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Proletari din toate țările, uniți-vă !

Pe marginea conferinței 
de dare de seamă și alegeri 

a organizației U.T.M. de la Uzinele 
textile „Moldova“

Scinteia 
Tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Brigada 
de tineret

Intr-o discufie cu colaborato
rii săi apropia|i, comunistul 
Neagu Tudorașcu — directorul 
uzine'or textile ..Moldova" din 
Botoșani — spunea odată că 
poate mult mai nimerit ar fi fost 
dacă acestei mari întreprinderi 
textile i s-ar fi dat numele de 
..Uzinele tineretului". La început 
am fost tentat să pun afirmația a- 
ceasta doar pe seama faptu’ui 
că la Uzinele textile din Boto
șani peste 80 la sută din numărul 
total al muncitorilor sînt de vîrs- 
tă utemistă. Cunoscîndu-i insă 
mai bine pe tineri, am înțeles că 
numele pe care înclina să-l dsa 
comunistul Neagu Tudorașcu 
uzinei pe care o conduce, era 
tocmai ca o prețuire a muncii 
acestui colectiv de tineri entu
ziaști.

Generația de tineri muncitori 
care a venit în sălile războaie
lor și a’e ringurilor direct de po 
băncile școlilor a crescut odată 
cu puternica uzină textilă. Și 
creșterea uzinei și maturizarea 
tineretu’uf ei se datoresc partidu
lui.

Acest lucru l-am simțit deplin 
acum cîteva zile asistînd la con
ferința de dare de seamă și ale
geri a organizației U.T.M. din 
uzină. Alături de cei peste 100 
de delegați ai organizațiilor 
U.T.M. din secții care analizau 
aici activitatea organizației 
U.T.M în ultimii doi ani, alături 
de fi atoare și țesătoare fruntașe, 
lăcătuși și electricieni, ingineri 
și inginere, am tntîlnit urmărind 
cu mult interes dezbaterile, pe 
directorul uzinei, membrii comi
tetului de partid și chiar pe pri
mul secretar a! comitetului oră
șenesc de partid.

Darea de seamă și discuțiile 
au scos in evidență munca en
tuziastă a tinerilor muncitori ai 
uzinei pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid. Anul a- 
casta, pină la 1 noiembrie, fila
toarele au dat peste prevederi'e 
planului 37.500 kg. fire, iar țesă- 
toare'e 4,8.538 m.p. țesături, ui 
prime’e 9 luni ale anului, prin 
reducerea prețului de cost, a fost 
realizată o economie peste planul 
stabilit de 345.000 Ici.

In cuvintul lor, în afara pro
blemelor de producție, mulți 
utemiști au analizat cu maturi
tate munca desfășurată de 
U.T.M. pentru educarea politi
că și ideologică a tineretului,

pentru formarea lor ca munci
tori înaintați, culți, cu o înal
tă calificare profesională. Con
ținutul invățămîntului politic, 
preocuparea organizației pentru 
organizarea plăcută și educati
vă a timpului liber al tineretu
lui. sînt probleme temeinic ana
lizate de utemiști. Dar ceea ce 
m-a impresionat în mod deose
bit în această adunare a fost 
căldura și recunoștința cu care 
utemiștii au vorbit despre co
muniști, despre grija și dragos
tea cu care aceștia î-au ajutat, 
despre grija cu care organiza
ția de partid a știut să oriente
ze activitatea organizației 
U.T.M. spre cele mai principale 
probleme. Adică ceea ce este e- 
sențial în munca organizației 
noastre: ajutorul și conducerea 
ei de către partid. Și în această 
organizație U.T.M. a reieșit că 
aceasta a constituit cheia tutu
ror succeselor și realizărilor ti
nerilor.

— Noi — spunea utemistă A- 
nica Ștefan, responsabila unei 
brigăzi de producție fruntașă și 
comandanta unei brigăzi de 
muncă patriotică — închinăm a- 
ceste succese îndrumătorului 
nostru, părintelui nostru iubit 
care ne-a crescut, care ne-a că
lăuzit pașii în viață, partidului.

In dezbaterile conferinței au 
luat cuvintul mulți delegați. Fie
care a vorbit, a analizat una sau 
alta din multiple'e probleme ale 
vieții și muncii organizației 
U.T.M. de la Uzinele textile 
„Moldova" în u’timii doi ani. O 
șefă de brigadă discuta despre 
felul in care a reușit colectivul 
lor de tineri să obțină rezultate 
de seamă în depășirea sarcinilor 
de plan, in reducerea prețului de 
cost. Un tînăr inovator vorbea 
despre felul in care a perfecțio
nat o mașină, o altă tînără vor
bea drspre felul in care se d s- 
trează tineretul. S-a vorbit în 
conferință despre „Joile tineretu
lui“. despre numărul mare de e- 
levi-muncitori care urmează li
ceul seral, iar o tînără munci
toare arăta că aici, în colectivul 
muncitorilor din uzină, și-a gă
sit adevărata familie. Toți cei 
care au luat cuvintul au vorbit 
cu dragoste, cu respect, cu o

I. ȘERBU
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Deschiderea expoziției 
succeselor obținute 

în domeniul electrificării
Trustul de construcții și mon

taje energetice al Ministerului 
Industriei Grele — principala 
organizație care execută lucră
rile din planul de electrificare

0 valoroasă inițiativă 
a inginerilor hunedoreni

La oțelărla Martin nr. 1 de 
la Combinatul siderurgic Hune
doara a pornit o inițiativă a in
ginerilor de a ajuta in mod or
ganizat pe fiecare muncitor 
să-și ridice nivelul de cunoștințe 
generale șl profesionale. S-au 
organizat în acest sens cursuri 
cu o durată’mai lungă unde se 
vor preda de către ingineri lec
ții de matematică, geografie, 
economie politică, fizică, chi
mie și lecții tehnice privind 
funcționarea și întreținerea ‘ cup
toarelor, desfășurarea procesu
lui de elaborare a oțelului.

Odată cu aceasta, oțelărla 
nr. 1 a primit denumirea de 
secțle-școală. Aceste cursuri sînt 
organizate pe schimburi și vor 
funcționa o dată pe săptămînă.

(Agerpres)

a țării — aniversează un dece
niu de activitate. Cu acest pri
lej vineri a fost deschisă în 
clădirea Consiliului Sindical o- 
rășenesc București din b-dul 6 
Martie o expoziție în care sînt 
prezentate realizările obținute 
în cei zece ani de către mun
citorii, inginerii și tehnicienii de 
pe șantierele de electrificare.

In expoziție sînt expuse gra
fice care arată că în anul 1959 
a fost executat un volum de 
lucrări de peste 3,5 ori mai 
mare decît în anul 1949, nume
roase fotomontaje și machete 
ale unor mari obiective electri
ce, diferite utilaje de mecani
zare, precum și panouri ale 
fruntașilor în producție. Alte 
fotomontaje ilustrează ajutorul 
multilateral acordat țării noas
tre de către Uniunea Sovietică 
în domeniul construcțiilor ener
getice. Pe o hartă a patriei 
noastre este redată dezvoltarea 
sistemului energetic național.

Expoziția va rămîne deschisă 
timp de peste o lună și poate 
fi vizitată zilnic între orele 9-13 
și 15-21. (Agerpres)

lat-o pe sudorița fruntașă Con
stanța Gheorghe de la Șantie
rele Navale Galați. Ea își depă
șește cu regularitate planul cu 

30-35 la sută.

Foto : A. COPOS
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IN VALEA JIULUI...

după ieșirea 
din șut

Concurs 
de matematică 

mecanică și fizică 
pentru studenți

în Capitală se desfășoară faza 
pe țară a concursului de matema
tică mecanică și fizică pentru 
studenți, organizat de Societatea 
de științe matematice și fizice și 
Uniunea Asociațiilor Studenților 
din R.P. Romînă.

La concurs participă 138 de 
studenți din centrele universitare 
ale țării.

—e------
LA GALAȚI 

Se construiește 
un mare stadion

In orașul Galați a început de 
curînd construcția unui stadion 
care va avea o capacitate de 
25.000 de Ioduri. In ce privește 
amenajările și capacitatea tribu
nelor, noiil stadion din Galați va 
fi unul dintre cele maj mari și 
mai moderne dintre stadioanele 
construit: in ultimul timp în o- 
rașele din provincie. Plna acum 
s-au terminat lucrările de orga
nizare a șantierului ;i s-au fă
cut săpăturile in vederea turnă
rii fundației. Totodată a început 
executarea prefabricatelor pentru 
tribune ; montarea lor va înce
pe Încă în acest an, La con
strucția noului stadion s-au rea
lizat economii însemnate prin 
muijca patriotică a tinerilor din 
orașul Galați.

(Agerpres)

UN VIATA SI MU NE A 
TINERETULUI

Cercuri științifice studențești
de „Istoria U. T. 0.“

Intr-un cadru festiv, zilele a- 
cestea s-a deschis activitatea 
cercurilor științifice de • „Istoria 
U.T.C." la Facultățile de filolo
gie și istorie din București. Ini
țiativa înființării acestor cercuri 
științifice aparține organizației 
U.T.M. de la Universitatea „C. I. 
Parhon".

Inaugurarea cercurilor a fost 
prezidată de conducătorul știin
țific, , tov. Constantin Mocanu, 
cercetător la Institutul de istorie 
a partidului, care a vorbit despre 
obiectivele cursului, stadiul cer
cetării științifice in acest domeniu, 
izvoarele de informație, înfăți- 
șînd totodată și problemele care

au făcut obiectul Conferinței 
internaționale din 23-24 octom
brie a.c. de la Greifswaid, R.D. 
Germană, pe tema luptei stu- 
dențimii împotriva fascismului și 
militarismului,

Cercurile noastre și-au propus 
aprofundarea Istoriei U.T.C. in 
ansamblu, cu un accent deose
bit pe lupta antifascistă a stu
denților progresiști de la noi.

Fiecare cerc științific este con
stituit din aproape 30 studenți, 
utemiști fruntași în munca pro-, 
fesională și de organizație, cu 
un ridicat nivel politic-ideologic.

MIRCEA NICOLAE RUSU 
student

Sărbătoarea recoltei bogate
S-a întîmplat ca zi

lele trecute să fiu în 
satul Lenaulieim, din 
raionul Jimbolia. Peste 
tot era multă veselie. 
S-au dat înlături por
țile gospodăriei co
lective „Victoria**. și... 
tinerii au ieșit ■ cîn- 
tînd și chiuind. Par
că era nuntă. Băieții 
și fetele, îmbrăcați 
frumos, ca de sărbă
toare, au pornit-o 
spre căminul cultu
ral. Lăutarii cîntau 
în frunte.

— E sărbătoarea 
recoltei bogate, mă

lămuri Belnițeanu 
Mircea, secretarul or
ganizației U.T.M. A 
intrat în tradiția sa
tului nostru ca tine
rii colectiviști, după 
ce se culeg recoltele, 
să petreacă, să săr
bătorească belșugul. 
Gospodăria noastră-i 
bogată, în fiecare 
toamnă bogăția ei 
crește. A fost decora
tă cu Ordinul Mun
cii clasa l-a.

într-adevăr, gospo
dăria colectivă din 
Lenaiiheim are un 
fond de bază de peste 
3 milioane lei, un

sector zootehnic mo
del, un mare complex 
de construcții : graj
duri. saivane, mater
nități, hambare u- 
riașe.

Convoiul de fete și 
băieți, după ce a cu
treierat aproape toate 
ulițele satului, felici- 
tînd și invitînd la pe
trecere colectiviștii, s-a 
oprit la cămin. Aici 
i-au prezentat progra
me artistice, s-a cîn- 
tal, s-a jucat, s-a pe
trecut pînă seara 
tîfZîu.

A. I. ZA1NESCU

In biblioteca Școlii medii nr. 4 din Orașul Stalin
Foto : S. NICULESCU

CERINȚE ÎNDREPTĂȚITE
Discutam zilele trecute cu doi 

dintre studenții de la cursurile 
fără frecvență ale Universității 
„Al. loan Cuza“ din lași. Ambii 
lucrează ca profesori la Școala 
profesională agricolă din Huși. 
Tovarășul ‘ Mlhal Tomescu este 
în anul IV al Facultății de flzico- 
matematici, iar tovarășul Mircea 
Popencu în anul 11 al secției de 
geografie de la Facultate^ de 
științe naturale.' Îmi relatau a- 
mîndoi greutățile pe care le în- 
tîmpină în pregătirea lor pentru 
facultate. Le consemnez așa cum 
mi-au fosf semnalate.

— Din totalul materiilor din 
programa analitică a anului II, 
spune tovarășul Popencu, am 
doar cursul de climatologie și 
meteorologie pe care le-am pro
curat de la colegii mei de la zi. 
in librării... sau la magazia 
universității acestea nu există.

— Pentru mine, adaugă tova
rășul Tomescu Mihai, situația e 
și mai dificilă: nu am nici un 
curs dintre cele predate de to
varășii profesori studenților de 
la zi. Mi-e foarte greu să apro
fundez cunoștințele la matemati
că fără manual. Noi cerem notițe 
de la studenții de la zi, dar a- 
cestea nu pot suplini cursurile ; 
uneori ele nu sînt îndeajuns de 
complete și descifrabile.

— Fără curs este într-adevăr 
greu să studiezi, intervine din 
nou tovarășul Popencu. Și pe

deasupra facultatea nu se gră
bește să ne expedieze la timp 
nici măcar programele analitice 
pentru anul în curs. Prac
tic, ne este imposibil să începem 
studiul. Eu am o programă de 
anul trecut și, de bine de rău, o 
folosesc. Mă gîndesc însă la co
legii lipsiți de această posibili
tate. lată, sîntem acum la jumă
tatea lunii noiembrie, termenul 
de predare a temelor de control

studenții s-au dovedit reale. De
canatele nu se preocupă să-l 
ajute pe studenți să-și procure 
cursurile necesare, materialul bi
bliografic. S-ar putea trimite 
fiecărui student cîte o adresă 
prin care să i se comunice ce 
cursuri există în magazia uni
versității șj să i se faciliteze 
obțlnefea lor. S-ar putea de ase
menea folosi sistemul achizițio
nării cursurilor existente prin

Ce solicita studenții 
de la fârâ frecvența Institutului lor
se apropie și programele cuprin- 
zind subiectele acestor teme încă 
nu ne-au sosit de la facultate. 
Aceeași întirziere o manifestă 
decanatul și în comunicarea pro
gramului de examene pentru fie
care sesiune. Uneori aflăm doar 
cu cîteva săptămîni înainte la ce 
materii vom da examen în sesiu
nea respectivă. Vă închipuiți cîte 
neajunsuri produce acest fapt în 
munca noastră...

★
La Universitatea „Al. Ion 

Cuza“ am discutat cu tovarășii 
prodecani, care răspund de 
cursurile fără frecvență. Greută
țile pe care mi le relataseră

comanda anticipată făcută de 
către studenți.

Soluția aceasta ar ușura mu'.t 
studenților posibilitatea de a-și 
procura cursuri și materialul bi
bliografic necesar.

Mai grav este faptul că la o 
serie întreagă de materii nu 
există cursuri editate. Fle
care facultate are un plan de edi
tare a manualelor pentru anul 
1960 în care sînt trecute cursurile 
ce urmează a fi litografiate, pre
cum și data cînd manuscrisele 
trebuiau predate. Dar planifica
rea aceasta nu e întrutotul res
pectată. Cursul de Zoologia ne
vertebratelor și lucrări practice

de laborator, pentru anul I al 
Facultății de științe naturale, 
trebuia predat, în manuscris, la 
1 aprilie 1959. Autorii afirmă 
însă că încă se lucrează la re
dactarea acestui manuscris deși 
de la această dată și pînă a- 
cum au trecut peste 7 luni. Si
tuații similare există în toate 
facultățile.

Decanatele privesc cu prea 
multă indulgență nerespectarea 
termenelor de predare a cursuri
lor, găsesc prea multe justificări 
pentru întîrzierea in apariția ma
nualelor. Ministerul Invățămin- 
tulul șl Culturii nu poate oare 
urgenta apariția manualelor pen
tru cei de la fără frecvență ?

Și în legătură cu programele 
analitice se manifestă anomalii. 
In anul care a trecut progra
mele analitice au fost expeaiaie 
studenților cu foarte mare întâr
ziere : abia in luna decembrie. 
Situația amenință să se repete 
anul acesta. Ce-i drept, o parte 
din programe au fost trimise 
(pentru anii 1 și III ai facultă
ților de științe naturale și fizico- 
matematici). Dar în majoritatea 
lor ele se află încă în lucru la 
litografie. Iată o altă greutate 
care va pune pe studenți în im-

L. MARTIN
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Tînărul violonist 
Ștefan Rulia din nou 

pe podiumul Ateneului
Ștefan Ruha, tînărul și talen

tatul violonist clujean, laureat al 
unor concursuri internaționale 
de interorctare muzicală care au 
avut loc la Moscova, București 
și Paris va apare din nou pe 
podiumul Ateneului interpretînd 
împreună cu colectivul emerit al 
Filarmonicii „George Enesou“ 
minunatul concert pentru vioară 
și orchestră al lui Fellx Men- 
delsohn Bartiioldy.

Prezentindu-ne un program in- 
hresant (care mal cuprinde 
Preambul, intermezzo șl Marș de 
Zeno Vancea, Serenada pentru 
orchestră de coarde op. 6 de Io- 
sef Suk și „Dansul Salomeel“ de 
Richard Strauss) concertele din 
săptămînă aceasta ale Filarmoni
cii bucurcștene, avînd drept diri
jor pe maestrul George Georgescu, 
artist al poporului, rezervă se 
pare bucurii deosebite iubitori
lor muzicii din capitala țării 
noastre.

TR. POTERAȘ

1.500.000 lei 
economii

Cei peste 900 de tineri din 
schela Zemeș, încadrați în 22 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică, au obținut succese deo
sebite.

In urma acțiunilor patriotice 
efectuate, el au economisit 
1.500.000 lei. Această sumă re
zultă din colectarea a peste 150 
tone de fier vechi, împădurirea 
a peste 10 hectare, repara
rea a 200 metri drum și re
cuperarea a 10 tone de țiței din 
batalurl. S-au evidențiat brigă 
zile conduse de tînărul comunist 
Ungureanu Nicolae de la oficiul 
transport producție șl cea con
dusă de tînărul comunist Dura 
Nicolae de la Transport foraj.

M. BUTR 
mecanic

Călătorind 
cu gîndul

„Sa fii mereu în front Cred 
că aproape toți elevii școlii me
dii L. Caragiale" din Ploești 
au reținut aceste înflăcărate cu
vinte ale lui Pavel Korceaghin. 
Aceste cuvinte îmi aduc aminte 
de prima seară a programului 
nostru literar „Viața și opera lui 
N. A. Ostrovski“ prezentată de 
elevul Constantin Ț urcanu din 
clasa a Xl-a. Atunci ne-am pro
pus să ne întîlnim cît mai des, 
să discutăm o seamă de pro
bleme care să contribuie la edu
cația comunistă a elevilor.

într-una din zile, mobilizați 
de organizația U.T.M., elevii au 
făcut o călătorie imaginară prin 
marea țară a socialismului. Ghid 
a fost tovarășul director de 
studii Toma Negulescu, care a 
avut fericirea să viziteze această 
minunată țară.

în altă seară am făcut altă 
călătorie. Am pornit de ia pa
ginile înflăcărate ale lui Jules 
Verne comparîndu-le cu realita
tea zilelor noastre. Am parcurs 
cu gîndul, alături de rachetele și 
sputnicii sovietici, drumurile ne
cunoscute ale Cosmosului.

în ' cadrul acestor simpozioane, 
elevii au făcut cunoștință cu via
ța și opera lui Gorki, cu poezia 
dinamică a lui Maiakovski, cu 
înflăcăratul și dîrzul Ostrovski. 
Curînd vom cunoaște operele lui 
A. N. Tolstoi, Fadeev și alții.

1ULIA LUPU 
elevă

--------•--------

180.000.000 lei 
din fondul 

întreprinderilor 
din Capitală 

pentru construcții 
de locuințe

De la sfîrșitul anului trecut 
și pină în prezent, întreprinde
rile Industriale și organizațiile 
economice din Capitala au virat 
sfaturilor populare 180.000.IXX) 
lei pentru construirea de locuin
țe destinate muncitorilor. Ținînd 
seama că prețul de cost al unul 
apartament proiectat după 1 ia
nuarie 1959 este de circa 39.000 
lei, reiese că din această sumă 
se pot construi peste 4.600 apar
tamente.

Alături de fondurile sporite 
alocate din bugetul sfaturilor 
populare sumele virate de în
treprinderi și organizații econo
mice asigură construirea și da
rea in folosință pînă la sfîrșitul 
acestui an a unui număr de lo
cuințe de peste 3 ori mai mare 

I decît cel din anul trecut,

Acești tineri formează o brigadă de reglori, brigadă frun
tașă in secția relee telefonice a întreprinderii „Grigore Preo
teasa" din Capitlă, iar obiectivul aparatului de fotografiat i-a 
surprins asupra discuției lor cotidiene în legătură cu organi
zarea muncii, înaintea începerii lucrului. , ,

O altă scenă obișnuită din viața brigăzii i responsabilul 
brigăzii, Vasilescu Haralambie, ajută pe Florea Vasilica și 
llie Florea, care sînt mai noi în brigadă, la reglarea corectă 
a releelor., , i i

Buni prieteni în muncă, membrii brigăzii se ajută șl se întrec 
și în ceea ce privește învățătura, lată cițiva dintre ei, în prim 
plan, elevi la școala medie serală, la una din orele de curs.

Prietenia ce-i unește în muncă pe tinerii din brigadă, se 
simte și in viața lor particulară - adesea sînt împreună la 
spectacole, la expoziții, manifestații sportive etc. latâ-i în 
vizită la Muzeul tehnic.

Cițiva din membrii brigăzii, Invitați de Dumitru Bărbulescu 
acasă la el, au organizat o mică „reuniune“ tovărășească.

Fototext : N. STELORIAN și V. CONSTANTINESCU



IN VALEA JIULUI...

DUPÄ ie ȘIRE A DIN ȘUT
Cum iți petrece tineretul Văii Jiului timpul 

liber î
Nimic mai firesc, mai familiar astăzi ca 

această întrebare.
Timp liber ? Intreabă-I pe minerul Aurel Mirza 

dacă a cunoscut această noțiune in urmă cu 
15-20 de ani.

„Lucram ți cîte 12 ore pe zi - mărturisețte cu 
amărăciune. De lă 6 dimineața la 6 seara eram 
în subteran. Era întuneric cînd ne duceam la 
mină ți întuneric cînd veneam acasă. Cei care 
lucram în schimbul de zi nu vedeam lumina zilei 
cu săptăminile“.

Și de multe ori, dacă puterile nu le-ar fi fost 
sleite în mină, ar fi plecat ți noaptea să mun
cească pentru a astîmpăra gurile înfometate de 
acasă.

împotriva muncii abrutizante ce le fura bu
curia de a trăi, s-au ridicat minerii sub condu-

era vis
cerea partidului, luptînd dîrz pentru drep
tate. Pentru că erau însetați de a trăi ți munci 
omenețte, de a cunoaște bucuriile vieții, de a-ți 
însuți cit mai mult din tezaurul culturii înaintate 
a omenirii.

Împlinirea a fost cunoscută deabia în anii 
puterii populare. Ceea ce in trecut era vis îndrăz
neț ți năzuință intimă a devenit realitate coti
diană. Pe băncile institutului sint mineri, in fo
toliile teatrului tot mineri, ți tot aceștia popu
lează de dimineață pinâ in noapte tirziu cele 
14 mari cluburi muncitorești. Și aceeași mină de 
miner ia din cele peste două sute de mii de vo
lume cartea dorită, sau cu degetele ce mai 
poartă in ele trepidația pikhamerului, penelul 
pentru a așterne pe pinzâ frumusețea vieții de 
astăzi.

Pentru că minerul trăiește, trăiește cu intensi
tate, cu patima omului frustat decenii de-a rîndul 
de dreptul de a trăi.

Foaia 
culturală 

a Lupanilor
— Vreți să fiți ța curent cu 

toate noutățile Lupenilor ? Nu 
vă rămine decît să cereți progra
mul lunar al activității clubului. 
Șt zicind acestea, tovarășul losif 
TeKinan, instructorul cercului 
plastic, care se îngrijește dispa
riția acestui progra.ni, ne- întinse 
cîteva exemplare.

Recomandarea era întemeiată. 
Programul, în formă de broșură, 
e tipărit de clubul minier din Lu- 
peni la întreprinderea poligrafică 
din localitate șl pu seamănă cu 
obișnuitul program-afiș în care 
sint anunțate mai mult sau mai 
puțin precis, manifestațiile. Un 
asemenea program e mai curînd 
un pliant agitatoric. Aspectul 
grafic, paginația ingenioasă, va. 
riată, bogata ilustrație te în
deamnă să-l răsfoiești. Lectura 
lui e deosebit de Instructivă.

Ce găsești în acest program ? 
Mai întîi, anunțurile privitoare 
la manifestările clubului din 
acea lună: denumirea, locul șl 
data manifestării, organizato
rul ei. Urmează după aceea in
formații privitoare la mersul 
producției minei din Lupeni pe 
luna precedentă’ ce sectoare sint 
în frunte, care brigăzi de tineret 
au dat cele mai multe tone de 
cărbune etc. Informațiile sint în
soțite și de portrete ale frunta
șilor în producție... desenate 
de artiștii plastici ai cercului. 
Tot în program găsim și scurte 
știri despre activitatea brigăzi
lor de muncă patriotică.

O mare parte a acestui pro
gram e dedicată muncii cultu
rale : cărți, filme, manifestări cu 
caracter cultural-artistlc.

Numele utemlștllor cîștlgătorl 
ai insignei „Prieten al cărții”, 
precum și declarațiile unora din
tre ei pot fi de asemenea citite 
int- o altă pagină.

Vrei să știi ce cărți noi au ve
nit la bibliotecă șl ce cuprinde 
fiecare ? Te adresezi celor citeva 
pagini de la stîrșitul programa 
lui. Flecare. carte noua e prezen
tată in citeva rînduri. Tot pro
gramul te informează ce repetă 
echipele de teatru în limbile ro- 
mină și maghiara, și tot in pro
gram găsești reproduse ultimele 
lucrări ale membrilor cercului 
plastic.

Pe scurt, programul tipărit de 
clubul din Lupeni e o formă in
genioasă și eficienta de agitație 
politică.

Pe noptierele 
de la cămin

Căminul e locul unde tine
rii își petrec o mare parte 
din timpul lor liber. Am fă
cut deci primele noastre vizi
te în cîteva cămine.

Camerele tinerilor sint 
frumos amenajate, curate. 
Noptierele sînt încărcate de 
cărți felurite : beletristică, li
teratură tehnică, manuale 
școlare. în fiecare cameră în- 
tilnești aparate de radio de 
cea mai bună calitate. Apar
țin tinerilor mineri.

E interesant să deduci după 
cărțile aflate pe noptiere pa
siunile tinerilor, deși uneori 
te poți înșela. Spre exemplu, 
am întîlnit următorii autori : 
Twain, Dante, Șolohov, Dide- 
rot, Șadoveanu, Costache Ne- 
gruzzi, Gorki, Cehov, Bogza. 
Posesorul nu urma cursurile 
de literatură universală la Fa
cultatea de filologie din 
București, ci era minerul Con
stantin Ungureanu.

Tînărul mecanic Aurelian 
Radulian e însă evident un 
pasionat al muzelor. Numeroa
sele volume de poezie (Be- 
niuc, Deșliu, Tulbure, Tăutu 
Miron Radu Paraschivescu, 
Jebeleanu, ca să enumăr nu
mai Pe cîțiva dintre poeții 
romîni pe care-i citește) tean
cul de reviste literar.e îl tră
dează. Radulian scrie intr-ir

devăr versuri, e membru al ce
naclului literar „Minerul** din 
Petroșani.

Ajutorul de miner Constan
tin Tăbăcaru se preocupă 
mai mult de tehnică. Cărțile 
pe care le studiază în prezent 
sint : „Electrotehnica” și
„Noutăți în minerit** de Au
rel Duma.

— Căminul nu e numai un 
loc de odihnă. Eu, de pildă, 
ne povestește minerul Sabin 
Panța din Petrila — urmez și 
liceul. Sînt în clasa a IX-a. 
Numai anul acesta la noi s-au 
înscris la liceul seral peste 
100 de tineri. Aproape toți lo
cuiesc în cămin. Așa că me
reu ne veți găsi citind, făcîn- 
du-ne temele.

într-adevăr, la clubul cămi
nului, la o oră destul de tîr- 
zie, întâlnirăm în acea seară 
mai mulți tineri care-și re
zolvau problemele la matema
tică pentru a doua zi. Sala 
clubului găzduiește în alte 
dăți numeroase manifestări cu 
caracter politic și cultural. 
Tinerii iau parte la informări 
politice cu privire la situația 
internațională, la concursuri- 
ghicitoare pe teme literare, la 
conferințe ținute uneori chiar 
de conferențiari din Bucu
rești. Și toate acestea, acasă 
la ei—

Ce înseamnă 
o seară plăcută

Cursuri serale

/inogravură 
de MICLEA PROFILA

— Ai auzit ? o în
trebă vădit entuzias
mată Irina JVischi pe 
prietena ei Margareta 
Dobrea. Comitetul 
U.T.M. a hotărît ca 
reuniunea următoare 
să fie închinată tine
relor fete. Fain lu
cru !

Bucuria tinerei Iri
na Wischi, din Uri
cani se dovedi justi
ficată. Seara închi
nată tinerelor fete a 
fost o sărbătoare de 
neuitat. Cu toții, fete 
și băieți, erau îmbră 
câți elegant, ca pen
tru o deosebită so
lemnitate. Fetele aș
teptau îmbujorate de 
emoție deschiderea 
serii, iar băieții erau 
nerăbdători să dez
văluie mai repede 
surprizele pregătite 
pentru acea seară. 
Mai emoționat decît 
toți se arătă secreta
rul organizației UTM 
care rosti cuvîntul 
de deschidere.

Conducerea con

cursului de ghicitori 
— concurs care pri
lejui o pasionantă dis
pută între băieți și 
fete — a fost încre 
dințată tinerei Dră
guța Penciu. Tot fe 
tele avură în acea 
seară drepturi depli
ne asupra orchestrei, 
obligată să țină sea 
ma de preferințele 
lor. Dansatorii mai 
puțin activi trebuiră 
de asemenea să se su
pună.

Inițiativa comitetu 
lui U.T.M. Uricani a 
fost mult lăudată de 
tineri. De aceeași bu
nă apreciere se bu
cură și inițiativele 
altor comitete de 
U. T. M. din Valea 
Jiului. La Lupeni o 
puternică atracție 
exercită cu prilejul 
serilor tineretului 
concursurile „Dru
meții veseli** și „Cine 
știe cîștigă“. întrece
rea tinerilor mineri 
din sectoarele IX și X 
ale Exploatării Lu

peni pe tema „23 Au
gust oglindit în lite
ratură^ umplu pină 
la refuz sala clubului. 
Același lucru s-a in
tim plat cînd s-a orga
nizat concursul „Cine 
știe cîștigă1' pe tema 
,Mina noastră — pro
ducția și destinația 
ei“.

Tinerii au încetat 
să se mai mulțumeas- 
:ă cu simplele seri 
de dans, de felul așa- 
ziselor „baluri pen 
tru tineret**, care se 
mai organizează la 
Petroșani. O seară 
plăcută pentru ei în
seamnă o seară ins
tructivă de la care te 
întorci împrospătat, 
îmbogățit sufletește, 
gata să te iei de piept 
cu muntele de căr
bune. Comitetele 
U.T.M. din Valea Jiu
lui trebuie să țină 
seama de aceste ce
rințe în organizarea 
„Joilor tineretului“ și 
a altor seri de acest 
gen.

Tot mai mult cărbune

linogravură de VIOREL VASILE (muncitor)

„La dans cu
a clubul muncitoresc din Aninoasa 

am petrecut dteva ore la seara nu
mită „Să dansam cu eroii cărților“. 

O formă interesantă de muncă cu cartea, 
folosită cu mult succes de comitetul U.T.M. 
în scopul pregătirii tinerilor pentru con
cursul „Iubiți cartea“. Făcînd o paranteză, 
trebuie să spunem că acest concurs a atras 
aici nu numai masele de tineri, dar și un 
număr mare de oameni în vîrstă, bătrini 
de cîte 60-70 de ani. Așa îndt bibliotecara, 
tovarășa Elena Olteana, s-a aflat, după 
propria-i mărturisire, într-o „mare încurcă
tură11.

— Concursul e pentru tineri, a spus ea 
Dar ce puteam să fac ? Sojorenco-bacii, 
mecanic, de pildă, om de 62 de ani, mi-a 
spus-o franc : „Vreau să iau insigna și eu 
și nevastă-mea”. Așa că i-am trecut pe ta
bel.

Dar să povestim despre seara aceea care 
ni s-a părut deosebit de interesantă pentru 
modul ingenios în care a fost organizată. 
Orchestra cìnta o melodie de dans. Deoda-
tă, din deschizătura unor coperte uriașe de 
cărți, confecționate anume, țîșniră cîțiva 
tineri.

— „Am hotărît să iau viața pieptiș11 rosti 
unul dintre ei, parcă recitind.

Așezate pe bănci, fetele ascultau cu aten
ție fiecare cuvînt. Tînărul continuă :

— „Nimic nu-i mai scump pentru om 
decît viața**...

în clipa aceea una dintre fete se ridică 
continuînd fraza :

— „N-o trăiește decît o singură dată și 
trebuie s-o trăiască astfel îndt să nu-i pară 
rău că a trăit...“

— Bravo Taia, spuse vesel tînărul. H
știi, deci, pe Korceaghin !

După cum vezi, răspunse fata și por-
niră amîndoi în ritmul dansului, cu obrajii
roșii de emoție.

Recunoașterea izbutise. Și Gheorghe Mi- 
hăilă și Maria Hoțea citiseră romanul „Așa

In sfîrsit. 
Văii

Dacă înainte de 23 August 
1944 vreun cercetător alcătuia o 
hartă pe care fiecare regiune 
să fie reprezentată prin oamenii 
ce i-a dat ea literaturii și artei, 
în dreptul Văii Jiului nu ar ti 
putut trece aproape nimic. Ne
am amintit acest amănunt la 
Petroșani, discutînd cu directo
rul Școlii populare de artă : 
- „Școala noastră are azi un 
număr de 450 de elevi dintre 
care 85 la sută muncitori“. 
Ne-am amintit acest amănunt și 
la Lupeni : „Cercul de artă 
plastică al clubului, cel mai 
puternic de acest gen din țară, 
e frecventat de 107 membri". 
Ne-am amintit acest amănunt 
la ședința cenaclului literar „Mi
nerul", unde sute și sute de ti
neri își dezvoltă aptitudinile 
pentru artă, pentru literatură.

Apariția unui număr așa de 
mare de tineri talentați nici nu 
ne miră. Astăzi tinerilor le stau 
la dispoziție toate condițiile să 
se instruiască, să-și pună în va
loare aptitudinile.

In programele de activitate 
ale clubului găsești deseori con
ferințe pe tema istoriei artei 
și literaturii. încă din clasele 
elementare fiii minerilor din Lu
peni care . manifestă înclinații 
pentru arta plastică sînt edu
cați și îndrumați cu grijă la cer
cul de plastică al clubului.

Pregătindu-se temeinic la 
cursurile școlii populare de artă 
sau la cele ale cercului de plas
tică din Lupeni, tinerii pot după 
aceea să sprijine din plin acti
vitatea artistică de amatori din 
Valea Jiului. Mulți conducători 
ai cercurilor, echipelor de dan
suri, cercurilor de artă plastică 
au frecventat sau frecventează 
aceste cercuri. Vladimîr Ureche 
dirijează corul din Petrila, loan 
Popa pe cel din Lonea ; Rodi- 
ca Tilici e instructoarea echipei 
de teatru din Vulcan, iar loan 
Străuț animatorul brigăzii ar
tistice de la U.R.U.M.P. ; tînărul 
Vasiie Viorel, unul din cei mai 
talentațl membri ai oercuiul

„Mulțumim
comuniștilor"

— Nu o dată îl întîinești pe 
tov. Farkaș Emerik, directorul 
Uzinei de reparații a utilajului 
miner din Petroșani la „joile ti
neretului“, ne spuse un tînăr. 
In urmă cu vreo doi ani, la pri
mele „joi ale tineretului", cînd 
tinerii veneau negli jent îmbră- 
cați, cînd mulți dintre ei stă
teau pe lîngă pereți fără să dan
seze, ne pomenim în sală cu 
Farkaș-baci. Cum intră îl vede 
pe un tînăr îmbrăcat Intr-o pu
foaică stînd pe margine. „De ce 
nu dansezi? — l-a întrebat. Ești 
tînăr doar. Dă pufoaica jos de 
pe tine și dansează". Tînărul i a 
explicat că nu e prea bine îm
brăcat. A doua zi tovarășul Far
kaș era la locul de muncă al 
tînărului. De ce nu era prea bine 
îmbrăcat? Doar cîștiga destul 
de mult. Află că banii și-i cam 
dădea pe băutură. Farkaș-baci 
l-a criticat aspru.

La U.R.U.M.P., ca peste tot în 
Valea Jiului, tinerii simt în fiece 
clipă ajutorul comuniștilor, dra
gostea și grija lor părintească. 
Mergind prin uzină l-am găsit 
Pe comunistul Voinici Ștefan, 
șeful brigăzii de tineret de la 
secția construcții metalice.

— Despre tineri ? Foarte bine. 
Și eu mi-s tînăr.

E într-adevăr un om tînăr, așa 
cum numai un comunist poate să 
fie, deși mulți dintre membrii 
brigăzii sale i-ar putea fi copii.

— Iată brigada mea. Cu ei 
muncesc alături, cu ei mă dis
trez, cu ei sînt și la repetițiile 
formațiilor artistice.

Dragostea pentru artă le a în- 
suflat-o tinerilor maistrul lor.

— Cînd brigada noastră de a- 
gitație s-a prezentat la concurs 
— ne-a povestit utemistul Suia- 
randache Dumitru, tovarășul 
Voinici a mers cu noi. Era emo
ționat ca un părinte care-și aș
teaptă copilul să iasă de la exa
men. Ne încuraja, ne învăța 
cum să rostim mai bine replici
le. S-a bucurat împreună cu noi 
de succesul obținut.

Pentru dragostea sa, pentru 
ajutorul părintesc, mai mulți ti
neri ne-au rugat să-i mulțumim 
în fața tineretului întregii țări 
lui Ștefan Voinici și tuturor co
muniștilor pentru dragostea pe 
care le-o arată Ia uzină, în sala 
de repetiții, Ia teatru, pentru a 
face din fiecare din ei un om a- 
devărat, un comunist.

eroii cărților"
s-a călit oțelul19 și făcuseră cunoștință cu 
minunății eroi ai acestei cărți.

într-o pauză, unul dintre tineri trimise 
fetelor o scrisoare :

„Dragă Nastasie, mai întîi de toate do
resc ca mica mea epistolie...“

La care Florica Perdi scrise în grabă 
răspunsul pe aceeași coală de hîrtie : 
„Dumneata bade Cocor, nu-mi trimite atîta 
dor pe gurile tuturor.,.“

Și dansul începu din nou. Eroii cărții se 
regăseau unul cîte unul și tinerii erau 7i>es- 
pus de veseli. Am observat însă și cîțiva 
abătuți.

— De ce nu dansezi ? l-am întrebat pe 
electricianul Prandea.

— Nu m-am pregătit, ne-a spus el cu 
tristețe. N-am citit cărțile indicate... Eh, 
seara asta mi-a dat un bobîrnac peste nas 
Da1 știu eu ce fac de azi încolo.

— Ce-ai. să faci ?
— O să mă apuc să citesc cum trebuie. 

Serios și cu atenție.
Am aflat că asemenea seri „Să dansăm 

cu eroii cărților** au loc aproape cu regula
ritate la „Joile tineretului11 organizate de 
comitetul U.T.M. la clubul muncitoresc din 
Aninoasa. Tinerii mineri vin la dub și se 
interesează despre cărțile din care vor fi 
aleși eroii viitoarelor seri cu firescul acelor 
fapte intrate de acum în tradiție.

Verto Francisc și Ștefan Popa ne-au po
vestit apoi despre recenziile prezentate la 
club după metoda dramatizării, ferite de 
uscăciune și șablon. Pentru a se sublinia 
mai bine caracterele eroilor, momentele 
principale ale cărții sînt prezentate cu aju
torul unor interpreți — tineri mineri, 
membri ai echipei de teatru.

La intrarea în sala de lectură a clubului 
e amenajat „Colțul noutăților“ unde în 
afara listelor cu cărțile prevăzute în biblio
grafia concursului „Iubiți cartea11 se afi
șează zilnic numele noilor înscriși la con
curs și se anunță data viitoarelor discuții 
finale. Acolo unde se muncește cu pasiune 
se obțin firește și succesele dorite.

Sînt însă în Valea Jiului și stări de lu
cruri anormale în legătură cu organizarea 
și desfășurarea concursului „Iubiți cartea“ 
La Petrila, după expresia unui tînăr, con
cursul „abia își trage sufletul11. De multă 
vreme comisia concursului se tot reorgani
zează iar organizația U.T.M. care răspunde 
direct de această problemă așteaptă ca 
noua comisie să se „familiarizeze cu pro
blemele11.

— Știm — ne spunea secretarul comi
tetului raional U.T.M., tovarășul Ion Ghi- 
nea, concursul merge slab și la Petrila și 
în alte părți. O să căutăm metode mai po
trivite pentru atragerea tineretului la con
curs, vom cere comitetelor U.T.M. să se 
ocupe în mod nemijlocit de această pro
blemă.

De ce nu se folosesc metodele de la Ani
noasa ? De ce nu se extind ele în activvta^ 
tea cluburilor din toate centrele miniere 
ale Văii Jiului ?

Se pot găsi firește și alte forme de munci 
cu cartea. Comitetul raional U.T.M., va tre
bui însă să se ocupe ca acele forme care 
șj-au dovedit viabilitatea în masa tinere
tului să fie folosite de toate cluburile.

Cuvîntul 
criticii

La Lonea sînt două cluburi. 
Dar cum sînt ele folosite? Unul 
dintre cluburi, numit „Clubul in
ginerilor“, cel mai încăpător și 
mai bine mobilat, e lipsit de o 
activitate cultural-educativă.

Cel de al doilea club, așezat 
în centrul orășelului, îți restrîn- 
ge întreaga activitate la cele cî
teva formații artistice în care 
sînt cuprinși nici mai mult nici 
mai puțin decît 32 de tineri.

— Am dori să se organizeze 
și Ia noi „joi ale tineretului“ 
tot așa de interesante cum se 
organizează la Petrila sau la 
Aninoasa — ne spune tînărul 
miner Dumitru Maxim. Eu mă 
duc deseori acolo și-mi place.

A intrat în discuție și Con
stantin Priseacă, un tînăr de 
21 de ani, candidat de partid.

— Sînt tovarăși care spun că 
tinerii din Lonea vin cu greu 
la club. Dar ce le oferim ? Aș 
vrea să vă spun cîteva cuvinte 
despre conferințe. La noi se or
ganizează rareori conferințe. Iar 
atunci cînd se organizează, ele 
sînt prezentate șters, fără exem
ple vii. Pe noi ne-ar interesa 
conferințe care pun proble
ma formării noului chip mo
ral al tînărului: cum trebuie să 
se poarte el între tovarășii de 
muncă, acasă, în familie, în so
cietate. Mai sînt unii tineri, care 
nu înțeleg bine acest lucru.

Alți tineri mineri, ca de 
exemplu, Dumitru Cuzu, Mihai 
Ignat etc. vorbeau despre fap
tul că nu se organizează excursii.

— Sîntem aici, la Lonea, ti
neri veniți din toate colțurile 
țării, spunea Cuzu. Am vrea să 
vizităm împrejurimile, să cu
noaștem regiunea. Sînt tineri 
care îndrăgesc mult turismul 
și duminica pleacă în munți. 
Dar ar fi mai bine ca aceste ple
cări să fie făcute în grupuri mal 
mari, organizate...

Tovarășul Petru Rusu, directo
rul clubului, și-a lăsat mîinile 
de-a lungul corpului, a neputință.

— Ce să fac, tovarășe ? —-se 
văicărea dînsul. Mi-aș da și ini
ma din piept numai să meargă 
treaba ca lumea. Nu ne ajută 
însă organizația U.T.M. 1 Secre
tarul comitetului U.T.M., tovară
șul Mîțu, a aruncat vina pe sin
dicat.

Care ar fi totuși soluția ca și 
tinerii mineri din Lonea să-și 
poată petrece în chip plăcut și 
educativ timpul liber ?

Firește singura soluție e să dis
pară cit mai grabnic cu putință 
meteahna care și-a făcut loc în 
stilul de muncă al acestor ac
tiviști, să se pună capăt nepă
sării și indolenței față de cerins 
țele tinerilor.

Despre 
o scrisoare 

pe care 
o va scrie

talentele 
Jiului

plastic din Lupeni, e Instructorul 
unui cerc asemănător, proaspăt 
înființat la Anirteasa; membrii 
cercului literar „Minerul" alcă
tuiesc numeroase programe ale 
brigăzilor artistice de la locul 
de muncă, contribuie la emisiu
nile stațiilor de radioamplificare 
locale...

Poate că n-ar fi de loc 
inoportună o consfătuire la care 
Comitetul raional U.T.M. Petro
șani să convoace responsabilii 
cu munca culturală din comite
tele U.T.M. precum și o sea
mă de reprezentanți ai Școlii 
populare de artă, dirijori, pen
tru a găsi împreună posibilități
le răspindirii cercurilor în toate 
organizațiile U.T.M.

...Dacă un cercetător ar alcă
tui astăzi o hartă pe care să fie 
consemnat aportul ce-l dă fie
care localitate la mișcarea ar
tistică din țara noastră, Valea 
Jiului ar răspunde prin sute și 
sute de glasuri i prezent I

Mineri citind ziarul

linogravură de ȘCHEAN MARCEL (miner)

Cerințele noi •••
La Uricani, la Aninoasa, la 

Petrila, la Lupeni înainte de a 
intra în curtea minelor ne-a a- 
tras atenția numărul mare de 
biciclete și motociclete rînduite 
în rasteluri ca și cărțile într-o 
bibliotecă. Aveam să ne amintim 
de acest tablou cevia mai tîrziu, 
tn timp ce asistam la o discu
ție între cîțiva tineri la clubul 
muncitoresc din Aninoasa.

— Ei, Remus, ce părere ai, ce 
zici, să organizăm chiar dumini
ca viitoare un motocros ?

Remus Moisil, responsabilul 
unei brigăzi de tineret, privea 
spre tovarășul său zîmbind.

— Bună idee. Cînd or să audă 
ortacii mei. or să sară Tfi sus 
da bucuri*.

Intră în vorbă și Gavfllă Ațo- 
daroș.

— Lucrul mi se pare și mie 
bun. Da’ eu zic să nu rămînem 
numai la Aninoasa. Să facem un 
c ic loc ros și un motocros pe în
treaga vale.

Băieții pufniră în rîs.
— Prea te întinzi și tu Gavri- 

lă.
— Ba nu mă întind de loc 

spune hotărît Gavrilă. Avem tot 
ce ne trebuie. Și tineri, și bici
clete, șl motociclete. Nu-i nici o 
problemă...

Nu știu dacă tinerii aceștia 
au mers la comitetul U.T.M. să 
discute inițiativa ce și-au pro- 
pus-o.

Desprindem tnsă aici un fapt 
plin de semnificație pentru ceea 
c* înseamnă nou în viața tinere*

tutui și de care organizațiile 
U.T.M, trebuie neapărat să țină 
seama în. întreaga lor activitate.

La Uricani, un tînăr miner, 
Antal Andrei, referindu-se la 
cercurile de muzică spunea :

— Cunosc foarte mulți tineri 
care și-au cumpărat acordeoane. 
Chestiunea e să se organizeze ca 
lumea aceste cercuri de învăța
rea muzicii. Inchipuiți-vă —- 
spunea el — ce minunat ar fi 
dacă fiecare tînăr miner ar în
văța să cînte frumos, după note I

Va trebui ca asupra acestor 
lucruri să reflecteze cu mai 
multă răspundere membrii’ Comi
tetului raional U.T.M. Petroșani; 
în viața tinerilor mineri au loc 
schimbări care atrag după sine 
cerințe noi a căror rezolvare cere 
multă atenție și în primul rînd 
pasluee de activist.

Kopetin 
Geza

La sfirșitul câlâtori*! noas
tră prin Valea Jiului ne gîn- 
deam cu emoție la cite lu
cruri minunate ne fusese 
dat să vedem. Toate a- 
cestea nu erau decît re
zultatele măsurilor preconi
zate in cuvintarea tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Consfătuirea muncito
rilor mineri din 1952, și ele 
dovedesc cum nu se poate 
mai convingător nețărmurita 
grijă a partidului nostru pen
tru tineret.

„Aș vrea să trăiesc 90 de 
ani, să n-am altă treabă de- 
cit aceea să mă duc printre 
tineret să le tot povestesc 
cum a fost - mărturisea ve
chiul miner Kopetin Geza în
tr-o convorbire cu scriitoarea 
Gica luteș. Peste doi ani ies 
la penzie... In ziua cind ies 
la penzie am să scriu o scri
soare in care am să poves
tesc viața minerilor, cum a 
fost ieri și cum este azi. Mă 
gindesc mereu la scrisoarea 
asta. O compun in gînd, rînd 
cu rînd..."

Ne gindim și noi la scri
soarea lui Kopetin Geza. Toți 
tinerii din Valea Jiului tre
buie să se gindcască la a- 
ceastă scrisoare. Să se gin- 
dească mereu, cind se intorc 
din șut la căminul de tineret, 
cînd semnează în fișa de ci
titor pentru cartea împrumu
tată, cind aplaudă virtuozi
tatea lui Ion Voicu la Con
certul Filarmonicii in Valea 
Jiului, cind iau pensula in 
mină pentru a fixa pe pinzâ 
minunatele imagini ale mun- i 
cii Iar. Să se gindească mai I 
ales cum să folosească mai 
bine aceste condiții și cum 
să le sporească prin munca 
lor. E cel mai înalt semn de 
prețuire.

Pagină scrisă de;
NICULAE STO1AN

Șl
VASILE BARAN



luat în seamă de Direcția re
gională C.F.R. București.

Premiera operei ».Răscoala1*

Cerințe îndreptățite

...BULETIN DE „IDENTITATE"

Cine-fi sînt prietenii?

din D.R.S.S.“

(Urmare din pag. l-a)

In Editura Politică

spus esențialul

de 
pe
Și

vă 
să

citit și eu articolul din 
„Scîntela tineretului“ in- 
„Vreau ca șl copilul meu

mal de seamă (articole, ra- 
' ... pagini de
jurnal) ale lui F E. Dzer- 

■■ ■ ■ militant al

Am citit in „Scînteia tineretu
lui" scrisoarea în care o mamă 
ne cerea s-o ajutăm să-și în
drepte fiul.

Am să povestesc citeva întîm- 
plărl din propria mea viață, 
fiind încredințat că cele ce vot 
povesti îl vor fi de folos lui Du 
mitru Frumosu. Sînt convins 
că organizația U. T. M., to
varășii săi de muncă de la șan
tierul l.C.A.P. Smirdanul Nou 
il vor ajuta pe Dumitru Frumo
su să-și schimbe atitudinea față

Am 
ziarul 
titulat 
să semene cu voi" și am rămas 
indignat de atitudinea înapoiată 
a lui Dumitru Frumosu față de 
muncă, față de tovarășii săi, de 
faptele urîte săvîrșite de el în 
sinul familiei.

Un caz asemănător am avut 
ș) noi numai că în loc de un 
băiat aici este vorba de o fată. 
O cheamă A. M. șj este munci
toare la întreprinderea „între
cerea Socialistă“ din Constanța.

Biografia acestei fete este sim
plă. A. M. mai are două su
rori. Mama lor a muncit din răs
puteri, trecînd peste multe greu
tăți, ca să-și vadă copiii mari.

In anul 1956 A. M. a fost an
gajată la întreprinderea noastră. 
Ea a fost primită cu dragoste în 
mijlocul tovarășilor de muncă. 
După . cîtva timp ea a devenit 
membră a organizației U.T.M.

Datorită condițiilor create de 
partidul nostru ea s-a în
scris la liceul seral. începutul a 
fost bun. Atît în producție cît șt 
la învățătură A. M. avea rezul
tate frumoase. ®u timpul însă 
intrînd în anturajul unor tineri 
de proastă faimă, a început să 
se schimbe. A început să citeas
că literatură decadentă, să se 
îmbrace fistichiu, să colinde bu
levardele. Pornită pe un astfel de 
drum a fost oarecum firească 
încercarea el de a fugi de sub 
controlul familiei, a mamei. A 
început să mintă. Desele întîr- 
zierl de acasă a început să le 
justifice prin așa-zlse acțiuni de 
folos obștesc la care a luat par
te. După aceea a ajuns cu min
ciuna pină acolo înoît lua băni 
de la mama el' sub pretextul că 
11 trebuie la școală și îi cheltuia’ 
cu grupul el de așa ziși prie< 
teni.

Magazine alimentare model
Lacto-bar „Dorna", deschis re

cent în Capitală, se numără prin- 
tre unitățile etalon organizate de 
Ministerul Comerțului. El va 
constitui un model de utilare mo 
dernă, de aprovizionare și deser
vire pentru celelalte magazine 
ale comerțului de stat. Pină la 
sfîrșitul anului vor fi deschise in 
Capitală, pe h-dul Magheru un 
magazin de produse lactate dotat 
cu dozatoare automate care în
locuiesc balanțele de cîntărit și 
un magazin model de mezeluri 
cu vitrine frigorifice deschise.

tn viitor urmează să se amena
jeze în București și în alte orașe 
magazine alimentare model, cu 
autodeservire, utilate cu instala-

„MISIUNEA
PERICULOASĂ“
ln principal, filmul „Misiunea 

periculoasă” are două personaje, 
pilotul Ben Enslv și fiul lui Da
vy, aria conflictului său imediat 
fiind destul de redusă. Cu toate 
acestea, regizorii Vulfovici și 
Kurihin, oare au realizat filmul 
pe baza unei lucrări a cunoscu
tului scriitor progresist englez 
James Aldrige, au dat lucrării 
lor o mare putere de generali 
zare, un caracter demascator 
ofensiv la adresa orînduirii pu
trede burgheze. Ca in focarul 
unei lentile, se concentrează la 
întâmplarea pe care o povestește 
filmul, plăgi din cele mai gra
ve ale capitalismului contempo
ran și urmările lor nefaste asupra 
vieții oamenilor din popor. Din 
tr-o povestire care se apropie de 
formula fabulei, spectatorul poa
te trage concluzii filozofice den 
sebit de interesante în legă urii 
cu pauperizarea materială ji 
umilirea morală a omului simplu 
în lumea capitalului. „Misiunea 
periculoasă” ar putea părea Iu 
prima vedere un simplu film de 
aventuri deși cineaștii sovietic 
au avut griji, creindu i un ritm 
antrenant și momente de mare 
acuitate, să nu apeleze la mijlou 
cele ieftine, palpitante pe cari 
un producător dirijat numai d 
cîștig le-ar fi acumulat fără re 
zerve. Dar filmul depășește in 
lr-o anumită măsură genul de a 
ve.'ilirri prin bogatul său conținu 
uman și etic, și în același linii 
are meritul de a arăta care sin 
adevăratele victime și cine sin, 
ndevărații profitori ai intim piu
Hor spectaculoase pe care pre 

•a, televiziunea și cinematografii! 
incidentală ’le popularizează pinii 
a abuz.

Ben Ensly a fost unul din cei 
■nai buni prinți ai aviației mili
are americane. El a luptat cu 

de muncă, față de viață, față 
de familie. Pentru aceasta se 
cere însă ca Dumitru Frumo- 
su să primească cu Încredere a- 
jutorul colectivului și mai ales 
să ducă o luptă hotărită cu sine 
însuși.

Aveam 18 ani. Lucram la Ra
finăria Nr. 3 Teleajen. Aici ab
solvisem școala profesională de 
petrol. Activam in echipa artis
tică a rafinăriei, la cercul 
teatru. Aici l-am cunoscut 
loanovici Alexandru (Hary)

Mal mult decît atît, A. M. a în. 
ceput să alba concepții greșite 
despre muncă și viață, în rela
țiile, cu tovarășii ei a început să 
fie respingătoare, nu-și mai. res
pecta mama.

Rezultatele în producție și la 
școală au început să fie din ce 
în ce mal slabe. La sfîrșitul cla
sei a IX-a a rămas repetentă.

Aceste fapte săvîrșite de A. M. 
au fost observate la timp de 
colectivul în care lucrează. Ati
tudinea fetei față de muncă, 
față de viață, față de familie, a 
făcut obiectul unor discuții a- 
prinse în multe adunări generale 
ale organizației U.T.M. Cu acest 
prilej utemiștii au criticat cu 
tărie apucăturile urîte ale tov. 
A. M. și chiar l-au dat o 
sancțiune pe linte de organi
zație. Mai mult decît atît, orga
nizația noastră a trașat sarcină 
cîtorva utemiste să se ocupe cu 
mai multă atenție de ea, s-o 
ajute pentru a se îndrepta. De 
asemenea organizația U.T.M. a 
ținut o strînsă legătură cu fa
milia fetei șl cu școala la 
care învață. Și astfel, cu spriji
nul organizației U.T.M. din în
treprindere, al familiei, al școlii, 
încet, încet A. M. a început să 
se îndrepte. Astăzi putem spune 
cu mîndrle că ea s-a lepă
dat de toate apucăturile rele pe 
care le avea, iar organizația 
noastră are marea satisfacție că 
a contribuit la readucerea ace
stei fete pe un drum bun.

Așa șă . procedați și voi tova
răși de la Șantierul I.G.A.P.- 
Smîrdanul Nou, să nu tolerați 
faptele lui Dumitru Frumosu, să 

apropiați de el șj să-l ajutați 
se îndrepte.

BUGUR POPA 
secretarul organizației 
de bază U.T.M. din în
treprinderea „Întrecerea 

Socialistă“-Constanța

de 
la

țiile cele mai moderne, care ușu
rează mult aprovizionarea și de
servirea cetățenilor. Produsele 
preambalate în cantități diferite 
sînt alese direct 
plata făcîndu-se 
magazin.

Ținînd seama de sugestiile și 
cerințele consumatorilor se pre
vede organizarea a două maga
zine de confecții cu ultima pro
bă, dintre care unul în Capitală. 
Confecțiile se finisează după ce 
se face proba. Printre unitățile 
noi ce se vor mai organiza in 
Capitală se numără și un maga
zin model de încălțăminte.

vitejie în timpul războiului anti
fascist și a repurtat multe victo
rii. Dar aceasta a fost o bravură 
goală, Ben nu a luptat animat de 
un ideal înalt, ci de dragul de 
a se bate, fără nici un crez poli
tic sau moral. Individualismul 
lui profund a impresionat neplă. 
cut pe mulți oameni cărora răz
boiul împotriva fascismului le-a 
întărit sentimentul de colaborare 
frățească, de solidaritate umană 
in slujba unor idealuri democra 
tice. Așa se explică nașterea unui 
cintec in care, glorificîndu-se vi
tejia lui Ben, este incriminată in 
același timp izolarea lui de oa
meni, individualismul, mizantro
pia lui.

il vedem pe Ben chiar la în
ceputul filmului, ascultînd acest 
cintec transmis de un patefon, pe 
un aeroport al unei țări arabe. 
Dar ce grimasă de desamăgire, 
oboseală și desgust se poate citi 
pe fața „eroului“, căruia i-a fost 
închinat cinleeul ! Curajul lui 
orb nu i-a servil la nimic, „glo 
ria” lui trecătoare a fost înecată 
in mitul unor fapte pe care nu 
le poale înțelege, care-l sugru
mă încetul cu încetul Ben este 
obsedat de ideia că mîinile lui, 
care erau considerate altădată 
„de aur" nu mai au preț acum la 
societățile de navigație aeriană, 
că măiestria lui de pilot, atît de 
solicitată ullădală. nu i este ni
mănui folositoare acum. Căci 
realitatea îngrozitoare este acea
sta : fiind trecut de 40 de ani, 
Ben este socotit prea virslnic 
peniru a fi angijat de capita
liști. este șomer. Mai are de lu
cru citeva zile cu un operator ci
nematografic și după aceea va 
răinîne fără o lețcaie. Filozofia 
lui egoistă, individualistă, viziu
nea lui complect greșită asupra 
vieții au dat un jalnic faliment; 

m-am împrietenit cu el. Zicea 
că sînt băiat talentat, că mă 
va. ajuta să mă afirm. De 
atunci am început să lipsesc de 
la servlcl, să nu mai vin 
acasă zile întregi, să frecventez 
împreună cu Hary și prietenii 
lui localurile, bulevardele.

Intr-o dimineață, am venit a- 
casă după o lipsă de citeva zile, 
amețit de băutură. Fusesem cu 
Hary. Mama m-a întrebat unde 
am fost zilele acelea și de ce 
nu am venit cu salariul acasă. 
I-am răspuns că n-o interesează 
unde am fost iar banii pe care 
îi cîștig prin munca mea îi 
cheltuiesc cum îmi place. In a- 
ceeași seară Hary m-a Invitat 
din nou la el. Trebuia să merg 
la lucru in schimbul IU. M-am 
îmbrăcat cu gindul să inerg la 
Hary. Mama nu m-a lăsat. Eu 
nu am ascultat-o i-am întors 
spatele și am plecat. Pe drum 
îmi părea rău de ceea ce 
făcusem și voiam să mă întorc 
acasă să-i cer iertare mamei. 
Dar mai mult mă atrăgea antu. 
rajul pritenilor mei.

A doua zi mama s-a dus la 
Rafinărie și a aflat că lipsisem 
de la lucru. Apoi s-a dus la 
comitetul U.T.M. și a adus la 
cunoștință comportarea mea de 
acasă. Am avut atunci cu tova
rășul Ciobanii, secretarul comi
tetului U.T.M. pe rafinărie, o 
discuție foarte aprinsă. M-a cri
ticat aspru pentru greșelile mele 
dar în aceiaș timp mi-a arătat 
cum trebuie să mă port, ce fel 
de atitudine să am față de 
muncă și față de viață. Am în
țeles atunci că Hary și ceilalți 
de teapa lui nu urmăresc altce
va decit să mă atragă pe dru
mul greșit pe care el a- 
pucaseră. Mi-am dat seama 
că de pe urma unei asemenea 
„prietenii" nu am nimic de 
cîștigat și am rupt relațiile cu 
Hary și cu ceilalți din antura
jul lui. Tovarășii mei de muncă, 
utemiștij m-au ajutat să găsesc 
satisfacție și mulțumire în mun
ca mea de zi cu zi, m-au ajutat 
în lupta pe care o pornisem îm
potriva propriilor mele greșeli și 
abateri șl astfel am reușit să-mi 
schimb definitiv comportarea. 
Mama se bucura de fiecare pas 
pe care-l făceam spre îndrepta
rea mea.

Gu ajutorul colectivului am 
reușit să înțeleg tot ceea ce era 
înapoiat, burghez în conștiința 
mea și m-am alăturat cu toată 
pasiunea luptei pe care o desfă
șoară tînăra generație din patria 
noastră pentru construirea so
cialismului. Prin noua mea ati
tudine față de muncă și față de 
viață am făcut o mare bucurie 
nu numai organizației U.T.M. 
ci și mamei mele, care a dorit 
din totdeauna să ajung un tînăr 
muncitor harnic și cinstit.

GHEORGHE DUMITRESCU 
Rafinăria nr. 2 Ploești

cumpărător, 
ieșirea din

( Agerpres)

Ben n-are pe cine se bizui, nu 
are prieteni care să-l sprijine, 
n-are încredere și s-a înstrăi
nat chiar de propriul lui copil— 
Davy.

Dar o împrejurare dramatică 
are darul de a-i deschide ochii, 
de a-i arăta gravele lui erori, de 
a-l ajuta să se apropie de adevăr, 
cu toate că plătește pentru acea 
sta un preț foarte mare, lată 
cum se petrec lucrurile. Operato-

Cronica 
filmului

cude cinema care lucreazărul_
Ben, avînd în vedere o afacere 
mai avantajoasă, îi propune pi
lotului si meargă singur în ex
pediția proiectată și să filmeze 
el însuși scenele din adâncul mă
rii. Momi; de suma care l-ar fi 
ajutat să mai reziste un timp, 
Ben hotărăște să plece singur cu 
avionul pe litoral și, aterizînd 
într-o zonă interzisă, să se scu
funde și, cu ajutorul unor apa
rate speciale, să ia vederile sub
marine comandate de o societate 
de televiziune. Iar pe Davy îl 
va trimite, împotriva voinței bă
iatului, în America unde să-i 
poarte de grijă o mătușă. Dar 
Davy nu se lasă îndepărtat și

leri o avut loc la Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale"~sala 
„Comedia“ - premiera piesei 
„A treia, Patetica" de N. Po
godin. in fotografie : o scenă 

din piesă.

Expoziția „Produse ale Indus
triei bunurilor de consum din 
U.R.S.S.“, deschisă în sala Ca
sei prieteniei romîno-sovletice 
A.R.L.U.S., continuă să se bucu
re de un deosebit succes in rîn- 
durlle marelui public. In cele 
două săptămînl de la deschidere, 
expoziția a fost vizitată de peste 
40.000 de oameni ai muncii.

Expoziția rămîne deschisă 
pină la data de 28 noiembrie, In
clusiv, puțind fi vizitată zilnic 
între orele 10 șl 21,

(Agerpres)

a apărut:

F. E. Dzerjinski:
Opere alese

416 pag. 10,10 lei.

Volumul prezintă scrierile 
mai de seamă . (articole, 
poarte, cuviniări, 

jirtski, eminent
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice Și al statului 
sovietic, discipol credincios și 
tovarăș de luptă apropiat al 
lui V. I. Lenin.

O scenă din film

face tot posibilul spre a merge 
cu tatăl lui.

Aterizînd împreună cu Ben pe 
plaja pustie, Davy îl ajută pe ta 
tăi său în pregătirile necesare 
scufundării și, deodată, înțelege 
groaznicul adevăr. Ben va trebui 
să filmeze în prim plan o haită 
de rechini, servind de momeală 
vie. Aceasta era „comanda” so
cietății de televiziune care do
rea să-și înfioare spectatorii cu 
scene „tari“, nepăsîndu-i cituși 
de puțin de viața și sănătatea o- 
mului care filmează. Temerile 
lui Davy nu intîrzie să se ade
verească, Ben este atacat sub apă 
de rechini, este rănit la mîini și 
de abia poate ieși la suprafață. 
Astfel înțelege el, după ce a plă
tit atît de scump pentru aceasta, 
că în lumea capitalistă omul este 
o marfă, că viața și aspirațiile 
lui sînt călcate în picioare de ex
ploatatori, că a greșit îndepăr- 
tîndu-se de tovarășii lui de mun
că, spunîndu le mereu „ce-mi 
pasă de voi”, după cum suna 
refrenul cîntecului ce-i fu
sese dedicat. Și în clipele 
cele mai grele ale vieții lui, Ben 
vede cît de mult contează aju
torul dezinteresat al unui om a- 
propiat, vede ce minunat suflet 
avea omul în devenire care era 
Davy, propriul lui copil și pe 
care-l nesocotise alîta vreme. 
Davy îl salvează de la o moarte 
sigură, (rămînerea pe plaja în
cinsă, fără ajutor medical, fără
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Conferință de presă la ambasada R. P. Albania
Cu prilejul celei de.a 15-a a- 

niversări a eliberării Albaniei 
de sub jugul fascist, la amba
sada R.P. Albania a avut loc 
vineri o conferință de presă la 
care au participat redactori ai 
presei centrale, ai radio-ului, 
precum și corespondenți ai pre
sei străine.

Tovarășul Hasan Alimerko, 
ambasadorul R. P. Albania la 
București, a evocat jertfele a- 
duse de poporul albanez pentru

Pe scena Teatrului de Operă 
și Balet a avut loc vineri seara 
premiera operei „Răscoala“ de 
Gh. Dumitrescu. Libretul este 
scris de compozitor după roma
nul cu același nume de Liviu 
Rebreanu.

posibilitate de a desfășura stu
diul în ritm normal.

Studenții ar avea multe suge, 
stli de făcut pentru înlăturarea 
acestor deficiențe. Ar fi foarte 
utilă, de aceea, o consfătuire de 
lucru în care studenții de la fără 
frecvență să arate dificultățile 
pe care le întîmpină în studiu, 
precum și sugestiile lor. Multe 
din greutățile semnalate ar pu
tea fi în acest fel înlăturate. De 
pildă, studenții din Huși, cu 
care am discutat, propun ca prin 
intermediul bibliotecilor raionale 
șl în măsura disponibilului exis
tent, Biblioteca centrală univer
sitară din Iași să împrumute, pe 
timp limitat, cursurile la locul 
de producție.

Pe de altă parte, decanatul 
facultății de fizico-matematici 
și-a propus să organizeze pen
tru perioada vacanței de primă
vară a profesorilor și învățătorl- 

alimente ar fi echivalat cu o piei- 
re categorică), pilotînd cu curaj 
avionul sub îndrumările tatălui 
care se zbate între trezire și le
șin.

Ben a fost operat și a scăpat 
cu viață, pierzîndu-'și doar o 
mină. Nu va mai putea pilota, 
greu își va mai cîșliga plinea, 
dar, în schimb, s-a ales cu o în
vățătură pe care n o va uita toa. 
tă viața : trebuie să aibă încre
dere în oameni, sufletul oameni
lor simpli cuprinde adevărate co. 
mori de frumusețe morală. Pe a- 
ceastă cale a apropierii de popor, 
îl va îndruma el și pe Davy, 
care, mai devreme sau mai tîr- 
ziu, învățînd din experiența ta
tălui, va respinge cu holărire 
egoismul și individualismul bur
ghez, aderînd la o filozofie opti
mistă, bazată pe lupta pentru o 
viață mai bună a celor ce mun
cesc.

Niholai Kriukov și Slava Mu- 
ralov în rolurile lui Ben și Davy 
au reușit să dea multă profun
zime personajelor lor, scoțînd la 
iveală toată amploarea dramei 
pe care o trăiesc aceștia și pre- 
mizele însănătoșirii lor morale. 
Cu filme ca „Misiunea pericu
loasă“, cinematografia sovietică 
dovedește din nou capacitatea de 
a valorifica la un înalt nivel ar
tistic operele de preț ale litera
turii universale contemporane.

B. DUMITRESCU 

eliberarea patriei sale și con
tribuția adusă la lupta de eli
berare a popoarelor de sub ju
gul fascist. După ce a vorbit în 
continuare despre succesele ob
ținute de poporul albanez în 
construcția pașnică în cei 15 
ani care au trecut de la elibe
rare, ambasadorul R. P. Alba
nia a răspuns la întrebările zia
riștilor prezenți.

(Agerpres)

Conducerea muzicală a spec
tacolului a aparținut dirijorului 
Egizlo Massinl, maestru emerit 
al artei, regia este semnată de 
Eugen Gropșeanu, iar decorurile 
și costumele de Paula Brinco- 
veanu. (Agerpres) 

lor — studenți la fără frecvență, 
citeva zile de consultații și lu
crări de laborator. Acțiunea vine 
să concretizeze o dorință comu
nă a cadrelor didactice și a stu
denților : buna pregătire profe
sională. Și cu siguranță suges
tiile sînt mult mai numeroase.

Un contact mai activ și mai 
strîns între studenții secțiilor 
fără frecvență și decanate, un 
contact care să nu se limiteze 
numai la perioada sesiunilor, 
aduce reaie foloase, vizibile 
primul rind în calificativele 
care le-ar obține studenții 
examene.

(Urmare din pag. l-a)

prețuire deosebită, despre cei 
care, la războaie, la club, seara 
în cămin, în viața de toate zile
le, le-au fost îndrumători, sfă
tuitori — despre comuniști.

— Brigada noastră — poves
tea în conferință Elena Movilea- 
nu, responsabila brigăzii de tine
ret nr. 1 din schimbul C țesăto- 
rie, a primit la un moment dat o 

comandă deosebită care ne-a dat 
la început multă bătaie de cap : 
să țesem finet pentru export. Cu 
toții iubim fabrica și de aceea 
dorim ca marca fabricii noastre 
să se bucure de prețuire și pe 
piața externă. Ne-am apucat de 
treabă. Finetul nostru nu întru
nea însă condițiile de calitate ale 
S.T.A.S.-ului. Biroul organizației 
U.T.M. din secție a analizat ime
diat munca brigăzii noastre. S-a 
constatat atunci că unii tineri 
muncitori din brigada noastră, 
în goană după cantitate, nu acor
dau atenție suficientă calității. 
In urma analizei, toți membrii 
brigăzii au muncit cu mai multă 
atenție. A crescut astfel calita
tea produsului nostru. Dar ce 
s-a' întîmplat ? Tinerele realizau 
de data aceasta un produs de o 
calitate superioară dar nu reu-

INFORMAȚII
Vineri la amiază au luat sfîrșit 

în Capitală lucrările consfătuirii 
pe țară organizată de Ministerul 
învățământului și Culturii cu oa
menii de teatru.

Tovarășa Constanța Crăciun, 
adjunct ol ministrului Învăță
mântului și Culturii, a rostit cu- 
vîntul de închidere a lucrărilor 
consfătuirii.

★

Orchestra Filarmonicii de Stat 
din Brno, distinsă cu Premiul de 
Stat „Clement GottwaldP, a dat 
vineri seara în sala mare de con
certe a Ateneului R. P. Romîne, 
sub conducerea dirijorului la- 
roslav Vogel, un concert simfo
nic extraordinar care a cuprins 
uvertura „Carnavalul roman“ de 
Hectar Berlioz, nocturnele „Nori“ 
și „Serbări” de Claude Debussy, 
dublul concert pentru orchestră 
de coarde și timpane de Bohuslav 
Martinu, și poemul simfonic „Ta- 
ras Bulba" de Leos Janacek.

Primul concert dat in Capitala 
țării noastre de artiștii din Brno 
a fost călduros apreciat de public.

★
Vineri după-amlază a sosit în 

Capitală, venind din R. D. Ger
mană, artista de operetă Marl- 
oara Vaidas-Otihl, prim solistă 
a Teatrului de Operetă „Metro- 
pol" din Berlin.

Artista va deține rolul titular 
în operetele : „Boccaclo“, „Li
liacul“ și „Plutașul de pe Bis
trița“ pe scena Teatrului de Ope
retă din Bticur.-ștl.

(Agerpres)

Numele și pronumele: Bro- 
deală Gheorghe

Profesia : însoțitor de tren 
pe linia București Obor — 
Oltenița.

Semne particulare : Are- 
Adeseori nu vede (mai corect 
nu vrea să vadă) bine bilete
le călătorilor. In zilele cînd 
are aceste ,g:rize” răsucește 
biletul de călătorie pe toate 
fețele, il cercetează cu atenție 
și apoi exclamă :

— Nu-i bun, plătești amen
dă !

„Amenda” pe care Brodea- 
lă Glieorghe o „încasează“ de 
la călătorii ce-i cedează ame
nințărilor sale, poate să fie în 
bani sau în natură : păsări, 
lapte, o sticlă de țuică etc.

N. R. Sperăm că prezentul

...BULETIN „COMERCIAL“

...Cetățenilor care vizitează 
magazinul mixt al coopera
tivei de consum din comuna 
Răcăgida, raionul Oravița, 
li se recomandă să aducă de- 
acasă ambalajul pentru mar
fa pe care doresc să o cum
pere. Altfel, gestionara maga 
vinului le va împacheta așa 
cum e obișnuită : bomboanele 
în hîrtia provenită de la sacii 
de sare, salamul în hîrtia 
provenită de la sacii de sodă 
etc.

N.R. Pe când U.R.C.C. Ora- 
vița va „omologa” așa cum se 
cuvine metodele practicate la 
sus-amintita cooperativă de 
consum ?

...BULETIN „METEOROLOGIC“

(înregistrat după faptele 
pedagogului Cozmiță de la 
căminul liceului „C.Negruzzi“ 
din Iași).

Situația atmosferică: încăr
cată. Elevii nu vor să ia po
ziție de drepți în fața peda- 

șeau să îndeplinească sarcinile 
zilnice de plan. Se părea că altă 
ieșire nu era din această situa
ție decît de a merge și a cere 
direcției să treacă sarcina aceas
ta unei alte brigăzi care va putea 
s-o realizeze. Și totuși pină la 
urină brigada noastră a realizat 
în bune condițiuni această sarci
nă. Cum a fost posibil ? Nu este 
vorba de nici o minune, ci nu
mai de ajutorul pe care l-am 
primit din partea comuniștilor 
din secție. Comunistul Petre 
Burcă, maistru în secția noastră, 
ne-a dat cheia acestei probleme, 
ne-a arătat adevărata cauză a 
insuccesului nostru: nu toți 
membrii brigăzii aveau nivelul 
de calificare necesar executării 
unei astfel de lucrări, pretențioa
se pentru noi. El ne-a ajutat 
atunci, împreună cu alți comu
niști din secție, să ridicăm pe 
toți membrii — adică pe tinere 
ca Adela Damian, Viorica Tudose 
și altele — la nivelul calificării 
celor fruntași. Cu ajutorul comu
niștilor noi am executat și co
manda, dar am reușit să reali
zăm și un alt lucru de preț: in. 
treaga brigadă a ajuns să fie’ 
formată din muncitoare cu o 
înaltă calificare.

Nu numai în ridicarea califică
rii, în realizarea sarcinilor de 
plan i-au ajutat, i-au îndrumat 
comuniștii pe utemiști. Intr-o 
pauză a conferinței, utemista 
Viorica Apopii — evidențiată în 
darea de seamă ca o muncitoa
re fruntașă, mi-a vorbit despre 
cel căruia „ii datorează totul" 
cum se exprima ea.

— Eram aproape un om de ni
mic — îmi poveștea ea — și 
dacă nu sînt astăzi un balast 
pentru societate, o datorez îndru
mărilor și grijii părintești a co 
munistului Haralambie Ane- 

Noi blocuri construite în orașul Ploești
Foto : AGERPRES

gogului extrem de orgolios fi 
nervos '■ care tună și fulgeră.

Tună cu înjurături și insul
te la adresa elevilor.

Fulgeră cu palmele pe o- 
brajii elevului Constantin Ni- 
chita și ai altora.

Timpul sigur de mîine. 
Pentru pedagogul Cozmiță se 
anunță furtună. Secțiunea de 
învățămînt a Sfatului popular 
orășenesc Iași sezisată pe 
această cale, sintem convinși 
ci va lua măsuri severe îm
potriva pedagogului bătăuș.

„.BULETIN „STOMATOLOGIC"

(aparținînd tînărului medic 
Aslan de la policlinica între
prinderii de prelucrarea lem
nului din comuna Băbeni-Pi- 
tești).

Cabinetul de consultații de 
la întreprindere : loc de re
crutarea clienfilor pentru ca
binetul improvizat la domi
ciliul său.

Orele de consultație : dimi
neața, la fabrică — după 
amiază, acasă la Rm. Vilcea. 
(Cele de dimineață se folo
sesc adeseori și-n alte scopuri: 
plimbări cu motocicleta etc).

Sfaturi împotriva durerilor 
de dinți: date pacienților 
Robu Eufrosina, Popescu 
Constantin, N. Stegiroiu 
și altor salariați ai în
treprinderii din Băbeni) : 
tSăptămînal vă deplasați pină 
la Rm. Vilcea, acasă la mine 
și... dacă plătiți bine, vă trec 
mai repede durerile de dinți!“

N.R. întrebare pentru . Sec

țiunea de sănătate a Sfatului 
popular raional Băbeni : O 
măsea cariată se extrage de 
urgență. Dar un medic cariat 
de mentalități străine moralei 
noastre nu, trebuie „tratat” 
tot de urgență ?

D, PAUL
(După corespondențele 
trimise de: Tănase Ion, 
funcționar, A. Florea- 
funcționar, L. Ionescu- 
elev, S. Nicolae, ga- 
terist). .

groaie. Cum arătam eu înainte? 
Aveam „prieteni“ de care azi 
mă rușinez, lipseam de la 
muncă, mă țineam numai de pe
treceri, bateam fără rost străzile 
orașului. N-am să uit niciodată 
căldura șl grija părintească cu 
care s-a ocupat de mine omunis- 
tul Haralamble Anegroaie.

Astăzi, așa cum ani mai spus, 
Viorica Apopii este o muncitoa. 
re fruntașă care nu s-a mulțumit 
doar cu atît. Dorind să fie cît 
mai folositoare patriei ea iși 
completează cunoștințele urmînd 
cursurile liceului seral. Ute- 
miștii din secție, prețuindu-i 
munca, au ales-o în biroul or
ganizației U.T.M., iar comuniștii 
au primit-o de curind in rîndu- 
rile candidaților de partid.

Cu emoție și dragoste, cu un 
respect nemărginit, utemiștii de- 
lîgați la conferință au vorbit 
despre îndrumătorii lor, despre 
comuniștii care i-au crescut, care 
le-au că’ăuzit pașii în viață,

Gheorghe Chelărașu, secretarul 
unei organizații U.T.M, de setț'e, 
a vorbit despre felul cum a fost 
îndrumată organizația lor de 
biroul organizației de partid.

Darea de seamă, cuvîntuj de- 
legaților, intreaga conferință a 
demonstrat convingător maturita
tea politică la care au ajuns 
utemiștii de la Uzinele textile 
„Moldova“ datorită grijii și în
drumării permanente a organi
zației de partid, a comuniștilor. 
De asemenea, conferința a de
monstrat dragostea ce o poartă 
tineretul comuniștilor, dorința 
tinerilor de a îndeplini mereu 
mai bine sarcinile încredințate 
de partid.



N. S Hrușcio»: “
este necesar ca principiile coexistenței 

pașnice si triumfe
MOSCOVA 20 (Ăgerpres). — 

TASS-:
înlr-o scrisoare trimisă s£re 

publicare presei, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi. 
niștri al U.R.S.S,, mulțumește ce
tățenilor sovietici și străini pen
tru numeroasele scrisori și tele
grame, primite pe adresa Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. și 
a Comitetului Central al P.C.U.S, 
în legătură cu recenta sa vizită 
in Statele Unite ale Americii.

N. S. Hrușciov arată că multe 
scrisori prietenești au fost trimi
se de cetățeni americani — mun
citori, fermieri, intelectuali, oa
meni de afaceri. în aceste scri
sori este salutat schimbul de vi
zite dintre președintele Consiliu
lui dc Miniștri al U.R.S.S. . și 
președintele S.U.A., și se exprimă 
dorința ca relațiile dintre Uniu
nea Sdvietică și S.U.A. să se îm
bunătățească continuu, devenind 
prietenești, ca guvernul sovietic 
să-și continue eforturile pentru 
încetarea „războiului rece“ și a 
cursei înarmărilor.

Guvernul sovietic, scrie N. S.

Hrușciov, a promovat întotdeau 
hă și va continua să promoveze 
politica externă leninistă iubi 
toarc de pace. El se călăuzește 
după principiul neamestecului în 
treburile interne ale statelor, do. 
rește colaborare și prietenie cu 
toate țările pe bază de recipro
citate, a făcut și face tot ce este 
necesar consolidării păcii în lu
mea întreagă.

Intențiile guvernului sovietic, 
subliniază 
întrutotul 
exprimate 
din toate 
o atmosferă în care adepții 
boiului rece” pot și trebuie să fie 
împiedicați să întoarcă din nou 
mersul evenimentelor spre agra
varea situației internaționale.

Cît despre guvernul sovietic și 
poporul sovietic, se spune în scri
soare, ele vor face tot ce este ne
cesar ca relațiile dintre state să se 
îmbunătățească, ca omenirea să fie 
salvată pentru totdeauna c'e pe
ricolul unui nou război, ca prin, 
cipiilc coexistenței pașnice să 
triumfe.

N. S. Hrușciov, coincid 
cu dorințele nobile, 

în scrisorile oamenilor 
țările. Acum s-a creat 

„răz.

Comunicatul Comisiei 
pentru problemele economice 

o C. A. E. R,
MOSCOVA 20 (Ăgerpres). — 

TASS transmite: Comisia pen
tru problemele economice a Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc (C.A.E.R.)' a dat publici- 
făț.i un comunicat cu privire la 
ședința ordinară a comisiei care 
a avut loc la Moscova între 17 
și 19 noiembrie.

în comunicat se arată că co
misia a examinat o serie de pro
bleme ale dezvoltării colaborăr i 
economice intre țările socialiste. 
Au fost printre altele discutate 
și aprobate procedura, termenele 
și programul de elaborare a ce
lor mai importante principii și 
indiei ai diviziunii internațio
nale socialiste a muncii.

Participanții la ședință 
avut un schimb de păreri asu
pra rezultatelor dezvoltării 
nomiei țărilor membre 
C.A.E.R. în perioada 
1958 ș| asupra proceduri de 
studiere continuă a principalelor 
probleme ale relațiilor econo- 
m ce, decurgind din planurile 
de perspectivă ale diferitelor 
țări pentru perioada pină în 
1965.

Comisia a examinat de ase
menea șl o serie de probleme 
metodologice, printre care meto
dica comparării indicilor de 
producție și de folosire a veni
tului național, au fost stabilite 
de comun acord procedura și 
termenele de elaborare a meto
dicii comparării eficacității eco
nomice a investițiilor și con-

fruntarii indicilor prețului de 
cost al producției in țările 
membre ale C.A.E.R.

In comunicat se spune de ase
menea că comisia a aprobat pla
nul de activitate pe 1969.

La ședința comisiei au parti
cipat delegațiile tuturor țăr.lor 
membre ale C.A.E.R. : Albania, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, Rominia, Un
garia, U.R.S.S., precum șl ob
servatori din partea R.D. Viet
nam, R.P. Chineze și R.P. Mon
gole.
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ERE VAN 20 (Ăgerpres). — 
TASS La Ercvan — capitala Ar
meniei —- s-a deschis cca de-a 
treia conferință a grupului de 
lucru pentru cauciuc sintetic al 
Comisiei permanente a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc 
pentru colaborare în domeniul 
industriei chimice.

La îconferință iau parte dele
gații din Republica Democrată 
Germană, Polonia, Rominia, Ce
hoslovacia și Uniunea Sovietică. 
Reprezentanți ai Republicii Popu
lare Chineze participă în cali
tate de observatori.

Conferința va discuta principa
lele orientări ale lucrărilor de 
cercetări științifice și experi
mentale în domeniul cauciucului 
sintetic și al monomerilor de 
bază in țările membre ale Cou- 
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La închiderea ediției

Comunicatul guvernului 
provizoriu algerian 

în legătură cu tratativele 
cu Franța

A-TUNIS 20 (Ăgerpres). — 
genția France Presse transmite 
următorul text al comunicatului 
guvernului provizoriu al Repu
blicii Algeria :

„Intrunindu-se la 12 noiem
brie 1959, guvernul provizoriu al 
Republicii Algeria a examinat 
evenimentele în legătură cu pro
blema algeriană care au avut 
loc după declarația sa din 28 
septembrie.

Declarațiile persoanelor cu 
răspundere din Franța, în spe
cial ale primului ministru, ale 
ministrului dc Război șl ale de
legatului general al guvernului 
francez în Algeria, declarații 
care nu au fost cituși de puțin 
dezmințite ulterior, lipsesc .de 
orice sens ideea autodetermină
rii șl fac si fie necesare 
mult ca oricînd garanțiile 
ceea ce privește libertatea 
exprimare a voinței.

Ținind seama
de presă a președintelui 
blicli Franceze din 10 
brie, guvernul provizoriu 
publici! Algeria reafirmă
poate avea loc nici o încetare a 
focului dacă nu se va ajunge 
la un acord În legătură cu ga-

mai 
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ranțllle aplicării pe baze sănă
toase a principiului autodetermi
nării.

In aceste condiții, guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria, 
dornic de a grăbi 
cît mal grabnică 
algeriene, a hotărit 
neze pe Ilusseyn 
Bella, Bifat Rabah, 
Buddiaf și Mohammed Kh der 
(n.r. — conducători ai mișcării 
de eliberare națională din Alge
ria, care se află în prezent de
ținuți în Franța) să ducă tra
tative cu guvernul francez cu 
privire la condițiile și garanț lle 
folosirii principiului autodeter
minării.

Dacă guvernul francez este de 
acord în principiu ca această 
intilnire să aibă loc, guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria 
va trimite Imediat delegaților 
săi mandatul și instrucțiunile 
necesare realizării misiunii lor.

Guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria se situează astfel 
pe o poziție care se va bucura 
de aprobarea șl sprijinul popoa
relor iubitoare de libertate care 
doresc cu ardoare să asigure 
pacea în lumea întreagă".

soluționarea 
a problemei 
să însărci- 
Ayat, Ben 
Mohammed

Vizita lui A. I. Mikoian
în Mexic

MEXICO Cin 20 (Ăgerpres). 
TASS : La 19 noiembrie Anas- 
tas Mikoian, prlm-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care face o vizită ofi 
cială in Mexic, a depus o coroa
nă la Monumentul Independenței 
înălțat pe una din străzile cen 
trale ale capitalei Mexicului.

După ce a depus coroana, A 
I. Mikoian a făcut următoarea 
însemnare în cartea oaspeților 
de onoare care depun coroane la 
Monumentul Independenței : Con
sider că este o înaltă cinste pen
tru mine să aduc din partea po
porului sovietic un omagiu eroi
lor n ționali ai luptei pentru 
libertatea și independența Mexi
cului. A. Mikoian, 19 noiembrie 
1959".

A. I. Mikoian, însoțit de S- Bo- 
risov. locțiitor al ministrului Co
merțului Exterior al U.R.S.S., șl 
de V. Bazîkin, ambasadorul 
U.R.S.S. în Mexic, a făcut apoi 
o vizită lui Râul Salinas. minis
trul Industriei și Comerțului al 
Mexicului.

In aceeași zi Anastas Mikoian 
și persoanele care-1 însoțesc au 
tăcut o vizită oficială la Pala
tul prezidențial lui Lopez Ma- 
teos, președintele Mexicului. In
tre Mikoian șl Mateos a avut loc 
o convorbire prietenească la 
care au participat de ase
menea, V. Bazîkin, ambasadorul 
U.R.S.S. în Mexic, și M. Tello. 
ministrul Afacerilor Externe al 
Mexicului.

Răspunzind la întrebările nu
meroșilor corespondenți cara 
l-au înconjurat b ieșirea din 
sala de primire a președintelui, 
Anastas Mikoian a relevat că in 
cursul discuției cu președintele 
au fost abordate probleme ale 
relațiilor dintre U.R.S.S. șl Me 
xic, precum și probleme interna
ționale reprezeiitînd interes pen
tru ambele părți.

Răspunzind la întrebarea un-ul 
corespondent despre importanți 
pe care o au întrevederile dintre 
conducătorii statelor pentru în
tărirea păcii in întreaga lume. 
Anastas Mikoian a subliniat că 
aceste întrevederi sint uni I din 
principalele mijloace de întărire 
a păcii. Pentru a salva popoa
rele de teama războiuki , smt 
necesare contacte la toate nive
lurile, a spus A. I. Mikoian.

De la Palatul prezidențial, 
Anastas Mikoian s-a îndreptat 
spre clădirea Congresului Mexi
cului, pentru a avea o întreve
dere cu membri ai Senatului me
xican.

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

NEW YORK 20 (Ăgerpres), 
Intr-o corespondență din Cuba, 
ziarul american „The Worker“ 
publică un bilanț al diferitelor 
realizări ale guvernului cuban în 
perioada de aproape un an de la 
răsturnarea dictaturii lui Batista. 
Reforma agrară se desfășoară în 
ritm susținut. La 30 octombrie 
ziarul „Revolucion1“, organul 
mișcării „26 Iulie", a anunțat că 
prin preluarea unor moșii. in- 
sumînd 22.076 cabaleria, în pro
vincia Oriente, cea mai impor
tantă regiune agricolă a țării, a 
fost lichidată definitiv proprieta
tea feudală.

Potrivit datelor publicate da 
Institutul național pentru refor
ma agrară, în prima săptămină 
a lunii noiembrie fusese termi
nată exproprierea a 40.000 de 
moșii, reprezentînd peste 512.009 
cabaleria.

După cum arată coresponden
ța ziarului „The ITorker“, în 
ultimele trei luni au fost orga
nizate cu sprijinul statului coo
perative agricole în întreaga 
țară.

Printre alte acțiuni ale guver
nului cuban sînt citate reduce
rea chiriilor, reducerea taxelor 
la curentul electric, reforma fis
cală, recuperarea unor sume de 
peste 70 milioane dolari furate 
de agenții fostului dictator Ba
tista.

★
NEW YORK 20 (Ăgerpres). - 

Corespondentul din Havana al 
agenției Prensa Latina anunță 
că primul ministru al Cubei, 
Fidel Castro, deschizînd cel 
de-al 10-lea Congres național al 
Confederației oamenilor muncii 
din Cuba, la care participă 
3.800 de delegați din toate regiu
nile țării, a condamnat încercă
rile marilor capitaliști, atit din 
interiorul cit și din afara țării, 
de a submina reformele sociale 
aplicate în Cuba. Castro și-a fă
cut de asemenea cunoscut pla
nul de creare a unei miliții for
mată din, muncitori și țărani în 
vederea consolidării cuceririlor 
revoluționare.
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„Avem un contract 
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prin contract" — 
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MEXICO CITY 20 (Ăgerpres) 

TASS :
După vizita făcută președin

telui Mexicului. A. I. Mikoian 
prim-vlcepreședinte aii Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a vi
zitat Senatul Congresului na
țional al Mexicului. La sosirea 
sa, in fața clădirii Congresu
lui se strinsese un mare număr 
de locuitori ai capitalei Mexi
cului, care l-au întîmpinat pe 
Mikoian și pe persoanele care 
îl însoțesc cu aplauze furtunoa
se și urări de „Bun venit 1" și 
,,Trăiască Uniunea Sovietică“.

In clădirea senatului A. I. 
Mikoian a fost salutat de pre
ședintele senatului, Eduardo Li- 
vas Villiareall.

A luat apoi cuvîntul A. I. 
Mîkoian. Statele cu orînduiri 
sociale diferite, a spus el, pot 
și trebuie să coexiste pașnic. 
Coexistența pașnică este o ne
cesitate obiectivă care decurge 
din etapa actuală a dezvoltă
rii societății umane.

A. 1. Mikoian a subliniat că 
în ultimul timp, prin eforturile 
unite ale popoarelor iubitoare 
de pace s-a realizat o slăbire 
evidentă a încordării interna
ționale, ceea ce a deschis pers
pective maj favorabile întăririi 
păcii în întreaga lume. El a 
subliniat că pentru îmbunătă
țirea întregii situații internațio
nale a avut o importanță in
ternațională dintre cele mai 
mari vizita lui N. S. Hrușciov 
în S.U.A.

Uniunea Sovietică, a spus 
A. 1. Mikoian, dorește să aibă 
relații bune cu Statele Unite ale 
Mexicului, cu toate țările ame
ricane, inclusiv cu vecinul dv. 
de la nord. Noi înțelegem, a 
subliniat el, că țările din Ame
rica Latină au probleme pro
prii, între care este și problema 
relațiilor cu state'e imperialiste. 
Așa sîn4, de pildă, problemele 
industrializării, ridicării nivelu
lui de trai, stabilirii unei core
lații juste a prețurilor mărfuri
lor de export și de import. l:i 
aceste probleme noi sîntem de 
partea dv. cu toată inima și cu 
toată simpatia. Sintem pentru 
întărirea independenței dv. eco
nomice și pentru propășirea dv, 

A, 1. Mikoian a subliniat că 
planul de dezarmare generală și 
totală, expus de șeful guvernu
lui sovietic, Nikita Hrușciov, în 
cadrul celei de-a 14-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., 
este o expresie a esenței între
gii politici de pace a Uniunii 
Sovietice. In prezent, nimeni 
nu mai poate spune că acest 
act denotă slăbiciunea Uniunii 
Sovietice, a continuat A. I. Mi
koian, deoarece este îndeobște 
cunoscut că noi nu sîntem slabi 
ci sîntem puternici în toate 
domeniile — politic, economic, 
cultural și militar.

Spre deosebire de trecut, 
spus A. I. Mikoian, avem 
prezent motive să sperăm 
succesul ideii dezarmării, deoa
rece întreaga omenire înțe'ege 
ca un nou război în condi
țiile existenței mijloacelor mo
derne de distrugere este impo
sibil. țn prezent, nici un om 
lucid nu poate să nu-și dea 
seama că singura soluție este 
pacea și coexistența sistemelor 
sociale diferite.

Poporul sovietic, parlamentul 
și guvernul nostru sînt ferm 
hotârîte să apere cauza păcii, 
a securității generale.

A. I. Mikoian a amintit că 
»Ta sfîrșitul lunii trecute So
vietul Suprem al U.R.S.S. a 
discutat raportul lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu, 
lui de Miniștri al U.R.S.S., cu 
privire la situația internaționa
lă și la politica externă a Uni
unii Sovietjce,-a aprobat politi
ca externă a guvernului sovie
tic și a adoptat un apel adre
sat parlamentelor tuturor țări
lor.

Subliniind că propunerile so
vietice de dezarmare s-au bu
curat de aprobarea Adunării 
Generale a O.N.U., A. 1. Miko
ian și-a exprimat speranța că 
vor sprijini inițiativa de pace 
a Uniunii Sovietice și poportțl 
mexican iubitor de pace, precum 
și Congresul și guvernul său.

In încheiere A. 1, Mikoian 
și-a exprimat convingerea că 
relațiile de prietenie dintre 
Mexic și Uniunea Sovietică se 
vor dezvolta în spiritul înțe
legerii reciproce, în interesul 
prieteniei și prosperității celor 
două popoare, pentru binele pă
cii generale.

In cuvintarea de răspuns se
natorul Eduardo Livas Villia
reall a salutat cordial in nume, 
le senatului pe A. I. Mikoian 
și pe persoanele care îl înso
țesc,. exprimindu-le cele mai 
bune urări cu prilejul vizitei 
lor in Mexic.

Expoziția sovietică pe care o 
veți deschide zilele acestea în 
orașul nostru, a spus senato
rul, trebuie fără îndoială să 
constituie un mijloc eficient de 
extindere a contactelor econo
mice și culturale dintre Uniu
nea Sovietică și Mexic, extin
dere care este de dorit, Ea ne 
va da, fără îndoială, minunata 
posibilitate de a cunoaște mai 
bine și a aprecia marile rea
lizări ale poporului rus în . do
meniul tehnic. Considerăm or
ganizarea expoziției un gest de 
prietenie care bucură în mod 
sincer poporul mexican.

A avut loc apoi o recepție în 
cinstea lui A. 1. Mikoian. In 
timpul recepției A. I. Mikoian 
a discutat cu senatori, oaspeți 
și corespondenți. Cînd a ieșit 
din clădirea senatului el a fost 
salutat de-a lungul întregului 
drum de locuitori ai orașului 
Mexico, care ascultaseră cuvîn- 
tarea lui transmisă de postu
rile de radio.

In seara aceleiași zile, V. 
Bazîkin, ambasadorul U.R.S.S. 
în Mexic, a oferit o recepție în 
cinstea lui A. I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. La recep
ție au participat M. Tello, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Mexicului, și alți oameni de 
stat din Mexic, numeroși re
prezentanți ai opiniei publice 
din Mexic și ai presei.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.
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LONDRA 20 (Ăgerpres). —
Agenția Reuter relatează că in 

seara de 19 noiembrie prof. dr. 
Ana Aslan, directorul Institutu
lui de Geriatrie din Bucurețti a 
ținut in fața a peste 200 de me
dici din Londra o comunicare 
cu privire la metodele folosite 
de medicii romini de la Institu
tul de Geriatrie în tratarea bă- 
trîneții. Conferința a fost ilus
trată cu fragmente de filme în- 
fățișînd succesele înregistrate in 
tratamentele folosite de medicii 
romîni.

Ziarul britanic „Daily Mail“ 
a reluat date din comunicarea 
medicului romîn subliniind re
zultatele remarcabile obținute de 
medicii de la Institutul de Ge
riatrie din Bucurețti în tratarea 
bătrineții, reumatismului, bolilor 
sistemului nervos.

au fost adoptate importante 
rezoluții

NEW'YORK 20 (Ăgerpres). — 
In seara zilei de 19 
Comitetul politic al 
Generale a O.N.U. a 
discutarea propunerii 
feritoare la încetarea 
țelor cu arma nucleară șl ter
monucleară.

Cu majoritate covîrșltoare de 
voturi Comitetul a aprobat două 
proiecte de rezoluție. Pentru 
proiectul de rezoluție al Austriei, 
Suediei și Japoniei — pus la 
vot primul — au vot t delega
ții a 70 de țări. Delegațiile Fran
ței și Afganistanului s-au abți
nut de la vot.

Apoi a fost pus la vot proiec
tul comun de rezoluție al celor 
24 de state.

Spre deosebire de prima, a- 
ceastă rezoluție are un carac
ter mal concret. Ea cere înche
ierea urgentă a unui acord cu 
privire la încetarea experiențe
lor nucleare și termoinucleare in 
condițiile unui control interna-

noiembrie 
Adunării 

încheiat 
Indiei re- 
experien-

ANACRONISM

țlonal eficient. Adunam își ex
primă de asemenei speranța că 
marile puteri vor încheia un a- 
cord in acest sens intr-un viitor 
apropiat șl cheamă toate țările 
să se abțină de la efectuarea ex
periențelor atomice. Acest pro
iect da rezcl iție a întrunit vo
turile a 60 de delegații. Împo
triva sa nu a votat decît repre
zentantul francez. S-au abținut 
delegațiile a 17 țări, printre care 
S.U.A., Anglia, ’ Belgia, Spania, 
Olanda, Turcia, Tailanda, Israel 
și cîteva țări latino-americane.

Rezultatele votului șl desfășu
rarea discuției, la care au par
ticipat delegațiile a 40 de țări, 
au arătat cît de imperioasă este 
necesitatea unei soluționări po
zitive a acestei importante pro
bleme internaționale.

NEW YORK 20 (Ăgerpres). - 
in ședința plenară de vineri 

dimineața Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat în unanimitate 
rezoluția aprobată de către Co
mitetul Politic care transmite 
pentru un examen aprofundat Co
mitetului celor zece puteri care 
se va întruni la Geneva în 1960, 
propunerile sovietice pentru „de
zarmarea generală și totală“ 
prezentate Adunării Generale a 
O.N.U., precum șl planul bri
tanic de dezarmare pe etape 
șl alte propuneri șl sugestii fă
cute în cursul dezbaterilor.

Rezoluția exprimă speranța că 
vor fi elaborate în amănunțime 
măsuri care vor duce la un 
acord în cel mai scurt timp po
sibil.

Această rezoluție, elaborată în 
urma tratativelor Est-Vest, a 
fost prezentată Comitetului Poli
tic de către 82 de membri al 
O.N.U. fapt fără precedent în în
treaga istorie a Organizației 
Națiunilor Unite.

NEW YORK 20 (Ăgerpres). - 
In cursul ședinței plenare de 
vineri dimineața Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat cu o 
majoritate de două treimi re
zoluția privind proiectatele ex
periențe nucleare franceze în Sa
hara, prin care se cere Franței șâ 
se abțină de la efectuarea ace
stor experiențe. Rezoluția a 
trunit 51 de voturi pentru, 
contra. S-au înregistrat 15 
țineri. în Comitetul Politic 
ceasta rezoluție obținuse 46 
turi pentru, numărul v_„.. 
contra fiind de 26.

(ZIARELE)

— •-------

La conferința parlamentarilor din țările N.A.T.O., 
anumiți delegați cer continuarea efortului militar 
al blocului nord-atlantic.

efortului militar

Opinia publică mondială: Hei, mister, sînteți în contratimp. 
desen de NELL COBAR

Poziția Iul Achsson criticată ia conferința 
paria ontarHor din

WASHINGTON 20 (Agerprps). 
După cum relatează agențiile a- 
inerlcane de presă, în cursul con
ferinței parlamentarilor din ță
rile N.A.T.O., desfășurată la 
Washington, reprezentanții bri-, 
tanicl la conferință au criticat 
pe fostul secretar de stat ameri
can, Dean Acheson. Râspunzînd 
unui discurs rostit la 18 noiem
brie în spiritul războiului rece 
de Acheson in fața parlamentari
lor și în care acesta cerea o po
litică de „foarte mare fermitate“ 
față de Uniunea Sovietică, 
parlamentarul britanic Short s-a 
pronunțat în favoarea unul plan ■ 
de „dezangajare“ în Europa. Po
trivit iul Short retragerea trupe-

țările N. A. T. 0.
lor occidentale și sovietice „din- 
tr-o zonă considerabilă din Eu
ropa“ ar prezenta două avantaje 
importante : ar reduce primejdia 
de război și ar spori posibilita
tea realizării unificării Germa
niei.

Chiar și ziarulChiar șl ziarul „New York 
Herald Tribune“ a publicat un 
amplu articol în care critică de
clarația făcută de Dean Acheson 
în sensul că tratativele la nivel 
înalt cu premierul N. S. Hruș
ciov, în legătură cu Berlinul, 
„vor duce la capitularea occi
dentului“. Articolul poartă sem
nificativul titlu „Acheson merge 
prea departe".

Adenauer se strâduie
sa încurce itele
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In momentul de față, nici un 
om cinstit, devotat păcii, n-ar 
sta la îndoială să-i atribuie lui 
Adenauer, care-și continuă poli
tica sa oarbă, înrăită, titlul de 
loc de invidiat de „campion al 
războiului rece“. Cu toată evolu
ția pozitivă a situației interna
ționale el nu a înțeles nici pînă 
acum că este timpul să renunțe 
la rigiditate, la îndărătnicie po
litica, și că trebuie să se situeze 
pe o linie mai realistă. Pentru 
aceasta nu ar trebui decît să 
deschidă ochii mari, să privească 
în jur și bineînțeles, cu puțină 
bunăvoință, să tragă concluziile, 
Dar nu, Adenauer s-a jurat să-și 
mențină titlul t'de ,,campion 
războiului rece“ și o face 
toate forțele. Aproape că nu 
ce zi care să nu aducă noi 
vezi care arată că Adenauer 
cearcă să împiedice necontenit 
procesul de destindere care este 
în curs. Se remarcă încercarea 
lui Adenauer de a se lega cu 
forțele cele mai reacționare din 
Europa. In aceste zile și a găsit 
Adenauer să discute ore în șir 
problema „unei colaborări mili
tare mai strînse” între R.F.G, și 
Spania. Urmărind să încingă toi 
mai tare lucrurile, Castiella, mi
nistrul de externe al Spaniei 
franchiste^ a fost invitat în Ger
mania occidentală, și trimis apoi, 
în mod ostentativ, să viziteze 
Berlinul occidental. Amintim 
doar în treacăt faptul că ziarul 
vest-german „Der Tag”, relata că 
Castiella nu sosește pentru pri
ma oară la Berlin și că „el a 
fost văzut aici acum 18 ani în u- 
niforma de voluntar spaniol, tri-

al 
din 
tre- 
do- 
in-

mis odată cu „divizia albastră“ 
pe frontul răsăritean“.

Concomitent, guvernul vesl- 
german se dedă la tot felul de 
manevre ți presiuni împotriva u. 
celor cercuri occidentale care în 
ultima vreme se situează pe " 
poziție mai realistă, favorabilă 
destinderii.

Adenauer, sub impresia încă a 
conversațiilor avute cu Castiella 
a făcut un turneu la Londra, în
cheiat recent. Dar chiar de la 
coborirea pe pămîntul britanic a 
cunoscut împotrivirea poporului 
englez față de politica sa nerea- 
listă, ostilă. Adenauer ar fi pu
tut să reflecteze la lozincile pur
tate de grupuri de manifestanți

presă de 40 minute pe care a ți
nut-o Adenauer cu puține minu
te înainte de a părăsi aeroportul 
Gatuiick. Ce rezultă ?

Că in tot timpul convorbirilor, 
Adenauer s-a comportat ca un 
adevărat „campion al războiului 
rece“, făcînd presiuni pentru 
a schimba actuala orientare a po
liticii britanice favorabilă des
tinderii internaționale. Atît 
Adenauer cit ți von Brentano, 
fidelul său colaborator intru po
litica „războiului rece“ au în
cercat să blocheze orice acord in. 
tre Est ți Vest în problemele 
fundamentale, inclusiv in proble
ma Berlinului. Partenerii 
germani

vest
ati cerut guvernului bri-

Comentariul zilei
la marțul cu torțe din seara zi
lei de 17 noiembrie, din cartie
rul JVest End : „Adenauer vrea 
război rece, noi vrem înlîlnirea 
la nivel înalt”, „Nici un fel de 
bombe H pentru generalii na
ziști” etc. Dar ți de data acea
sta a închis ochii. Dovada o 
constituie desfășurarea tratative
lor anglo vest-germane. Faptul 
că tratativele au avut o atmosfe
ră încinsă, ți că au existat nu
meroase fricțiuni rezultă direct 
din aceea că la sfîrșitul convor
birilor nu a fost dat publicității 
nici un comunicat oficial. Ziare
le londoneze, de cele mai diverse 
orientări, fac însă presupuneri 
bazate pe informații obținute din 
apropierea cercurilor 
mentale londoneze, tn plus 
mai adaugă ți o conferință

guverna
se
de

tanic să 
de vedere cu privire la 
unei zone de reducerea 
mentelor în Europa. După 
arăta ' ' ~ . ~ _
„guvernul britanic a renunțat nu 
numai la proiectul privind zone 
denuelearizate, legate de limita
rea armamentelor, ci a dat înapoi 
și Îh problema demilitarizării u- 
nor zone speciale din Europa”. 
De asemenea, după cum relevă 
ziarele britanice partea britani
că ar fi făcut lui Adenauer ți o 
concesie în sensul că problema 
Berlinului va fi examinată numai 
prin prisma întregii probleme a 
unificării Germaniei. Adenauer a 
dorit mult arătata concesie întru- 
cit se teme că existența unei a- 
semenea zone în Europa va face 
mai dificilă înarmarea nucleară

renunțe la punctul său 
crearea 

arma- 
cum 

'arul „Daily Telegrapb"

a Bundeswehrului. Și aceasta, 
Adenauer nu poate s o conceapă 
sub nici un chip !

Nepublicarea unui comunicat 
asupra convorbirilor lui Ade
nauer ți Macmillan este pusă ți 
pe scama unor importante diver
gențe care persistă intre Anglia 
ți R. F. Germană. Dintre acestea 
amintim în primul rind neînțele
gerile de ordin economic. Deși 
Adenauer, în cadrul conferinței 
sale de presă a declarat in ter
meni destul de vagi că înființa
rea „pieții comune“ ți a „micii 
zone a liberului schimb” nu tre
buie să dea naștere la un „răz
boi economic“ intre aceste două 
grupări economice rivale, totuși 
realitatea este potrivnică. Intre 
cele două grupări economice con 
tinuă să existe puternice fricți
uni, și palidele promisiuni pe 
care Adenauer le-a făcut guver
nului englez privind o „politică 
comercială liberală față de Ma
rea Britanic ți partenerii săi” nu 
schimbă cu nimic lucrurile.

Opinia publică privește cu 
neliniște uneltirile împotriva pă
cii ale lui Adenauer. Din păcate 
compromisurile guvernului brita
nic, după cum rezultă din rela
tările presei și din conferința de 
presă a lui Adenauer nu repre
zintă un aport pozitiv la cauza 
îmbunătățirii atmosferei interna
ționale. Datoria oricărui guvern 
este aceea de a avea inițiativă 
ori de a accepta compromisuri 
nu în complicarea situației inter
naționale, ci, dimpotrivă in a- 
portul la cauza destinderii încor
dării în relațiile dintre state.

CAROL ROMAN

MOSCOVA. — In dimineața 
zilei de 20 noiembrie Seku Ture, 
președintele Republicii și gu
vernului Guineei, a făcut o vi
zită la Kremlin lui Kliment Vo- 
roșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

In aceeași zi președintele 
Seku Ture a făcut o vizită Iu! 
Frol Kozlov, prim-vlcepreșed nte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

ROMA. La 20 noiembrie și-a 
început lucrările la Roma plenara 
Comitetului Central al Federației 
Tineretului Comunist Italian 
(F.T.C.I.).

Plenara va dezbate următoa- 
rele probleme : participarea tine
rilor comuniști la pregătirea celui 
de-al IX-ica congres al Partidului 
Comunist Italian, situația actuală 
și sarcinile F.T.C.I., convocarea 
Congresului național ordinar al 
Federației Tineretului Comunist 
Italian.

ROMA. întregul secretariat al 
organizației de tineret a Parti- 
dului Socialist Italian și-a dat 
demisia în semn de orotest îm- 
potriva hotărîrli Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Ita
lian care obligă această organi
zație să se retragă din Federația 
Mondială a Tineretului Democrat.

MOSCOVA. In prezent Uniu
nea Sovietică ocupă primul loc 
tn lume în ceea ce privește Iun- 
gimea căilor ferate electrificate 
(peste 11.000 km). In acest an 
au fost electrificațl aproximativ 
2.000 km. iar în anul 1960 s-a 
planificat electrificarea a încă 
2.150 km cale ferată.

STOCKHOLM. După cum re. 
laiează agenția France Presse în 
cea de a doua zi a tratativelor 
care au loc la Stockholm între 
miniștrii celor șapte țări Anglia, 
Suedia, Norvegia, Danemarca, 
Austria, Elveția și Portugalia s-a 
căzut de acord asupra adoptării 
unui proiect de convenție prin 
care se creează oficial „Asocia
ția europeană a liberului schimb" 
Intre cele șapte țări.

VARȘOVIA. Tn toamna aceasta 
șantierele navale din R. P. Po
lonă au sărbătorit un eveniment 
important: construcția navală a 
ajuns la lMO 000 de tone. Eve
nimentul a coincis cu faza finală 
a elaborării planurilor industriei 
navale pe anii 1961—1965. Trebuie 
subliniată importanța acestui 
plan, care prevede ca pină In 
1965 producția șantierelor navale 
poloneze să atingă un total de 
1.840.000 tone.

LONDRA. La 19 noiembrie la 
societatea regală a Marii Brita
nii (Academia de Științe din An
glia — N. R.) ambasadorul 
U.R.S.S. în Anglia. I. A. Malik, 
a înmînat Intr-un cadru festiv 
diplome de memb'u al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. cu- 
noscutilor oameni de știință en
glezi Cyril Hipshelwood. preșe 
dintele societății regale a Marii 
Britanii. Paul Dirac. profesor de 
fizică. s< David Watson, pa.eon- 
tolog.

ACCRA Un grup de partizani 
ai păcii au hotărit ca la 21 de
cembrie să plece în Sahara pen 
tru a protesta prin p'ezența Io- 
împotriva proiectului francez de 
a experimenta bomba atomică in 
această regiune.

Din acest grup fac pa'te tre. 
englezi, printre care ți reveren
dul Micltael Scott, doi americani, 
un indian, șapte ghanezi, uu ni 
gerian și un francez.
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