunatele chi
nuri ale omului pasionat de fizi
că, atîta vreme cît răspunsul exact 
la exercițiile și problemele studiate 
rămîne încă taină nedezlegată. 
Alexandru și-a descoperit steaua 
polară a existenței în preajma 
vîrstei de 18 ani. Lui cel puțin 
i se pare că aceasta nu este de 
fel întîmplător. Toate celelalte
— plăcerea de a marca la me
ciurile de baschet, curiozitatea 
cu care urmărește intriga poli* 
țiștă într-o carte ingenios scrisă, 
noutatea de bună calitate a unui 
dans necunoscut părinților noș
tri etc. — rămîn să graviteze în 
jurul stelei polare : splendoarea și 
minunile fizicii.

Este sentimentul cunoscut atît 
de bine și de Dan Vasilescu, anul 
III turnătorie al Școlii profesio
nale „Timpuri Noi". Am norocul
— gîndește Dan, și fața i se 
înroșește de sinceritatea emoției
— să fac parte dintre oamenii 
care modelează metalul. De la 
chiuveta domestică și pînă la 
motocompresor, totul trece prin 
mîinile noastre. Este adevărat că

descoperim treptai-treptat măre
ția ți răspunderea lumii dindără- 
tul porții profesionale. Eu însumi 
eram departe de a fi convins că 
meseria pe care o alesesem va 
fi mai mult decit un mijloc de 
a-mi cîștiga existența. Din fe
ricire însă, am învățat să văd: 
este atît de important ceea ce ne 
este încredințat să facem, cere 
din partea noastră atît de mult, 
ne răsplătește cu asemenea satis
facții, îneît viitorului meu îi mul
țumesc dinainte.

Trei tineri mecanici ar ști, în 
aceeași clipă, să-i întregească to
varășului lor ideea. Victor Barbu, 
anul III utdaje-întreținere al Șco
lii profesionale „Timpuri Noi" 
spune doar atît: acum știm să 
reparăm- macarale strunguri / 
Și te privește în așa fel îneît e 
limpede că omul care n-ar știi să 
aprecieze reala valoare a unei a- 
semenea meserii n-ar face în ochii 
lui nici două parale. Am vrut să 
învăț meseria asta, și uite, am 
învățat-o. Așa rezumă el, în con
tinuare, condițiile oferite adoles
cenților inimoși și isteți, adoles
cenți cu notă maximă la tehno
logia meseriei, cei care se vor 
iscăliți cu litere vizibile pe fierul 
macaralelor și strungurilor, așa 
cum artiștii sînt nominalizați vi
zibil pe afișele teatrale. (Nu •

întîmplător : Barbu Victor, ar
tist amator, pasionat de teatru, 
interpret principal în dramatiza
rea schiței „Lanțul slăbiciunilor'' 
și alte producții scenice, nu vede, 
pe drept cuvînt, nici o incompa
tibilitate între lăcătușerie și arta 
care stă sub semnul Thaliei).

Ceilalți doi mecanici, Mihai 
Constantin și Ion I strat e de la 
Școala de construcții Mihai Bra- 
vu sînt dintre cei care se și simt 
în stare, la 18 ani, să vorbească 
celor „tineri" (adică ucenicilor 
din anul I) despre frumusețile 
meseriei lor, de vraci ai tuturor 
utilajelor din construcții. In cali
tatea lor de membri și conducă
tori ai cercului literar din școală 
s-ar strădui, desigur, să găsească 
acele cuvinte potrivite, demne să 
transmită flacăra lăuntrică; dar 
la nevoie, lăsînd frazele de o 
parte, le-ar striga puștanilor să 
vină pur și simplu și să se uite 
la ei cum lucrează, cu ce bucu
rie, pricepere și iarăși bucurie 
lucrează / Adică așa cum au în
vățat de la comuniști demni de 
tot respectul, ca maistrul Socaciu, 
Sînt foarte convingători amîndoi. 
Cel puțin cînd abordează acest 
subiect.

La întîlnirea cu tinerii care 
împlinesc 18 ani viitorul I este 
așadar de față, masiv, dens, mul-

tilateral. Există și viitorul al 
II-lea : să-i facem cunoștința prin 
intermediul celor despre care am 
ți pomenit în aceste rinduri. Vii
torul al doilea al lui Istrate, al 
lui Barbu este școala serală, dru
mul învățăturii continue, spre 
înalta calificare. Dan Vasilescu 
visează să ajungă geolog. Vă dați 
seama ? întreabă el. Ziua mea de 
azi și mîine înseamnă muncă cu 
metalul în turnătorii. Geologul 
descoperă în adîncul pămîntului 
metalul. Aș rămîne necontenit în 
aceeași sferă de preocupări, lăr
gită numai. Presupunînd că reu
șesc să împlinesc dorințele. Asta, 
știu, depinde numai de mine.

Planuri de perspectivă, realită
țile acestea din viitorul al II-lea 
le au și ceilalți. Toți. Nici nu ar 
fi de închipuit să fie altfel. Cu
noaștere, cultură, călătorii, prie
tenii mari, iubiri mari. Optspre
zece ani: deschiderea porților 
universale, aspirația spre desăvâr
șire. Recunoștința pentru posibil 
litatea transformării în viață a 
tuturor acestor planuri de per
spectivă, pentru realismul peisa
jelor umane din viitorul al doilea 
era atît de vie, de pregnantă în 
această sală, îneît cîntecele (căci 
s-au învățat și cîntece cu prilejul 
acestei întîlniri) aveau o rezonan
ță cu totul aparte.

Toți acești tineri, în stare să 
lege în cîteva minute convorbiri 
degajate, dar aprinse despre 
sport, drumeție, modă, artă, reu
niuni și despre o mie de alte 
teme pasionante, au sentimentul 
solidarității sub semnul idealuri
lor majore. Pășind solidar în via
ță, ascultîndu-și glasurile în co
locviile maturității, ei înțeleg că 
vîrsta cea noua adaugă frunții 
lor lumini noi, linii noi, dimen
siuni noi. Au recunoscut în cu
vintele poetului Darie Novăceanu 
tulburătoarea stare de spirit care 
le este numitor comun. Să le ci
tăm :

„Ne despărțim treptat și în tăcere 
de arborii adolescenței.
Iată-ne: intrăm
sub un cer nou, mai-nalt, care ne 

cere 
să fim bărbați, să știm deosebi 
răspunderea de simpla încercare. 
Ne despărțim, atîta tot, intrînd 
sub un cer nou pe care-1 știm 

prea bine.
E cerul comunismului. Sub el 
noi sîntem prima generație căreia 

îi revine 
dreptul de-a-1 locui și 

înfrumuseța*

(Urmare din pag. I) 

tontă unor etichetări și marcaje 
greșite".

Or, lucrurile nu stau chiar așa; 
dar să lăsăm să vorbească fap
tele. Așa cum rezultă din caie
tul cu refuzuri la zi, întreprinde
rii i s-au respins de către comerț 
mai bine de 40 000 m 1 de țesă
turi. Să enumerăm cîteva din în
semnările de aci: 1 500 m liniari 
articol' „Olteana" pentru rochii 
de damă, refuzați de LC.R.T.I. 
deoarece prezentau rărituri, blen
de neînsemnate și nebonificate. 
14 373 m liniari de pînză albită 
au fost refuzați datorită firelor 
uleiate și a petelor de ulei. 
32 000 m liniari material pentru 
cămăși au fost refuzați datorita 
firelor groase, bl'ende, frecvență 
mare de defecte pe m p de țe
sătură, defect care nu se înca
drează în normele inteme de sor
tare. Insfîrșit, au fost refuzați 
773 m liniari de finet datorită 
petelor de la vopsit, blende de la 
scămoșare etc.

Vedem deci că nu este vorba 
numai de „aspectul comercial", 
ci de defecte scăpate la rampele 
de control final.

O cauză comună — 
lipsa de exigenjă

. Calitatea este și o chestiune de 
exigență, de dragoste și răspun
dere a fiecăruia pentru „marca 
fabricii". Despre asemenea dezi
derate ne-a vorbit tovarășul' di
rector Mircea Ion :

„Unui controlor de calitate i se 
cere să fie întotdeauna exigent și 
neînduplecat cu marfa de cali
tate slabă. Dacă noi am spus că 
acest lucru este valabil pentru 
fiecare filator și țesător, cerința 
este justificată cu atît mai mult 
la controlori. De la ei marfa 
merge direct în comerț și în a- 
ceste condiții nu poate fi vorba 
de nici un rabat. Greșeala unui 
controlor de calitate, neatenția 
Iui nu mai poate fi remediată pe 
parcurs. Iată deci de ce trebuie 
să țină seama controlorii noștri 
de calitate.

Noi avem un număr suficient 
de controlori. Activitatea lor tre
buie să se concretizeze în maxi
mă exigență față de calitate. Am 
avut și pînă acum gijă să-i înlo
cuim pe cei necorespunzători și 
vom face acest lucru și de acum 
înainte. Tocmai de aceea am in
trodus metoda verificării perio
dice a cunoștințelor personalului 
C.T.C. Aș vrea să mă refer și la 
faptul că noi vom trebui să înlă
turăm complet o anumita menta
litate care se mai întîlnește cîțe- 
odată și anume că, la unele pro
duse se manifestă maximum de 
grijă la control și la altele mai 
puțină. Toate produsele trebuie 
verificate cu aceeași exigență și 
răspundere.

Ca probleme de viitor, cred 
că e cazul să întărim și mai mult 
controlul interfazic care prin na
tura lui e un control' preventiv. 
O mare atenție trebuie să dam, 
de pildă, înlăturării condensărilor 
și răriturilor din țesăturile crude. 
Controlul interfazic trebuie să 
impună maistrului sau ajutorului 
de maistru ca aceștia să deter
mine pe fiecare muncitor să res
pecte întru-totul cerințele bunei 
calități.



Italia:

Demisia
PE SCURT

Sesiunea

președintelui Segni
După patru luni de la de

clanșarea bolii sale. An
tonio Segni a demisionat 

duminică din funcția de pre
ședinte al republicii. Duminică 
seara au fost invitați la Quiri- 
nale (Palatul prezidențial) pre
ședintele Senatului, Cesare 
Merzagora, care ține locul 
președintelui republicii, pre
ședintele Camerei Deputaților, 
Bucciarelli-Ducci, președintele 
ad-interim al Senatului, Zelioli 
Lanzini, și 
Aldo Moro, 
în mod oficial de scrisoarea de 
demisie semnată de Antonio 
Segni. Imediat după aceea a 
avut loc o ședință a guvernului 
italian cu care prilej premierul 
Moro a comunicat decizia șefu
lui statului. In același timp, 
președintele Camerei Deputați
lor, Bucciarelli-Ducci, a anunțat 
convocarea în ședință comună, 
la 16 decembrie, a celor două 
camere ale Parlamentului și a 
reprezentanților regiunilor cu 
statut special, cînd, potrivit 
constituției, va ii desemnat 
noul președinte al Republicii.

Camera Deputaților și Sena
tul vor fi informate oficial a- 
supra demisiei, miercuri, la re
luarea lucrărilor parlamentare. 
Cu acest prilej, conform uzan
țelor, A. Segni va fi numit se
nator pe viață. Cesare Merza- 
gora va exercita în continuare 
funcția de președinte pînă 
cînd noul șef al statului, 
al cincilea președinte de la 
proclamarea Republicii Italiene, 
va fi ales și va depune jură- 
mîntul în fața celor două Ca
mere ale Parlamentului reunit.

Normele constituționale ita
liene prevăd că mandatul nou
lui președinte trebuie atribuit 
intr-un interval de 15 zile. 
Pentru ca alegerea să fie decisă 
în trei tururi de scrutin, este 
necesară o majoritate de două 
treimi din numărul voturilor, 
în timp ce la următoarele e su
ficientă majoritatea absolută. 
La Roma se prevede că și de 
data aceasta, ca și la alegerea 
celorlalți președinți care au pri-

primul ministru, 
pentru a lua act

mlt Învestitura în ultimii 18 ani, 
va fi nevoie de mai multe 
tururi de scrutin, ceea ce a de
terminat fixarea ședinței comu
ne a deputaților, senatorilor și 
reprezentanților regiunilor cu 
statut special (în total 263 de 
electori) înaintea scadenței de 
15 zile. De asemenea, se subli
niază că nici unul dintre parti
de nu deține majoritatea de 
două treimi și nici majoritatea 
absolută în ședința comună a 
Parlamentului, ceea ce compli
că problema candidaturii. Con
vorbirile purtate pînă acum în
tre partidele din coaliția gu
vernamentală de centru și stin
gă în vederea stabilirii unei în
țelegeri pentru o candidatură 
comună au reliefat, scrie presa 
italiană, existența unor diver
gențe în această chestiune. 
Partidul democrat-creștin pre
feră o candidatură democrat- 
creșlină, iar celelalte partide 
din coaliție „o candidatură 
laică". Luni a fost dat publici
tății comunicatul conducerii 
partidului republican care a in
vitat grupul său parlamentar 
să ia inițiativa unei întîlniri 
cu grupurile parlamentare ale 
P.S1. și P.S.D.I. pentru a exa
mina împreună posibilitatea 
propunerii unui candidat co
mun.

Se așteaptă ca ședințele con- 
ducerilor celorlalte partide, o- 
nunțate pentru zilele următoa
re, să aducă precizări asupra 
numelor candidatilor ce vor ii 
prezentați la 16 decembrie în 
fața Parlamentului.

In legătură cu propunerile 
Pe care le-ar avea în vedere 
Partidul democrat-creștin, în 
capitala Italiei se ventilează în 
ultimele zile numele lui Pic- 
cioni și Leone. In ce privește 
propunerile celorlalte partide 
din coaliția guvernamentală, ss 

concordă pînă a- 
numelui lui Sara-

PARIS. — La Nanterre (su
burbie a Parisului, situată în 
partea de nord-vest a capitalei), 
a fost organizată o Săptămînă a 
prieteniei franco-rcmîne. In sala 
de festivități a orașului, primarul 
Raymond Barbet și ambasadorul 
R. P. Romine la Paris, dr. Vic
tor Dimitriu, au inaugurat cu a- 
cest prilej o expoziție cu lucrări 
ale copiilor din Craiova, oraș în
frățit cu Nanterre.

Succesul dirijorului 
Jean Bobescu in Turcia

ANKARA. — Dv-ijorul ro- 
mîn Jean Bobescu, care se află 
în turneu în Turc-a, c dirija* 
la 4 decembrie orchestra sim
fonică din Ankara. Lg con
cert au participat Izmet luonu, 
primul ministru cl I urciei, 
precum și alți miniștri, perso
nalități politice de sear-.ă, oa
meni de cultură și artă, dipio- 
mați. Orchestra a interpretat, 
printre altele, 
dată in Turcia, Rapsodia Ro- 
mină de George Enescu. Con
certul s-a bucurat de un deo
sebit succes, diriforul romîn 
fiind felicitat la sfirșitul con
certului de primul ministru 
Inonu.

per.tru prima

TOKIO. — Surse oficiale din ca
pitala japonezi au relatat că în 
prunele IO luni ale acestui an co
merțul Japocrei cu țările socialiste 
a crescut cu aproape 70 Ia sută 
fața de aceeesi perioadă a anului 
trecut, ofrindu-se Ia 75! milioane 

.eriulu: extern 
socialiste a 
fată de 4 la 
Publi ci nd a-

cirilzdu-se Ii 
dolari. Ponderea cer 
japonez, cu țările 
ajuns Ia 63 la sută, 
stKl în anul trezu*. 
ceste dale. Asbc.atia japoneză pen
tru promovarea comerțului 
national se pronunță pentru 

tul ui 
ste.

rea continuă

inter- 
lârgi- 
dintre

pare 
cum 
gat.

că ele 
asupra

o. PALER 
corespondentul Agerpres la 

Roma

Deschiderea Congresului U. C. I.

Contract comercial 
între Austria 

și R. S. Cehoslovacă
PRAGA. — La 7 decembrie, 

a fost semnat la Praga un con
tract potrivit căruia concernul 
austriac „Voest" va livra Ce
hoslovaciei utilaje siderurgice 
în valoare de 36 milioane co
roane, destinate combinatului 
siderurgic din Slovacia de ră
sărit, în apropiere de Kosice.

A fost de față vicecancelarul 
Austriei, dr. Bruno Pittermann, 
care se află intr-o vizită ofi
cială în R. S. Cehoslovacă.

H. Koller, directorul general 
al concernului „Voest", care a 
semnat contractul, a 
unui redactor al 
C.T.K., că el prevede 
mare livrare de utilaj 
către Cehoslovacia, constituind 
un important pas în direcția 
colaborării economice dintre 
cele două țări.

declarat 
agenției 
cea mai 
austriac

0. N. U.
NEW YORK 7. — Trimisul 

special Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite : Luni dimineață, la 
sediul O.N.U. au fost reluate 
dezbaterile generale, sesiunea 
Adunării Generale intrînd în 
cea de-a doua săptămînă a lu
crărilor sale. In ședința de di
mineață au luat cuvântul repre
zentanții Argentinei, U.R.S.S„ 
Costa Ricăi și Iranului.

în numele guvernului sovie
tic, A. A. Grom'ko, ministrul a- 
îacerilor externe al U.R.S.S„ a 
prezentat Adunării Generale un 
memorandum cu privire la o se
rie de măsuri privind destinde
rea pe mai departe a încordării 
internaționale și limitarea cursei 
înarmărilor.

Ședința Adunării Generale a 
continuat după-amiază.

Evoluția situației din Congo
LEOPOLDVILLE. — La 

Leopoldville se afirmă că după 
lupte crîncene trupele de 
mercenari și unitățile guver
namentale au reușit să ocupe 
și cartierele orașului Stanley
ville situate pe malul stîng al 
fluviului Congo. Au fost înre
gistrate grele pierderi de am
bele părți.

Agențiile de presă infor
mează, de asemenea, că guver
nul congolez și-a anunțat in
tenția de a adresa plîngeri 
Organizației Unității Africane 
și Consiliului de Securitate al 
O.N.U. împotriva unor țări 
africane care s-au pronunțat 
cu hotărîre împotriva inter
venției străine și care sînt

acuzate acum 
Chombe că ar 
răsculate.

Agențiile relatează că un ex
pert al O.N.U., sosit sîmbătă de 
la Stanleyville la Leopoldville, a 
declarat corespondenților de 
presă că în urma „Operațiunilor 
de curățire", efectuate de către 
autoritățile guvernului central și 
trupele guvernamentale, pînă în 
prezent au fost uciși cel puțin 
1 000 de congolezi. El a adăugat 
că în urma acțiunii de „anche
tare", efectuată pe stadionul din 
Stanleyville, sub conducerea lui 
Ndaka, șeful poliției secrete a 
autorităților chombiste din oraș, 
au fost ucise peste 80 de per
soane.

de guvernul 
sprijini forțele

Olanda și proiectul F.N.M.

Washington

întrevederile
Johnson Wilson

R. P. POLONĂ: Aproximativ 
700 de studenți urmează cursu- 
rile Școlii superioare de con
strucții de mașini din Bialystok, 
care cuprinde trei secții: de 
construcție, electrică și meca
nică. Acest număr include și 
studenții care frecventează 
cursurile serale. In fotografie: 
aspect de la o lecție practică

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
— Luni au început la Washing
ton întrevederile dintre președin
tele Johnson și primul ministru 
britanic, Harold Wilson. La so
sire la Casa Albă, Harold Wil
son, care era însoțit de ministrul 
afacerilor externe, Gordon Wal
ker, ministrul apărării, Denis 
Healey și de lordul Louis Mount
batten, șeful statului major ge
neral, a fost întîmpinat de pre
ședintele Johnson care a rostit o 
scurtă cuvîntare de bun venit. 
După ce a reamintit colaborarea 
strînsă din trecut dintre Marea 
Britanie și S.U. A., Johnson, a 
declarat că va urmări în cursul 
întrevederilor cu interlocutorul 
său să caute noi baze pentru a 
continua această colaborare. Ex- 
primîndu-și speranța că această 
întîlnire va fi prima dintr-o se
rie întreagă de întrevederi în 
cursul cărora se vor analiza po
sibilitățile de contribuție ale ce
lor două țări la soluționarea pro
blemelor din cadrul alianței, pre
cum și ale menținerii păcii, John
son a declarat că va explora cu 
primul ministru britanic „com
plexul de probleme importante 
care stau în fața celor două țări 
și întregii lumi".

In răspunsul sau, primul mi
nistru britanic, Harold Wilson, 
a repetat ceea ce a afirmat du
minică la sosirea sa pe aeropor
tul de la Baza aeriană Andrews, 
și anume că nu se așteaptă ca 
întrevederile sale cu președinte
le Johnson să ducă la soluționa-

rea definitivă a problemelor A- 
lianței atlantice. El a subliniat 
că consideră aceste întrevederi 
mai mult ca un punct de plecare 
într-o serie de consultări între a- 
liați. „Tema acestor întrevederi, 
a declarat Wilson, se va rezuma 
la un singur cuvînt; interdepen
dență".

Comentînd întrevederile dintre 
cei doi oameni de stat care au 
început la Casa Albă, observa
torii de la Washington remarcă 
că acestea sînt „ae importanță 
cruciala pentru viitoarea formă a 
Alianței atlantice" (U.P.I.). In a- 
ceastă ordine de idei se mențio
nează că printre problemele care 
vor sta în centrul discuțiilor se 
va afla problema forțelor nuclea
re multilaterale ale N.A.T.O., a 
căror creare a provocat o adin- 
cire a contradicțiilor din cadrul 
Alianței atlantice. Observatorii 
subliniază că președintele John
son va studia contrapropunerea 
britanică de creare a unor forțe 
nucleare atlantice (F.N.A.) în 
care să fie menținut principiul 
folosirii echipajelor multinaționa
le. Cei doi oameni de stat vor 
discuta apoi situația din sud-es- 
tul Asiei, problema menținerii 
trupelor britanice în diferite părți 
ale lumii, ca, de pildă, în R.F.G. 
și în Arabia de sud, precum și 
situația economică ă Angliei. Se 
precizează că între cei doi oa
meni de stat va avea loc un 
schimb de vederi asupra proble
melor relațiilor Est-Vest, în lu
mina eventualei vizite la Mos- 

a primului ministru brita-

s

BELGRAD — Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică, transmite :

La Casa sindicatelor din Bel
grad, au început la 7 decembrie 
lucrările celui de-al VIII-lea 
Congres al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. La lucrările Con
gresului participă peste 1460 
delegați reprezentînd peste un 
milion de membri ai Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. La 
Congres participă, de asemenea, 
30 de delegații din partea parti
delor comuniste și socialiste pre
cum și din partea mișcărilor pro
gresiste din diferite țări. Delega
ția Partidului Muncitoresc R?mîn 
este condusă de tovarășul Nico- 
lae Ceauș eseu, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. 
al P.M.R.

Congresul a adoptat urmă
toarea ordine de zi :

1. — Raportul de activitate al 
Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia și al 
Comisiei centrale de revizie pe 
perioada dintre Congresul al 
Vll-lea și Congresul al VIII-lea.

2. — Rolul Uniunii Comuniș-

tilor în făurirea pe mai departe 
a relațiilor sociale socialiste și 
problemele actuale din mișcarea 
muncitorească internațională și 
lupta pentru pace și socialism 
în lume.

3. — Sarcinile sociale și eco
nomise ale dezvoltării economiei 
în perioada următoare.

4. — Problemele actuale ale 
muncii de viitor și rolul Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

5. — Procesele ideologice în 
stadiul actual al dezvoltării noa
stre și sarcinile pe mai departe 
ale Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

6. — Despre modificările și 
completările statutului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

7. — Adoptarea rezoluției 
Congresului al VUI-lea cu pri- 
vîre Ia sarcinile pe viitor ale 
Uniunii Comuniștilor din Iugo-

Zborul navei cosmice 
„ Mariner-^-

NEW YORK. — Un purtător de 
cuvlnt al N.A.S.A. a declarat că 
nava cosmică „Mariner-4a își con
tinuă normal călătoria spre plane
ta Marte „și, dacă totul se va pe
trece bine, in luna iulie va trans
mite pe Pămînt fotografii ale a- 
cestei planele". Potrivit agenției 
France Presse, savanții americani 
de Ia stația de urmărire Pasadena 
(California) vor știi peste cîteva 
zile în ce măsură a fost modificată 
trâiectoria lui „Mariner-4“ prin 
manevra de corectare automată 
care a fost eiectuată sîmbăta tre
cută.

0 noua intervenție
O.N.l]. in Congo?

Declarațiile
lui Quaison-Sackey
NEW YORK. — Președinte

le actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., Alex Quai
son-Sackey (Ghana), a decla
rat duminică, în cadrul unui 
interviu televizat, că dat fiind 
actuala situație din Congo, 
„nu este sigur dacă Națiunile 
Unite nu vor trebui să inter
vină din nou în această țară". 
El a refuzat să intre în amă
nunte în această problemă, 
întrucît, potrivit spuselor sale, 
din cauza postului pe care îl 
deține acum, o declarație mai 
amplă „ar putea fi considera
tă drept inamicală de vreuna 
din părți".
. Sackey a afirmat, pe de altă 
parte, că unii diplomați afri
cani doresc ca sediul Națiuni
lor Unite să fie mutat din 
New. York „din cauza expe
riențelor nefericite" trăite în 
acest oraș. El a adăugat, însă, 
că. deoarece această problemă 
ridică chestiuni de ordin fi
nanciar și politic nu crede că 
ea va fi discutată în amănun
țime. „Guvernul , S.U.A. — a 
spus el — a adoptat o poziție 
hotărîtă pentru eliminarea 
discriminării rasiale, dar a- 
ceasta este o problemă de 
educație și nu poate fi regle
mentată prin apeluri".

---------------------------------------------

Alegerea Comitetului 
al Uniunii Comuniștilor

BAGDAD. — In capitala Ira
kului se ca construi cel mai înalt 
tum din lume. Tumul va avea 
o înălțime de 360 metri și va fi 
construit în întregime din ci
ment. El ca fi folosit pentru ser
viciile de radio și televiziune, 
precum și pentru scopuri știin
țifice. Totodată acesta ca con
stitui și un centru turistic. Agen
ția France Presse relatează că el 
ca fi tumul cu cel mai mare dia
metru dzntre cele existente pînă 
acum în lume.

Tumul ca fi construit tn mij
locul vrui mare parc din Bagdad 
și ca acea 9 razele.

France Presse menționează că, 
astfel, ^ara Turnului lui Babei 
ca acea pe cutcr cel mai înalt 
turn de pe

eferindu-se la pozi
ția Olandei față de 
proiectatete forțe 
nucleare multilate
rale, ministrul de 
externe, Luns, a de
clarat că problema

participării țării sale nu se pune 
decît „dacă toate țările membre 
vor putea avea aceeași influen
ță". Așadar, după părerea olan
deză, controlul asupra acestor 
forțe nu trebuie în nici un caz 
să se afle în mîna unui număr 
restrîns de participanți. Această 
poziție explică de ce O?anda 
este una dintre țările care se 
opun ideii britanice de creare a 
unui directorat al puterilor nu
cleare din cadrul N.A.T.O., care 
să excludă celelalte state membre 
ale F.N.M.

Observatorii remarcă că în ul
timii doi ani atitudinea Olandei 
față de F.N.M. a avut o serie de 
fluctuații interesante, dar că nici 
pînă astăzi poziția ei nu este dar 
precizată. Iniția!', proiectul a a- 
vut o primire negativă, ostilă 
chiar. El era socotit ca fiind 
„absolut neinteresant din punct 
de vedere politic, inutil din punct 
de vedere militar și, în plus, deo- . 
sebit de costisitor" („Frankfurter 
Rundschau"). Mai tîrziu, guver
nul olandez s-a decis să partici
pe în calitate de observator la 
reuniunile grupului de studii al 
F.N.M. de I'a Paris. în același 
timp însă s-a subliniat faptul că 
această participare nu implică o 
revizuire a atitudinii olandeze 
față de proiect

Potrivit ziarului vest-cerman 
„Frankfurter Rundschau , sub 
presiunea unor parteneri occiden
tali, Olanda ar accepta acum în 
principiu ideea forțelor multila
terale, dar mai caută încă for
mule de compromis pentru parti
ciparea ei. Această evoluție a 
punctului de vedere olandez a

produs o reacție negativă în rîn- 
durile opiniei publice din țara. 
Primul ministru Marijnen a tre
buit să răspundă unor interpe
lări în Parlament. Pentru a liniști 
spiritele, el a fost nevoit să dea 
asigurări că guvernul olandez nu 
a luat încă nici o decizie care 
să însemne un „refuz sau o sub
scriere" la proiectul F.N.M.

După ce probl'ema participării 
Olandei s-a aflat în centrul dis
cuțiilor purtate la Washington 
de ministrul de externe Luns, cu 
colegul său american Dean Rusk, 
ea urmează să fie discutată și în 
cursul vizitei pe care o va face 
la Bonn primul ministru însoțit 
de ministrul afacerilor externe. 
In răspunsul dat unei interpelări 
din Parlament, Marijnen a anun
țat că în discuțiile de la Bonn, 
Olanda nu se va angaja cu ni
mic.

După cum scria recent ziarul 
„NEUE ZVRCHER ZEITUNG", 
„poziția Olandei față de proiec
tul forțelor nucleare multilaterale 
rămîne o poziție de espectativă".

V. URSU

♦

Marile probleme ale

Desfășurarea 
alegerilor

Guyana Britanică
GEORGETOWN. — Primele 

telegrame de presă în legă
tură cu desfășurarea alegeri
lor din Guyana Britanică, 
pentru desemnarea celor 53 de 
deputați ai Parlamentului, 
informează că în primele două 
ore ale scrutinului au votat 
peste 70 000 de persoane. Pes
te 200 de polițiști, anunță a- 
genția France Presse, au fost 
plasați în apropierea birouri
lor de votare din întreaga 
țară. Aproximativ 1 300 de sol
dați britanici au ocupat din 
vreme poziții în diverse re
giuni, unde se presupune că ar 
putea izbucni tulburări. Trupe 
britanice au fost aduse, de a- 
semenea, la minele de magne
ziu și de bauxită aflate în ex
ploatarea societăților ameri
cane și canadiene. Nave de 
război britanice patrulează in 
apropierea coastelor Guyanei 
Britanice. Birourile de vot 
s-au închis la ora 18,00 (ora 
locală). Primele rezultate după 
despuierea urnelor vor fi a- 
nunțate în cursul zilei de 
marți.

JAPONIA: Aspect de la o de
monstrație din Tokio la care 
au participat 8 000 de studenți 
care au manifestat împotriva 
staționării submarinelor atomi

ce americane

Folosind pretextul calamităților naturale

întreprind acțiuni represive
SAIGON. — Calamitățile na

turale care au bîntuit în Vietna
mul de sud în cursul lunii noiem
brie continuă să fie folosite drept 
pretext pentru reprimarea popu
lației sud-vietnameze, bănuită de 
simpatie față de mișcarea de eli
berare națională. Agenția de pre
să „Eliberarea" relatează că au
toritățile de la Saigon au arestat 
în „satul strategic" Xa Nang, 
din provincia Quang Ngai, 300 
de persoane care „s-au opus in
tervenției autorităților în timpul 
taifunului". Zilele trecute, „din
tr-o greșeală de calcul", o unita-

R.A.U. t Vedere din Port-Said

te de artilerie a deschis focul 
împotriva satului strategic. Nu
mai trei persoane au rămas îr 
viață. Publicația „New Vietnam", 
care apare la Saigon, arată că 
numeroase regiuni în care a bin- 
tuit taifunul nu sînt aprovizio
nate cu alimente, sub pretextul 
lipsei mijloacelor de transport 
Adevăratul motiv al' lipsei de 
alimente din aceste regiuni- îl 
constituie însă atitudinea autori
tăților față de populația care își 
manifestă solidaritatea cu mișca
rea de eliberare națională.

încercări de tergiversare

a tratativelor tripartite
KHANG KHAI — Postul de 

radio „Vocea Laosuluiu a fă
cut cunoscut intr-un comentat 
că partidul Neo Lao Haksat 
respinge propunerea celorlalte 
grupări politice laoțiene pri
vind mutarea sediului nego
cierilor tripartite laoțiene de 
la Paris în Laos. Această pro
punere, se preciza în co
mentar. „este o nouă încercare 
a grupării de dreapta de a în
trerupe negocierile". Dacă 
gruparea neutralistă, condusă

"de primul ministru Suvanna 
Fuma și gruparea de dreapta 
doresc sincer să continuăm 
negocierile, sublinia postul de 
radio „Vocea Laosului" ele tre
buie să procedeze imediat la 
trimiterea reprezentanților lor, 
la nivel ministerial, la Paris, 
pentru a continua discuțiile 
pe marginea problemelor in
cluse, de comun acord, pe or
dinea de zi, în vederea solu
ționării problemei laoțiene.

Micii Piețe comune"
înd, în luna martie, anul trecut, președinții S.U.A. 
și ai „republicilor bananelor" din America Centrală 
au hotărît la San Jose crearea unei „Piețe comune" 
în America Centrală, numeroși comentatori de presă 
au exprimat rezerve serioase față de eficacitatea 
acestui nou organism economic. La timpul respectiv, 
agenția „FRANCE PRESSE" amintea că „de fapt, 

controlul asupra economiei țărilor participante la Piața comună din 
America Centrală se află în mîinile băncilor «Central American 
/Bank» și «Inter American Developement Bank» ale căror fonduri 
aparțin, în cea mai mare parte, Statelor Unite". Dar, cele două 
bănci reprezentau interesele unor firme și întreprinderi diferite și 
concurente, atît din S.U.A. cit șt din țările regiunii respective. 
Crearea acestui organism urmărea, de aceea, o „armonizare" a 
luptei economice în America Centrală, printr-o reducere progresi
vă a taxelor la importuri, stabilirea unei uniuni monetare și fisca
le, realizarea unei ample integrări pe plan economic.

A trecut un an și jumătate de la înființarea „Micii piețe comu
ne" a America Centrale, cum este denumit acest organism, din 
care fac parte Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Honduras și Gua
temala, țări cu un pronunțat caracter agricol, avind în total o su
prafață de 500 000 km pătrâți și 10 milioane de locuitori. Ce s-a 
realizat ? Disensiunile între guvernele țărilor participante la 
acest organism, în loc să se estompeze, s-au accentuat tot mai 
mult. Recent, între guvernele republicii Costa Rica și Gua
temala a izbucnit un conflict privind producția de cauciuc în ca
drul „Pieței comune".

O altă dispută se desfășoară între Nicaragua și Honduras, pe 
de-o parte, și celelalte trei țări ale „Pieței comune" de cealaltă 
parte, întrucît primele două refuză să adere la tratatul privind 
egalizarea tarifelor vamale în cadrul acestui organism, tratat consi
derat drept fundamental pentru comerțul liber al produselor in
dustriale între țările membre. Motivul invocat'pentru acest refuz 
este „necesitatea protejării industriei proprii".

Guvernul Hondurasului și-a exprimat, pe de altă parte, protestul 
pentru închiderea frontierelor Guatemalei, Salvadorului și Nicara- 
guei în fața produselor industriei honduriene de confecții. Cearta 
în această problemă a căpătat aspecte cu atît mai ascuțite, cu cît, 
însuși președintele Hondurasului, colonelul Osvaldo Lopez Arel
lano, deține interese financiare în industria confecțiilor.

Dar elementele de „dezintegrare" în planurile de integrare 
economică a țărilor Americii Centrale nu se opresc aici. O vie 
dispută se desfășoară de cîtva timp în problema admiterii Republi
cii Panama în acest organism economic. Ziarul guatemalez „EL 
IMPARCIAL" a subliniat că în rîndurile cercurilor de afaceri 
din diferite țări ale Americii Centrale se semnalează un puternic 
curent de împotrivire față de admiterea Panamei, întrucît aceasta 
va permite unui însemnat număr de firme din S-U.A., care își pot 
crea filiale în zona Canalului Panama, să invadeze cu mărfuri, 
scutite de tarife vamale, piețele țărilor membre. Nici nu s-a luat 
o hotărîre în această problemă și la Ciudad de Panama s-a și făcut 
cunoscut că diferite firme din S.U A. au investit 95 milioane do
lari pentru crearea unor filiale.

Problemele „integrării economice" în America Centrală sînt 
complexe datorită intereselor antagoniste care se înfruntă.
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