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calitate superioară

îndeplinit

anual
Peste 40 

de întreprinderi 
ploieștene

• In ultimele zile au 
mal raportat îndeplinirea 
planului anual șl întreprin
derea de mase plastice 
Buzău, Fabrica de sticlă 
Azuga, întreprinderea fo
restieră Tîrgoviște șl al
tele. Numărul întreprinde
rilor economice din regiu
nea Ploiești care au înde
plinit pînă acum planul 
anual trece de 40.

Economii peste plan: 
750.000 lei

Hărnicia unui om se cu
noaște după rezultatele pe 
care le obține în muncă. 
Și în colectivul Exploatării 
miniere de la Derna Tătă- 
ruș sînt numeroși 
tort harnici. Cine-i 
mandă ? Rezultatele, 
le: colectivul minei a în
deplinit cu 34 de zile înain
te planul anual. Pînă la 
sfîrșitul lunii noiembrie ei 
au dat peste plan 5.208 to
ne lignit, 54 tone bitum și 
aite produse.

Productivitatea muncii a 
crescut în această perioadă 
cu 20,67 la sută față de 
plan și s-au realizat 750.000 
lei economii datorită redu
cerii prețului de cost.

50.000 tone cărbune 
peste plan

• Colectivul Trustului 
minier „Muntenia11 a dat 
pînă în 1 decembrie peste 
pian 50.000 tone de cărbu
ne și a economisit o can
titate de aproape 3.000 mc 
lemn de mină. Cu aceste 
realizări minerii din ex
ploatările trustului și-au 
îndeplinit planul anual al 
producției globale. Tot
odată calitatea cărbunelui 
extras in această perioa
dă s-a îmbunătățit cu 
peste 2 la sulă, iar econo
miile suplimentare obținu
te la prețul de cost depă
șesc 1.600.000 lei. Succesele 
obținute de minerii acestui 
trust se datoresc în primul 
rînd creșterii randamentu
lui pe post în abataj 
productivității muncii, 
ce care a sporit cu 
sută față de plan.

La panoul 
fruntașilor

• Colectiv 
mobilă ..23 
Tîrgu-Mureș

ii ae 
din 

■plhut 
planul anual al producției 
globale în proporție de 
100,28 la sută și a realizat 
în 11 luni peste 2.300.000 
lei economii.

r

• Ceferiștii craioveni au 
îndeplinit planul anual. în 
10 luni ei au realizat eco
nomii de peste 750.000 lei. 
Numai în primele două de
cade ale lunii noiembrie, 
mecanicii și fochiștii Depo
ului C.F.R. Craiova au re
morcat 138 trenuri cu to
naj sporit. S-au evidențiat 
mecanicii Neagoe Constan
tin, Constantin Bîscă și 
Clăpan Păun.

• S.M.T. Șimian a rapor
tat îndeplinirea planului 
anual la data de 27 noiem
brie. în campania de toam
nă sarcinile au fost depă
șite cu 18 la sută.

• în regiunea Argeș 7 
întreprinderi de industrie 
locală din cele 12 existente 
au trecut pragul anului 
1962. Printre întreprinderi
le fruntașe se numără și 
„Oltul“-Drăgănești, ..Oltul”- 
Slatina.

e Alexandru Ma- 
dar, un tînăr 
muncitor de la 
Fabrica de încăl
țăminte „Solida
ritatea” - Oradea,

l-am cunoscut în secția de în
călțăminte lipită. L-am urmă
rit cu cîtă grijă lucrează, cît 
de îndemînatic mînuie scule
le. A isprăvit fixarea ștaifului, 
îl răsucește pe toate 
Da, așa trebuie să 
fie, Așa îi place și 
lui. Așa corespunde 
exigenței crescînde a 
cumpărătorilor :

— Nici chiar un 
pantof nu este un 
lucru ușor de execu
tat. Trebuie să știi

>ecți forma
— mărturisește 
Madar. Cînd am 

abrică mi-a fost mai 
> dată tovarășii mei 

de muncă au fost nemulțumiți 
de calitatea lucrărilor execu
tate de mine. Am avut pro
duse rebutate care nu mai pu
teau fi recondiționate. Dar a- 
tunci, cînd într-una din adu
nările generale U.T.M. s-a dis
cutat importanța cursurilor de 
ridicare a calificării. ajutorul 
pe care ni-1 dau ele în munca 
de fiecare zi, rn-am înscrii și

A^târi Alexandru Madar 
este un muncitor bun în sec
ția sa. Cele învățate la cursu
rile de ridicare a calificării 
l-au ajutat să stăpînească pro
cedeele tehnologice, să le a- 
plice cu succes la locul de 
muncă. Și Alexandru Madar 
nu este singurul tînăr din fa
brică care, datorită frecventă
rii cursurilor de ridicare a ca
lificării, a dobîndit cunoștințe 
bogate și execută lucrări de 
calitate. Numai în secția în
călțăminte lipită tineri ca 
Florian Morogan. Alexandru 
Groza și mulți alții, au deve
nit stăpîni pe procedeele teh
nologice, lucrează cu grijă, nu 
rebutează nici 
de

tineretului la cursurile de ridi
care a calificării a dat rezult- 
tate frumoase. Dar cum s-a a- 
juns la această preocupare ? 
Produsele Fabricii de încălță
minte „Solidaritatea” din Ora
dea, prin durabilitatea și as
pectul lor elegant sînt apre
ciate de masele largi ale cum
părătorilor. Cu toate acestea, 
din cauza nerespectării unor 
norme de producție, datorită

să-i resp<
Alexandru
intrat în fa

_T

cînreia
tineretului

Au recoltat peste 
45.000 tone de stuf
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Brigada condusă de Co- 
drescu Constantin de la 
secția turnătorie a uzine
lor „Timpuri Noi“ și-a în
deplinit de curînd sarci
nile planului anual de 
producție. în fotografie : o 
discuție în brigadă în le. 
gătură cu calitatea forme

lor executate.

Muncitorii din Delta Dună
rii au încheiat prima lună din 
campania de recoltare a stu
fului cu însemnate realizări. 
Bilanțul lunii noiembrie arată 
că ei au recoltat peste 45.000 
tone de stuf, ceea ce repre- 
zintă o cantitate aproape ega
lă cu cea obținută în întregul 
an 1959.

La acest succes au contribuit 
desfășurarea largă a întrece
rii socialiste între unități, co
loane și echipe, precum și a- 
plicarea unor noi forme de 
cointeresare a muncitorilor la 
obținerea unor rezultate su
perioare în producție.

Fier vechi 
oțelâriiior

suri privind organizarea cursu
rilor de ridicare a calificării, 
în acest sens s-a pornit de la 
cerințele fiecărei secții, s-au 
studiat acele aspecte ale pro
cesului de producție care ne
cesită o mai profundă însușire 
a cunoștințelor profesionale, 
unde aportul brigăzilor de pro
ducție ale tineretului poate 
crește considerabil în ceea ce 
privește

întreprinderile industriei lo
cale și gospodăriei comunale 
din regiunea Brașov au casat 
și expediat oțelăriilor, de la 
începutul anului și pînă acum, 
mai mult de 320 de utilaje și 
mașini vechi, care nu mai dă
deau randament. Potrivit unor 
calcule, din cantitatea de fier 
vechi rezultată se obține o 
cantitate de metal din care se 
pot fabrica 1.680 de autoca
mioane.

Din întreaga regiune au 
fost colectate și trimise oțelă
riilor, în primele 11 luni ale. 
anului, aproape 110.000 tone 
de metale vechi. La această 
acțiune patriotică au contri
buit in mod deosebit tinerii de 
la Uzinele de tractoare, uzi
nele „Steaua Roșie" din Bra
șov, și de la Uzinele „Inde
pendența" din Sibiu, precum și 
elevii școlilor din Brașov și 
Sibiu.

Pe scenele 
teatrelor ieșene

Din experiența organizației U.T.M, 
de la fabrica „Solidaritatea** 

Oradea privind ridicarea 
calificării tinerilor

insuficientei cunoașteri a pro
ceselor tehnologice, multe pe
rechi de încălțăminte produse 
de Fabrica „Solidaritatea” au 
fost respinse în anul acesta, 
fiind necorespunzătoare. Con
ducerea fabricii, organizația de 
partid, comitetul sindicatului 
împreună cu organizația 
U.T.M. au analizat posibilită
țile înlăturării acestor defi
ciențe. Sprijinit de organizația 
de partid, în colaborare cu co
mitetul sindicatului, comitetul 
U.T-M. a luat o serie de mâ-

îndeplinirea planului 
de producție la toți 
indicii. Așa, de pildă, 
la secția tras și tăl- 
puit, unde pregătirea 
materialelor pentru 
trasul pe calapod, 
fixarea branțului pe 
calapod, fixarea ștai
fului și a bombeului 
cer o înaltă califi- 
pricepere, necesitateacare și 

cursurilor de ridicare a califi
cării s-a făcut simțită încă în 
primele luni ale anului. în 
urma unui asemenea studiu a- 
mănunțit organizația U.T.M. 
în colaborare cu comitetul sin
dicatului a hotărît deschiderea 
cursurilor pe secții și faze de

VIORICA CLONDA

(Continuare în pag. a 2-a)

O Pentru continua îmbu
nătățire a muncii politice 
în rindul studenților

din Timișoara

1 Fabr
Aueus

La sera tinerilor naturaliștl

FLAMURA PATRIEI
ȘI INIMA NOASTRĂ

o pereche 
încălțăminte. Azi ei răs

pund de operații și faze im
portante în procesul de pro
ducție.

Este suficient să cunoști o 
singură secție ca să-ți dai sea
ma că preocuparea organiza
ției U.T.M. pentru mobilizarea

11 văd în față : nalt e, cît un munte, 
care pe umeri poartă cerul tot.
Cind trece-n zbor un nour peste frunte, 
s-ajung pînă la creștet, nu mai pot.
Acum e in oraș, acum în vale, 
cu lună-n spate, șl cu soare-n piept.
Un deputat al plaiurilor sale. 
Un om. Un avîntat. Un înțelept.
E tînăr, poate ca o nouă mladă 
pe trunchiul secularului oraș ;
și ochii negri sînt deprinși să vadă 
și pe strămoșii lui — și pe urmași 1
Și tocmai în orașul unde slava 
mai stăruîe-n ruinele din jur, 
cu planuri noi vrea Sfatul de Suceava 
tărîmului să-i dea un alt contur.
Sînt colțuri de ținut ce-1 par străine 7 
E-un om al cărui păs să-l li uitat ?
De unul, doar, să nu-1 întrebi: de sine.. 
E-un om. Un înțelept. Un avîntat.
Nu e trecut în hronicl, cu vreun nume 
de voevod sau de boier velit.
Om între oameni, are-n față-o lume : 
ținutul lor : finitul infinit.
Cu vorba moldoveană, ca de miere, 
șl cîntecul ca umbra, pas cu pas, — 
de unde vine calma lui putere — 
blîndețea fermă, -nvăluitul glas ?
Ca un copac, prin mii de rădăcine, 
își trage din mulțime seva sa.
De-un singur om să nu-1 întrebi : de sine, 
căci, stingherit deodată, — va tăcea...
Suceava, noiembrie 1961.

Gata pentru cursuri
De curînd la gospodăria a- 

gricolă colectivă „1 Mai" din 
comuna Amaru, raionul Mi- 
zil, a avut loc adunarea co
lectiviștilor. Cei peste 200 de 
colectiviști prezenți la adunare 
au discutat despre importanța 
învățămîntului agrozootehnic

82 de colectiviști, printre 
care mulți tineri au prezentat 
cereri scrise prin care solici
tau să fie înscriși la cursul 
agrozootehnic de masă.

V. LUCA 
tractorist

— Și să ta mai întrebăm 
ceva, Iacobe...

Pe Iacob Rusu, însă, ultima 
întrebare a băieților l-a gă. 
sit nepregătit. De fapt veneau 
mai multe întrebări deodată. 
Vedeți, un tînăr, chiar dacă 
are și o muncă de răspundere 
în organizația de bază U.T.M. 
din sat, nu poate chiar totdea
una să răspundă așa cum se 
cuvine la toate cite frămîntă

mintea iscoditoare a celor
lalți. A, să fi venit vorba des
pre probleme foarte practice, 
in legătură ou niște socoteli 
oarecari, e de presupus că 
s-ar fi descurcat. Dar cum era 
în ajun de 7 Noiembrie și cum 
tinerii tocmai ajutaseră la 
pavoazare, cineva, — poate 
Augustin Rogojan, poate Ion 
Anca, poate Anton Filipoiu, 
ori altul, în sfîrșit — în vre
me ce privea cum flutură în 
bătaia vîntului tomnatic stea
gul Republicii, se simțise 
ispitit să cunoască mai mul
te despre sensul 
acestei flamuri, 
să-și înțeleagă mai 
propriul lor sentiment de mîn- 
drie și venerație, fiorul cald 
și bucuria care îi încearcă 
de cîte ori privesc unduirea 
steagului.
trebat: 
culorile 
De cînd există drapelul pa
triei ? Cum a dobîndit în
fățișarea de azi ?

Adică niște lucruri relativ 
simple, la urma urmei. Da:

și istoria 
Ar fi vrut 

adînc

Și atunci au în- 
Ce semnifică oare 
sale ? Dar stema?

pentru ca ele să intre cu ne
cesitate în conștiința unor 
munteni de la marginea raio
nului Năsăud, pentru ca în a- 
jun de sărbătoare niște flăcăi, 
muncitori de pădure și crescă
tori de oi din comuna Șanț 
să considere de datoria lor 
a se pătrunde de înțelesul a- 
cestor lucruri relativ simple, 
a fost nevoie de lungul șir 
de lupte și victorii, de schim
bările adinei ale epocii noas
tre, de deschiderea orizontu
rilor în lumea care-i încon
jura. în privința aceasta nu 
încape nici o îndoială.

...Iacob Rusu nu s-a simțit 
stînjenit — și bine a făcut. 
Nu știe să răspundă el, vor ști 
alții; însemnat este ca totul 
să rămînă limpede în cugetul 
celor dornici de cunoaștere. 
In numele său și a celorlalți 
s-a adresat unora în măsură 
să le dea deslușirile cerute. 
Și astfel, într-o seară la sfîr
șitul lui noiembrie, iată-1 pe 
tovarășul Septimiu Pop, direc
torul Muzeului raional Năsăud 
și profesor de istorie, ca in
vitat al adunării generale 
U.T.M. deschise din comuna

Șanț, în discuția căreia este, 
iată, tocmai tema izvorîtă 
din acea frămîntare colec
tivă.

Un profesor de Istorie este, 
înainte de toate, omul expune
rilor sistematice. începe cu 
definiții (steagul : simbol al 
suveranității statului asupra 
teritoriului național. Originea 
steagului e militară : semn de 
recunoaștere pe cîmpul de 
luptă...). Dar un profesor de 
istorie 
el știe 
citate 
șunată 
apărarea libertății (flamurile 
purtate în lupte de oștile lui 
Țepeș, Ștefan cel Mare, Ion 
cel Cumplit, Mihai Viteazu...) 
— ori venind 
tîrziu, 
hotărîți 
tarea 
scripția
Dacă însă calitatea de profe
sor de istorie mai este dublată 
și de aceea de director al Mu
zeului raional, atunci în orice 
împrejurare iese la iveală de
prinderea instruirii prin expo
nate i tovarășul Septimiu Pop

este și un evocator ; 
să înfățișeze cu plasti- 
momentele de înver- 

încordare pentru

veacuri mai 
elanul pașoptiștilor 
să obțină adop- 

trlcolorului cu în
dreptate — frăție”.

a venit In fața tinerilor cu ma
teriale ilustrative — litografii, 
stampe, reproduceri ale ta
blourilor din epoca 1330-18S0 
— în care apar steagurile 
mișcărilor revoluționare etc.

A fost, așadar, altceva de- 
cît o simplă explicație didac
tică, avînd un plus de vibra
ție, de estetică ori, dacă vi 
se pare prea mult, de interes. 
Lui Augustin Rogojan, lui Ion 
Anca, lui Anton Filipoiu, tu
turor celor peste 120 de tineri 
prezenți în sală le-au devenit 
claie corespondența dintre 
sîngele vărsat pentru libertate, 
holdele mănoase, aurii și ce
rul senin, pașnic — cu culo
rile drapelului patriei. Vor
bise tovarășul profesor des
pre destinul istoric al simbo
lurilor din vechime și despre 
sensul exact al celor nou cre
ate prin măreața revoluție so
cialistă. Conferențiarul a tă
cut. Atunci, printre primii 
care s-au ridicat la cuvint a Tînăra Elena Dorobanțu 

numără printre fruntașii sec
ției împachetat de la Com
binatul Poligrafic „Casa Sein.

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuau ta paa. « !•*)

La multe din spectacolele 
teatrelor lirice și dramatice 
din Iași cu greu se mal 
poate găsi un loc liber. 
Unul dintre spectacolele în
drăgite de publicul ieșean 
este „Poveste din Irkutsk1* de 
Arbuzov, pe care Teatrul Na
țional „Vasile Alecsandri** îl 
prezintă alternativ cu piesele 
„Passacaglia1* de Titus Popo- 
vici, „Patru sub un acoperiș11 
de M. Smirnova și M. Krein- 
del, „Hangița11 de Goldoni și 
altele. Deopotrivă sînt aplau
date și acele piese din reper
toriul permanent al Naționa
lului ieșean, prezentate pe 
scena Casei de cultură a sin
dicatelor.

Pentru buna 
deservire 

a cumpărătorilor
In mai mult de jumătate din 

numărul 
de sfat s-a 
produselor 
zător sau 
ximafiv 65 
comerciale 
vînzarea unor anumite mărfuri.

O formă nouă care se va extin
de o constituie desfacerea unor 
produse acasă, sau în urma co
menzilor cu ajutorul motoscufe- 
relor care au intrat recent în do
tarea organizațiilor comerciale.

In ultimul timp Ministerul Co
merțului, sfaturile populare ;i 
sindicatul lucrătorilor din comerț 
au extins organizarea de maga
zine cu servire exemplară.

Prin introducerea formelor a- 
vansate de comerț, consumatorii 
economisesc mai mult de jumă
tate din timpul care 
sar pentru facerea 
rilor. s,,

magazinelor comerțului 
introdus desfacerea 

cu plata direct la vîn- 
aufoservirea. Apro- 

la sută din unitățile 
sînt specializate în

le era nece- 
cumpărătu-

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romtne
București

în numele popoarelor Uniunii Sovietice, Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
vă exprimăm dv., dragi tovarăși, și în persoana dv. tuturor 
oamenilor muncii din Republica Populară Romînă sincere mul
țumiri pentru felicitările cordiale adresate cu ocazia celei de-a 
44-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și 
pentru urările de succese în îndeplinirea hotărîrilor Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S., congres de importanță istorică, care a 
adoptat noul program al partidului, programul construcției des
fășurate a societății comuniste din țara noastră.

Sîntem bucuroși să constatăm că poporul frate romîn sub 
conducerea avangărzii sale încercate. Partidul Muncitoresc 
Romîn, și a Comitetului său Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej merge cu fermitate pe calea desă- 
vîrșirii construcției socialiste, adueîndu-și contribuția activă la 
cauza întăririi sistemului socialist 
monolit și forță mereu crescîndă 
dejde a păcii în întreaga lume.

Urăm din toată inima poporului
munca rodnică pentru binele patriei sale socialiste. în lupta 
pentru întărirea unității și forței marii comunități a țărilor 
socialiste.

mondial, a cărui unitate de 
constituie garanția de nă-

frate, romîn noi succese în

Moacav», Kremlin.

N. S. HRUȘCIOV
L. BREJNEV
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Fotbal

administrative unele 
au fost transformate in 

clasă. Viitorii elevi 
înfrumusețat singuri

Verificați-vă

și pe stadioane

Ca în fiecare duminică, și 
de astă dată este cît se 
poate de dificil pentru 

tinerii spectatori pasionați ai 
competițiilor sportive să alea
gă locul unde își vor petrece 
duminica. Să meargă tot la 
fotbal ? Deși campionatul re
publican s-a încheiat încă de 
duminica trecută, astăzi este 
programat un cuplaj de mare 
atracție. Echipe cu cea mai 
mare sonoritate în fotbalul 

‘nostru, Dinamo și C.C.A. re
editează pasionantele derbiuri 
care au îneîntat de atîtea ori.

Cele două formații fruntașe 
ale fotbaluluj nostru se întîl- 
nesc într-uri meci în care au 
stabilit o singură deviză : cali
tatea. Nu au de cîștigat 
puncte nici să salte unul sau 
mai multe locuri în clasament 
ci numai de a etala toate cu
noștințele fotbalistice care 
i-au consacrat. Și jocul din
tre Dinamo și C.C.A. promite 
calitate mai ales că vor fi 
utilizați jucătorii din primele 
garnituri. în plus pentru ama
torii de inedit, organizatorii 
au stîrnit curiozitatea prin 
felul de disputare a meciulu- 
lui de deschidere dintre echi
pele de tineret. Se va juca 
fără ofsaid iar aruncările cu 
mîna de la tușe vor fi înlo
cuite cu lovituri libere indi
recte. în felul acesta se va 
da mai mult dinamism jocu
lui, se vor înscrie mult mai 
multe goluri iar arbitrajul va 
fi asigurat în această întîlnire 
de cinci... „cavaleri" ai fluie
rului.

Nu este mai puțin adevărat 
că pasionantul cuplaj fotba
listic este serios concurat de 
programul ultimei etape a 
campionatului, republican de 
rugbi. Cu o săptămînă în 
urmă, derbiul campionatului 
dintre cele două pretendente 
la titlu, C.C.A. și C.F.R. Gri
vița Roșie, a dat cîștig de 
cauză rugbiștilor militari, mă- 
rindu-le șansa la maximum 
de a cîștiga campionatul. Mi
litarii au însă azi un examen 
la fel de dificil ca și cel în 
fața feroviarilor. 
Știința București 
dinainte cîștigat. 
bucureșteni într-o 
revenire de formă 
duminică pe Dinamo cu 6-0 
și pot pricinui clipe grele ce
lor care astăzi au toate șan
sele de a îmbrăca tricourile 
de campioni. Jocul acesta este 
programat la ora 10 pe Sta-

dionul Tineretului (teren IV) 
Tot în București însă pe te
renul din Parcul Copilului; la 
ora 11,30, campionii de anul 
trecut, C.F.R. Grivița Roșie 
primesc vizita studenților din 
Petroșeni. Este suficient ca 
feroviarii să cîștige iar mili
tarii să facă un meci nul pen
tru ca feroviarii să redevină 
campioni ai țării. După cum 
se vede activitatea rugbistică 
din acest an are un program 
de închidere dintre cele mai 
atractive.

Voleiul este și el serios re
prezentat în jie sport..
Astăzi în sălile Giuiești și 
Dinamo sînt programate nu 
mai puțin de șapte meciuri 
dintre care se detașează cel 
masculin dintre C.C.A. și Ra
pid, meci care totdeauna a 
întrunit sufragiile unui derbi 
al campionatului de volei.

După ce astăzi dimineață 
vor lua parte la ultimul con
curs de ciclocros, alergătorii 
vor începe pregătirile de 
sală pentru sezonul viitor. 
Concursul dotat cu „Cupa 
13 Decembrie" va aduna la 
start ciclist; din cluburile Di
namo, C.C.A., Flacăra roșie, 
Voința, I.T.B., Clubul Sportiv 
Școlar.

în țară sînt programate 
două jocuri restante din ca
drul Campionatului republi
can de fotbal. La Arad U.T.A. 
încearcă să scape de „lanterna 
roșie" însă este foarte dificil 
de realizat o victorie în fața 
liderului, Steagul roșu, echi
pa care intenționează să ter
mine turul campionatului cu 
un avans 
celei de 
Progresul 
Leixoes, 
șoara. Performera ultimei eta
pe, Știința care a învins pe 
Pinamo la București va lupta 
mult pentru a obține o vic
torie fiindcă cele două puncte 
o pot ridica în clasament de 
la locul 11 pînă la locul 7.

P. CRISTESCU

Cea de-a doua ediție a tur
neului balcanic de fotbal in- 
tercluburi va incepe in a doua 
jumătate a lunii decembrie. 
Primul meci se va disputa la 
17 decembrie Ia Istanbul în
tre Dinamo București și echi
pa turcă Fenerbahce.

Așa cum s-a stabilit la con
ferința ținută recent la Bucu
rești, la competiție vor parti
cipa 8 echipe, împărțite în 
două serii. Dinamo București 
face parte din seria a doua iar 
Steagul Roșu Brașov din pri
ma serie.

trena a anunțat 
terminarea schim
bului. Muncitoa
rele din secțiile fi- 

1 latură, țesătorie și 
din celelalte sec

toare ale Uzinelor textile 
„Moldova" din Botoșani pre
dau mașinile schimbului ur
mător. Cîteva cuvinte despre 
planul zilei, despre felul cum 
a mers mașina și apoi fetele 
se grăbesc toate spre vestiar. 
De aici o parte se îndreaptă 
spre poarta uzinei, merg acasă 
sau poate la club, la cinema
tograf, sau poate la plimbare. 
O bună parte din ele, se în
dreaptă însă spre sălile de 
curs ale școlii medii serale.

In anul școlar 1959-1960, la 
Uzinele textile „Moldova" nu
mărul tinerilor muncitori care 
doreau să urmeze clasa a 
VIII-a era mult mai mare ca 
în alți ani. Comitetul de partid, 
împreună cu conducerea între
prinderii au analizat posibili
tatea deschiderii în uzină a 
unei școli medii. Nu a fost de 
loc ușor. Trebuia găsit localul 
corespunzător, mobilierul și 
materialul didactic necesar. 
Greutățile începutului au fost 
însă învinse. La etajul II al 
clădirii 
camere 
săli de 
și-au 
școala. Cadre didactice cu ex
periență mai îndelungată au 
fost trimise să predea aici. Pri
mul an de învățămînt a în
ceput. Școala era în atenția 
tuturor. Rezultatele obținute 
la sfirșitul anului au fost 
îmbucurătoare. De atunci, nu
mărul elevilor-muncitori a 
crescut continuu. Anul trecut 
— de pildă — au terminat cla
sele a VIII-a și a IX-a, 66 de 
tineri muncitori. Anul acesta, 
numărul celor înscriși s-a du
blat. Pe lingă clasele a VIII-a, 
a IX-a și a X-a funcționează 
și două clase a V-a.

Uzina se dezvoltă mereu. In 
viitorii ani, producția ei se va 
dubla. Muncitorii nu se mulțu
mesc numai cu ceea ce știu. 
Producția ridică mereu noi și 
noi probleme. Ca să poți să 
stăpînești tehnica nouă tre
buie să înveți continuu. Tine
rii muncitori ai uzinei înțeleg 
tot mai bine această cerință, 
îndreptîndu-se în număr tot 
mai mare spre școala serală. 
Conducerea întreprinderii îm
preună cu organizația U.T.M. 
sub îndrumarea organizației 
de partid s-a ocupat îndea-

proape să creeze condiții pen
tru ca toți tinerii muncitori 
care doresc să învețe să poată 
frecventa cursurile serale. De 
comun acord cu conducerea 
școlii s-a luat hotărirea să se 
învețe în două ture. Cei care 
lucrează în schimbul de noap
te și în cel de dimineață, în
vață după amiază. Iar cei care 
lucrează în schimbul de după 
masă, învață dimineața. De a- 
semenea s-au purtat discuții 
cu șefii de secții și sectoare, 
cu birourile U.T.M. pentru ca 
tinerii ce urmează cursurile 
școlii medii serale să nu fie 
reținuți pentru alte treburi 
după terminarea lucrului.

încă de la începutul cursu
rilor, comitetul U.T.M. și-a 
stabilit ca o sarcină perma
nentă a sa colaborarea strîn-

Din experiența 
organizației U. T. M. 
de la Uzinele textile 

„Moldova" din 
Botoșani în munca 

cu tinerii 
muncitori-elevi

să cu școala. In acest sens, 
Dumitrescu Ioana și Ivan Ele
na, membre ale comitetului 
U.T.M. au primit sarcina să 
răspundă de învățămîntul se
ral. Ele participă la ore, stau 
de vorbă cu elevii, cu dirigin- 
ții claselor, analizează rezulta
tele obținute la învățătură și 
atunci cînd e cazul propun co
mitetului U.T.M. măsuri con
crete pentru remedierea lipsu
rilor.

Nu de mult într-o ședință a 
comitetului a fost ascultat re
feratul cu tema „Cum muncesc 
și învață muncitorii-elevi". Cu 
acest prilej, comitetul U.T.M. 
a scos în evidență rezultatele 
bune pe care le-au obținut ti
nerii muncitori-elevi în mun
că și învățătură, precum și lip
surile care s-au manifestat în 
această direcție. Ei au criticat 
faptul că mai există tineri care 
lipsesc nemotivat de la școală, 
care întîrzie de la ore și că 
unii elevi-muncitori nu iau o 
atitudine combativă împotrivi 
mediocrității la învățătură. 
Comitetul U.T.M. a tras con
cluzia, cu acest prilej, că va 
trebui ținută și în continuare 
o strînsă legătură cu condu
cerea școlii și că atît comite
tul U.T.M. cît și birourile

Sah
Astăzi începe în Aula Bi

bliotecii centrale universitare 
din Capitală turneul interna
țional de șah la care vor 
fi prezenți șahiști din mai 

■ multe țări europene. Dintre 
concurenții străini în primul 
rînd remarcăm pe marele 
maestru Leonid Stein, clasat 
pe locul III în campionatul 
U.R.S.S. și calificat pentru 
turneul interzonal. Alături de 
el amatorii de șah vor mai 
putea vedea pe maestrul in
ternațional Bilek (R.P. Unga
ră), pe maestrul Tarnowski, 
campionul 
maestrul 
Germană
Marshalek. Țara noastră va fi 
reprezentată de un lot va
loros în frunte cu campionul 
țării Victor Ciocîltea, Florin 
Gheorghiu. D. Drimer, Miti- 
telu și alții.

Handbal

R.P. Polone, pe 
Malich din R. D.

și cehoslovacul

La ordinea zilei
pe ogoare

de 4 puncte asupra 
a doua clasată, 
după meciul cu 

va juca la Timi-

Echipa feminină de handbal 
în 7 a R. S. S. Ucrainene și-a 
încheiat turneul în țara noas
tră odată cu întîlnirea pe care 
a susținut-o aseară cu se
lecționata R. P. Romîne. Me
ciul disputat în sala Dinamo 
din Capitală, s-a încheiat cu 
scorul de 7-6 (5-3) în favoa
rea handbalistelor romînce.

Box
Echipa de box C.C.A. Bucu

rești a susținut la 
doua întîlnire

Berlin a 
cu formația 

Vorwaerts. Pugiliștii germani 
au cîștigat la limită: 11-9.

(Agerpres)

In întreaga jară continuă pre
gătirile pentru as.gurarea unor 
recolte sporite în anul viitor. Din 
datele Ministerului Agriculturii re
zultă că pînă la sfîrșttul lunii no
iembrie arăturile adinei au fost 
executate pe 3,175.000 ha, repre
zentând 80 la sută din suprafețele 
prevăzute. Această lucrare a fost 
executată în proporție de 90 la 
sută în regiunile București, Do- 
brogea și Crișana. Arăturile a- 
dînci sînt încă rămase în urmă 
în regiunile Bacău, Cluj, Hune
doara, lași și Argeș. Este necesar 
ca în aceste regiuni folosindu-se 
timpul prielnic, să fie lichidată 
rămînerea în urmă. Pînă acum, au 
fost încorporate în sol odată cu 
arăturile 5.650.000 tone de îngră
șăminte naturale și o cantitate de 
îngrășăminte chimice cu aproape 
două ori mai mare decît în 
toamna anului trecut.

în toate regiunile se continuă 
revizuirea și repararea tractoare
lor și mașinilor agricole care nu 
mai sînt folosite la executarea lu
crărilor agricole în cîmp.

Vremea menținîndu-se favora
bilă, se recomandă să se foloseas
că toate mijloacele pentru a se 
termina cît mai repede pregătirea 
și fertilizarea solului, lucrări de 
care depinde în mare măsură re
colta anului virfor. Unitățile agri
cole socialiste să acorde cea mai 
mare grijă pregătirii terenurilor 
alese pentru a obține producții 
de 5.000 kg porumb boabe la 
hectar în culturi neirigate. Toto-

oară să se grăoeasce verăr'« de 
plantări de ponru fructiferi și pen
tru pregătirea 
fi plantate în 
de vie.

terenurilor ce vor 
primăvară cu viță

U.T.M. pe schimburi vor tre
bui să discute cu fiecare mun- 
c.itor-elev, care obține rezul
tate slabe la învățătură. Ca ur
mare a acestui fapt nu peste 
multă vreme au fost chemate 
în fața comitetului 
Valeria Chițoiu din clasa a 
IX-a, Aglaia Atodiresiei din 
clasa a X-a și Băișanu Elena 
din clasa a VIII-a care aveau 
absențe multe de la școală. 
Membrii comitetului U.T.M. 
le-au vorbit pe larg despre 
răspunderea ce o au față de 
colectivul de muncă care le-a 
recomandat să-și completeze 
studiile. In organizația de bază 
U.T.M. de la țesătorie, schim
bul B, s-a discutat, de aseme
nea, în cadrul unei adunări 
generale U.T.M. felul cum se 
desfășoară învățămîntul seral.

Cadrele didactice ale școlii, 
profesori cu o bogată expe
riență pedagogică, acordă o a- 
tenție deosebită pregătirii ele
vilor-muncitori. Sînt organiza
te cu regularitate consultații. 
Diriginții se interesează îndea
proape de felul cum învață 
fiecare elev. Deseori ei sînt 
văzuți la locurile de muncă ale 
elevilor stind de vorbă cu mai
ștrii și inginerii despre felul 
cum muncesc și învață mun
citorii-elevi. La propunerea co
mitetului U.T.M. direcțiunea 
școlii a organizat grupe de în
trajutorare la învățătură, gru
pe în care studiază împreună 
elevii fruntași la învățătură și 
elevii care au obținut rezul
tate mai slabe. De cîtva timp 
a fost luată o bună inițiativă: 
comitetul U.T.M., împreună cu 
conducerea școlii organizează 
periodic pe clase consfătuiri 
de analiză a situației la învă
țătură în care se discută cele 
mai importante probleme ale 
clasei și se iau măsuri pentru 
îmbunătățirea activității șco
lare a unor elevi.

Colaborarea permanentă care 
există intre organizația U.T.M., 
conducerea uzinei și condu
cerea școlii medii a făcut ca 
în acest trimestru școlar, ma
rea majoritate a elevilor-mun
citori de la Uzinele textile 
„Moldova" să obțină rezultate 
bune la învățătură. Tineri 
cum sînt Valeriu Ranga, Eliza 
Buchie, Gheorghe Cireada, 
Ioana Dumitru și numeroși 
alții obțin rezultate bune la 
învățătură și aplică în produc
ție cunoștințele acumulate la 
orele de curs, reușesc să stă
pânească mai bine mașinile la 
care lucrează, să dea produse 
de calitate superioară.

Experiența bună acumulată 
de comitetul U.T.M. de la U- 
zinele textile „Moldova" din 
Botoșani în mobilizarea elevi
lor muncitori la învățătură, 
poate fi generalizată și în ce
lelalte întreprinderi din orașul 
Botoșani. Considerăm că este 
bine ca comitetul orășenesc 
U. T. M. să organizeze un 
schimb de experiență intre co
mitetele U.TJtf. tb« întreprin
derile orașului tn domeniul 
muncii desfășurate cu tinerii 
muncitori-elevi.

cunoștințele
tehnice “

Pe ușă era prins un 
bilet scris cu creionul : 
„Comisia de examinare 
lucrează. Nu ne deran
jați". Nu am luat în 
seamă anunțul și... am 
pășit încet pragul. La o 
masă lungă, absorbiți 
de lectură, oameni cu 
flmplele brumate de 
ani, alături de tineri, 
studiau cu atenție, zeci, 
sute de lucrări scrise 
îngrijit de mină. Cînd 
și cînd, pe foile de 
hîrtie acoperite cu cal
cule și desene, notau 
observațiile comisiei 
s-au puneau califica
tive : „Toate răspunsu
rile sînt exacte" ; sau: 
„Răspunsul este greșit". 

înțelegind că nu este mo
mentul potrivit pentru a obține 
datele care mă interesau am 
părăsit biroul comisiei. Am re
venit a doua zi. De data aceasta, 
în aceeași încăpere am regăsit pe 
o parte din „elevii" ale căror lu
crări fuseseră examinate de co
misie. La aceeași masă „elevii" 
citeau cu o atenție deosebită ad
notările făcute de comisie 
marginea lucrărilor lor.

Citeau și-și însemnau aprecie
rile critice. Singurul membru al 
comisiei prezent aici, care dădea 
tinerilor informații suplimentare, 
mi-a explicat:

pe

— Concursul „Verificați-vă cu
noștințele tehnice", organizat sub 
conducerea organizației de partid, 
de ziarul „Rulmentul" in colabo
rare cu comitetul U.T.M. și comi
tetul sindicatului din uzina noa
stră s-a încheiat cu această eta
pă. In total au fost zece etape, 
la care au participat peste 300 
de tineri muncitori din uzină. în
trebările erau anunțate prin zia
rul uzinei, lată cîteva dintre a- 
cestea .- „Care sînt cauzele prin
cipale ce pot provoca rebuturi la 
prelucrările prin așchiere 
„Cum se calcu ează rezistența li
antului la pietrele abrazivei", 
„Care sînt avanii e'e procesului 
de turnare centrifugară'1 și al
tele. In ziua cînd fn z de u- 
zină se publica o nc.ă e-rcă a 
concursului, sala de lectură a t - 
bliotecii tehnice a fabricii d»<ru 
nea neîncăpătoare. Ore în șir o-- 
teau fi văzuți aici zeci de tîne
care citeau manuale tehnice, de
senau sau făceau complicate cal
cule. Tinerii ingineri, la inițiativa 
organizației U.T.M., țineau con
sultații tehnice.

Concursul „Veriflcafi-vă cunoș
tințele tehnice" a făcut ca 300 de 
tineri muncitori să rămlnă prieteni 

ai cărții tehnice, Și dacă nu- 
cițiva au luat, firește, pre-

cu

buni 
mei 
mii, de clștiga/ au cîștigat 
toții.

D. PAUL

Calificare înaltă
calitate superioară

lucru ținîndu-se seama de spe
cificul secțiilor și de cerințele 
producției.

La aceste cursuri au fost 
mobilizați peste 450 de tineri. 
In fiecare organizație U.T.M. 
de secție s-au ținut adunări 
generale în care s-a discutat 
despre participarea tinerilor 
la cursurile de ridicare a cali
ficării ca un mijloc puternic 
de îmbunătățire a muncii bri
găzilor.

Mobilizarea tinerilor, popu
larizarea scopului cursuri
lor de ridicare a calificării, 
discutarea în parte cu fiecare 
tînăr au făcut ca în luna mai 
a acestui an toți tinerii din 
fabrică să fie cuprinși la dife
rite forme de calificare. Re
partizarea lor la un curs sau 
altul s-a făcut după nivelul de 
cunoștințe profesionale, după 
meserii și operații. îndrumați 
de organizația de partid cei 
mai buni mațțțri. Și

u stabilit tema-ingirhPTi ș;
tica în așa fel ca necesitățile 
producției să fie oglindite în 
conținutul lor.

Organizația U.T.M. a urmă
rit permanent desfășurarea(Agerpres) M. GHIȚULICA

Cinematograf nou la Medgidia.
Foto : AGERPRES

Jocul cu 
np este 
Studenții 

accentuată 
au întrecut

La cercul de fizică șl chimie 
de la Palatul pionierilor 

din Cluj.

ARTA
tind de vorbă cu un utemist 
care avea răspunderi culturale 
în organizația de tineret într-o 
uzină din Capitală, mi-a destăi
nuit că merge foarte rar la 
muzeu, și mai rar la expozițiile

de artă. N-are timp. Citește ? Zilnic. Se duce 
la spectacole ? Regulat. Pierde vreun meci? 
Niciunul. Muzică ascultă ? Da, cu mare plă
cere De ce îi lipsea din calendar tocmai 
timpul pentru artă plastică ? Răspunsul său 
a fost sincer și lucid :

— Cînd citesc, cînd văd un spectacol, 
cînd ascult muzică, simt că adaug ceva nou 
și necesar la experiența mea personală de 
viață. Cînd privesc pictura, nu simt acest 
spor.

Ce reflectă acest răspuns ? Faptul că unii 
tineri au fost obișnuiți să admire pictura 
ca pe o podoabă și nu au deprinderea să 
descifreze mesajul de idei pe care-1 conține.

Expoziții:
Ileana Vremir

T n expoziția artistei decora- 
/ toare clujene Ileana Vre

mir intrăm cu dorința de a 
vedea ce inovații se aduc aici în 
străvechea artă a țesutului. Ca 
orice artă aplicată, aceasta are o 
dublă natură : de creație artistică 
și de tehnică meșteșugărească. De 
creația artistică ține aici reperto
riul de forme ornamentale. La

care-1 conține.

DE A PRIVI
în anii puterii populare s-au dezvoltat la 

noi o artă cu mesaj ideologic, o artă în 
care se reflectă marile transformări revolu
ționare care au avut loc pe meleagurile țării 
noastre, o artă legată de viața și năzuințele 
maselor. Prin grija partidului, această artă 
este pusă la dispoziția oamenilor muncii 
dornici să cuprindă înțelesurile creației.

în rubrica aceasta, 
unor opere ca să 
privitorului. Vom 
forma din mers în 
judecata estetică, 
în opera de artă 
și sociale, bagaj de experiență omenească. 
Să contribuim la educarea unui privitor 
sensibil la mesajul imaginii, privitorul pe 
care-1 cere arta epocii noastre pusă în slujba 
făuririi vieții noi.

vom poposi în fața 
analizăm cum grăiesc ele 
încerca să contribuim a 
ritmul actualității artistice 
deprinderea de a găsi 
idei, semnificații umane

îngăduife cită vreme dau privi
torilor prilej să observe cum ar
tistul își domină materia prin 
meșteșug.

origina ei populară scoarța este 
decorată cu flori și animale stili
zate (transpuse în forme geome
trice), simboluri ale vieții rustice 
pe care o trăia creatorul din gos
podăria țărănească. Motivele rus
tice se păstrează ca elemente tra
diționale, dar șînt încadrate în 
compoziții noi, care reflectă via
ța de azi a satului. Ileana Vre- 
mir introduce imaginea noului 
prin folosirea personajului uman 
văzuf în mișcare, în atitudini de 
muncă sau de sărbătoare. Unele 
piese decorative sparg însă tipa
rul rustic tradițional și pătrund în

domeniul general al vieții po
porului, luînd ca temă hărnicia, 
rodnicia, pacea. Faptul că folo
sește mult decorația figurală (cu 
motiv uman) dă o notă de vie 
contemporaneitate țesăturilor sale 
și vădește voința artistei de a 
aduce în actualitate străvechiul 
gen de creație ajufîndu-l să-și 
mențină prestigiul de artă. Prin 
ce mijloace ?

Coloritul țesăturilor e armoni
zat cu gust pe baza unei game 
de culori inspirată din țesăturile 
romîneșfi. Culoarea este elemen
tul dominant tn imaginile acestea.

Forma, liniile i se supun. Ochiul 
artistei simte nevoia unei pete de 
roșu sau de negru lingă altă pată 
de culoare și atunci ea dă acestei 
pete, care are un rost strict de
corativ, conturul potrivit cu obiec
tul sau cu fragmentul de obiect 
pe care aplică culoarea. Acest 
procedeu compozițional e străin 
tradiției populare în care culoarea 
și stilizarea au în fantezia lor o 
rigoare logică, rațională, realistă. 
Autoarea introduce în covor anu
me trăsături moderne ale artei 
decorative întemeiate pe culoare, 
Aplicarea acestor principii deco
rative în scoarfe e originală. Dar 
folosirea lor abuzivă vine în con
tradicție cu tradiția genului în loc 
să o fructifice. De pildă, în co
vorul „Miorița" excesul de pete 
geometrice de culoare macină 
imaginea, o dezbină în fragmente 
în loc să redea construcția armo
nioasă și stilul cristalin al nepre
țuitei poezii populare.

In măsura importantă în care 
ține de tehnica prelucrării 
material inert, arfa țesutului 
probleme de inventivitate meș
teșugărească. Ileana Vremir aduce 
multă fantezie în aplicarea pro
cedeelor tradiționale, cum se 
vede în țesăturile de pănușe cu 
tulpini neprelucrate de trestie. E- 
fecful decorativ e obținut aici 
prin intenționata nefinisare care 
lasă libertate materialului să-și a- 
rate frumusețea naturală. Dar a- 
semenea artificii de regie sînt

unui 
pune

Alexandru Benczedi
culpfura mică nu e, cum 
s-ar putea crede o reduc
ție a sculpturii mari, ci un 

gen de sine stătător, cu o istorie 
proprie și veche cit omenirea : 
primitivii creau mica statuietă de 
pămînf în scopuri rituale și evo
luția ulterioară i-a atribuit func
ții de jucărie, de bibelou etc. 
Sculptura mică creată de Al. Benc
zedi se integrează în filonul sa
tiric al acestei multiple tradiții.

De la început te izbește la figu
rinele de lui expuse un fel de 
patos al caricaturii. înainte chiar 
de a sesiza ce anume satirizează 
imaginile, ai impresia că diformi
tățile fizice exagerate cu multă 
fantezie trebuie neapărat să 
denunțe respingătoare defecte 
morale. Prețuiești In primul mo
ment expresivitatea, forța de ex
teriorizare a caracterului perso
najelor, îndrăzneala definirii lor 
plastice. Spiritul de observație al 
artistului descoperă comicul în ju
rul lui, la oamenii cei mai obiș
nuiți. De pildă, el surprinde anu
me aufomafisme profesionale la 
„Măcelar", „Vînăfori", „Haltero. 
fii", „Dactilografă", „Actor" etc., 
arătînd cum meseria, obișnuința 
sau pasiunile au modelat la aceș
tia fizionomiile și atitudinile. Dar 
face acest lucru exagerlnd gro
tesc trăsăturile lor, prezentîndu-i 
ridicoli. Genul caricatural care 
găsește poante comic» în InfXfi-

șarea oamenilor, trezind simpatie 
pentru micile lor particularități 
amuzante, este „șarjă amicală" și 
efectul său e că trezește înțele
gerea sau simpatia pentru aceste 
particularități. Voind să facă 
amicală, Benczedi folosește 
o metodă greșită, îngroșînd 
la vulgar trăsăturile șarjei și 
sonajele astfel tratate ne 
antipatice.

șarjă 
însă 
pînă 
per- 

devin 
Sculptorul pare a 

stoarce urîciune din eroii operei 
sale, atitudinea lui e lipsită de 
căldura generozității cînd se a- 
propie de măruntele metehne ino
fensive.

înclinarea lui spre grotesc, as
cuțimea spiritului său de observa
ție, ar găsi o aplicare mult mai 
eficace dacă s-ar ocupa de sati
rizarea acelor vicii și tare morale 
dăunătoare a căror gravitate me
rită pedeapsa unei șarje sarcas
tice, necruțătoare. Ele sînt însă, 
reprezentate în expoziție numai 
prin cîteva exemplare : dogmati
cul, demagogul.

Avem impresia că aici se tace 
șarjă de dragul șarjei, finind 
prea puțin seama de rostul edu
cativ al caricaturii ca gen artistic.

Rîsul are o gamă nuanțată, po
trivită cu obiectul său : între sar
casm și umor esfe o diferență ca 
între împunsătura de boionetă și 
înțepătura de ac. Aceasta se răz
bună de altfel asupra artistului în
suși : căci atunci cînd își propune 
să se apropie de lucruri cu gin
gășie și cu stimă, ca în figurinele 
reprezenfînd oameni la muncă 
sau momente poetice („La soare", 
„Dimineața"), Benczedi nu izbu
tește să exprime convingător fru
musețea, alunecînd pe nesimțite 
spre grotesc.

ANCA ARGHDR

cursurilor, frecvența celor pes
te 450 de tineri, a urmărit fe
lul cum se pregătesc, iar me
todele de învățătură ale celor 
mai buni cursanți le-a popula
rizat la gazeta de perete și în 
cadrul consfătuirilor de bri
gadă. Pentru a vedea eficiența 
cursurilor, organizația U.T.M. 
a analizat munca brigăzilor 
de tineret. Cu acest prilej au 
reieșit rezultate satisfăcătoare. 
Așa, de pildă, brigada de ti
neret de la secția croit, con
dusă de Achim Paraschiva, 
însușindu-și cele mai bune 
metode de îmbinare a tipare
lor. în perioada iulie-septem- 
brie a economisit 8.529 dmp 
piele în valoare de 14.752 lei. 
tn brigadă nu s-au mai remar
cat abateri de la normale de 
croit ceea ce a dus la îmbu
nătățirea calității produselor. 
O consecință imediată a apli
cării celor învățate la cursu
rile de ridicare a calificării a 
fost îmbunătățirea indicilor

Cu toate acestea In organi
zarea și desfășurarea cursuri
lor de ridicare a calificării, 
organizația U.T.M. împreună 
cu comitetul sindicatului au 
neglijat un aspect important : 
folosirea cărților și publicați
ilor tehnice în ajutorul unei 
bogate documentări a tinerilor. 
Cabinetul tehnic împreună cu 
colectivul conducătorilor 
cursurilor ar trebui să acorde 
mai multă atenție acestei la
turi a pregătirii profesionale 
a tineretului. Standuri de cărți 
tehnice noi, consultații pe 
teme de producție organizate 
de maiștri și ingineri, con
cursuri „Cine știe meserie, cîș- 
tigă" ar contribui la stimularea 
interesului pentru citit, pentru 
studiul problemelor tehnice.

„Abia au trecut două luni 
de la încheierea cursurilor de 
ridicare a calificării — ne in
formează inginera Mioara 
Nichita, responsabilă cu pro
blemele de producție în 
comitetul U. T. M. pe în
treprindere, și redeschide
rea lor se impune ca o ne
cesitate în vederea îndeplinirii 
cu succes a sarcinilor de plan 
pe anul 1962. în anul viitor 
producția de încălțăminte a 
fabricii noastre va fi mai mare 
ca cea realizată anul acesta. 
Vom mări sortimentele de 
produse fabricate cu încă 40 
de modele noi. Pentru a-i a- 
juta pe tineri încă de pe a- 
cum în îndeplinirea acestor 
sarcini vom organiza un curs 
de ridicare a calificării la sec
ția croit. Treptat în fiecare 
secție și subsecție. la fiecare 
fază de lucru, cursurile de ri
dicare a calificării vor cuprin
de întregul tineret. în acest 
fel vom asigura una din con
diții pentru ca tineretul să 
participe activ la realizarea cu 
succes a indicilor de plan pe 
anul 1962".

Concert de muzică 
preclasică pentru 

studenți
La numai zece zile după 

un interesant festival Liszt- 
Bartok, dirijorul Constantin 
Bugeanu a prezentat la pupi
trul unei formații de cameră 
a Filarmonicii bucureștene un 
instructiv concert de mu
zică preclasică pentru stu
denții Institutului Medico- 
Farmaceutic din București.

Prezentarea într-un singur 
concert a cîtorva dintre ma
rile comori ale muzicii pre
clasice n-a dăruit tinerilor nu
mai reale satisfacții artistice 
dar i-a apropiat, le-a prezen
tat coordonatele necesare în
țelegerii și prețuirii nestema
telor artistice create de marii 
maeștri ai muzicii veacului 18.

Sperăm că interesantul con
cert de muzică preclasică nu 
constituie decît una din ma
nifestările muzicale de acest 
gen, ale noii stagiuni muzicale 
prin care Filarmonica bucu- 
reșteană va contribui la edu* 
cația estetică a maselor largi 
de tineri.

I. 8.



a conferința de 
dare de seamă și 
alegeri U.T.M. din 
Centrul universi
tar Iași, utemiștii, 
delegați din partea 

organizațiilor U.T.M. ale celor 
șase institute de învățămînt 
superior, au dezbătut cu spi
rit de răspundere activitatea 
organizațiilor U.T.M. din fa
cultăți, au hotărît cum să 
muncească mai bine în viitor, 
cum să învețe mai bine. Ei 
au dovedit astfel că sînt re
prezentanții unui tineret uni
versitar matur, conștient de 
sarcinile de răspundere ce-i 
revin azi, pe băncile facultă
ții, și mîine, în producție.

Numeroși delegați care au 
luat cuvîntul, au dat glas 
simțămintelor de recunoștință 
și dragoste fierbinte ale stu- 
dențimii ieșene față de parti
dul nostru, care a creat tine
retului universitar condiții de 
studiu și viață din cele mai 
bune. Așa cum s-a spus în 
conferință, adevărata valoare 
a acestor condiții poate fi în
țeleasă mai deplin comparînd 
realitățile trecutului cu cele 
ale prezentului. în 1938, de 
exemplu, existau la Iași nu
mai trei cămine studențești 
cu 480 locuri (într-o cameră 
erau 40 de paturi) și două 
cantine cu 300 locuri. Astăzi, 
în acest oraș, studenții au la 
dispoziție 20 cămine, dintre 
care 11 sînt noi; numărul ce
lor care iau masa la cantină 
trece de 7.000. Numai în anul 
universitar trecut, și în cele 
două luni care s-au scurs de 
la deschiderea noului an, au 
fost date în folosință două 
complexe studențești cu peste 
2.000 locuri. A crescut numă
rul institutelor, au luat ființă 
la Iași facultăți, secții și spe
cialități noi. Studenții ieșeni 
au primit cu profundă bucu
rie expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, la 
adunarea activului de partid 
din regiunea Iași, care a ară
tat minunatele perspective de 
dezvoltare ale regiunii lor, 
sarcinile care stau în fața oa
menilor muncii din regiunea 
Iași. Ei au primit cu adîncă 
emoție și recunoștință hotărî- 
rea partidului ca în Iași să se 
construiască un institut poli
tehnic, care să permită școla
rizarea unui număr de 5.500 
studenți. în Centrul universi
tar Iași se vor construi pină 
în 1965, cămine cu o capacita
te de aproximativ 7.000 locuri; 
te va extinde spațiul destinat 
institutelor 
perior din 
pective de 
țămintului 
pentru studenții ieșeni un im
bold pentru noi și importante 
succese în munca lor de însu
șire a științei și culturii, în 
strînsă legătură cu practica 
maintată.

Analizind activitatea orga
nizațiilor U.T.M. dx Centrul 
universitar lași darea de sea
mă și vorbitorii au apreciat că 
imensa majoritate a studenți- 
mii ieșene iși îndeplinește eu 
răspundere îndatoririle ce-i 
revin. Ceea ce caracterizează 
studenții ieșeni — ca de alt
fel pe toți studenții țării noas
tre — este dragostea și atitu
dinea nouă față de muncă, 
hotărîrea de a răspunde con
dițiilor ce le au la dispoziție, 
grijii cu care sînt înconjurați, 
prin rezultate șl mai bune 
la învățătură, în activita
tea politică și obștească. 
Numeroase realizări — obți
nute la examene, în cerceta
rea științifică și în practica de 
producție, la munca patriotică 
și activitatea cultural-educati- 
vă, ca și în multe alte dome
nii — arată cu prisosință că 
tineretul universitar ieșean se 
încadrează efortului general 
al studenților din țara noastră 
de a se 
cu o înaltă 
și practică.

Muncind 
organelor 
lor de partid, 
U. T. M. din facultăți și in
stitute, comitetul U.T.M. al 
centrului universitar și-au a- 
dus contribuția la educarea 
comunistă a studenților, la 
obținerea rezultatelor bune în 
studiu și activitatea practică.

de Invățimint su- 
oraș. Aceste ners- 
dezvoltare a învă- 
superior constituie

forma ca specialiști 
pregătire teoretică

sub 
și

conducerea 
organiza ții- 

organizațiile

margem
Pe scenele teatrelor de la 3 

la 10 decembrie 1961
SALA PALATULUI 

ROMINE (Teatrul „C. I.
R. P. 

__ ._______ Noțta- 
ra”) : FÎNTÎNA BLANDUZIEI 
— joi 7 (orele 19,30). (Teatrul 
Național „I. L. Caragiale”) : 
APUS DE SOARE — duminică 
10 (orele 19,30).

TEATRUL DE OPERĂ ȘI BA
LET AL R. P. ROMINE : COP. 
PELIA — duminică 3 (orele 11); 
TOSCA : duminică 3 (orele
19,30) ; CARMEN — marți 5 
(orele 19,30) ; TRAVIATA —
miercuri 6 (Orele 19,30) ; FAUST 
— joi 7 (orele 19,30) ; ROMEO 
ȘI JULIETA — vineri 8 (ore
le 19,30) ; MAEȘTRII ClNTĂ- 
REȚI — sîmbătă 9 (orele 19); 
CIO CIO-SAN — duminică 10 
(orele 11); LAKME — 
nică 10 (orele 19,30).

dumi-

DE O- 
DRA-ELIXIRUL

— duminică 3, dumi-
duminică 3, marți

TEATRUL DE STAT 
PERETĂ : 
GOSTEI _ _
nică 10 (orele 10,30) ; LYSIS- 
TRATA ..................
5, (orele 19.30) ; VÎNZĂTORUL 
DE PĂSĂRI — miercuri 6 (o- 
rele 19,30) . BOCACCIO — joi

Darea de seamă prezentată 
și delegații care au luat cu- 
vîntul au arătat, totodată ne
cesitatea ca organizațiile 
U.T.M. să-și îmbunătățească 
necontenit activitatea politico- 
educativă în rîndul studenți
lor, să-și aducă o contribuție 
și mai mare la buna pregă
tire teoretică și practică a 
studenților.s onferința — rele- 

vînd experiența 
pozitivă a unor 
organizații U.T.M. 
și dezvăluind de
ficiențele din ac

tivitatea altora — a făcut în 
același timp numeroase pro
puneri, indicînd măsuri con
crete pentru îmbunătățirea 
muncii. Conferința a stabilit 
ca în centrul muncii politice a 
organizațiilor U.T.M. să stea 
preocuparea de a-i ajuta pe 
toți studenții să-și însușeas
că cu profunzime învățătura 
marxist-leninistă, să cunoas
că și să-și însușească politica 
partidului, să participe activ 

Pe marginea conferinței de 
dare de seama și alegeri U.T.M.

din Centrul universitar iași

la întreaga muncă politică și 
obștească desfășurată în insti
tutele de învățămînt superior 
ieșene. Munca -politică desfă
șurată de organizațiile U.T.M. 
și asociațiile studenților să 
aibă drept scop dezvoltarea 
conștiinței socialiste a -studen
ților, creșterea răspunderii a- 
cestora pentru realizarea sarci
nilor ce le revin ca studenți 
de a se pregăti multilateral, teo
retic și practic, pentru activi
tatea viitoare în producție. 
Participants la conferință au 
arătat că întreaga muncă po
litică desfășurată de organiza
țiile U.T.M. și asociațiile stu
denților trebuie să fie pătrun
să de combativitate și intransi
gență față de orice manifes
tări ale ideologiei și moralei 
burgheze, să se dezvolte opi
nia colectivă împotriva acelo
ra care nu-și îndeplinesc în
datoririle de studenți.

In lumina acestor sarcini, 
conferința a arătat că este ne
cesar să fie Îmbunătățit con
tinuu conținutul muncii po
litice, și înlăturate lipsurile 
manifestate in anul universi
tar trecut S-a arătat de 
pildă, că organizațiile U.T.M., 
mai ales cele de la facultățile 
de filologie și agronomie, pre
cum și altele vor trebui să 
acorde o mai mare grijă îm
bunătățirii conținutului adu
nărilor generale U.TM în 
acest sens, este necesar să se 
stabilească cu mai multă aten
ție ordinea de zi a adunărilor 
generale U.T.M. 
care se discută 
generale U.T.M. să fie strins 
legate de necesitățile muncii 
politico-educativă a organiza
ției U.T.M. respective, să con
tribuie eficient la educarea 
ideologică, moral-politică a 
studenților.

Conferința a cerut noului 
comitet U.T.M. să-și sporească 
preocuparea și pentru mai 
buna organizare a învățămîn- 
tului politic, pentru îmbună
tățirea conținutului acestuia. 
Este necesar să se consulte 
studenții — acolo unde nu s-a 
făcut aceasta — în vederea a- 
legerii temelor pentru fiecare 
ciclu de conferințe, să se ana
lizeze propunerile făcut și să 
se stabilească, pentru fiecare 
facultate, acele cicluri de 
conferințe care corespund ni
velului de pregătire al stu
denților, cerințelor acestora. 
De asemenea, să se manifeste 
mai multă preocupare față de 
felul cum se pregătesc studen
ții pentru conferințe.

Conferința a cerut, de ase
menea, să existe o mai mare 
preocupare pentru ca infor
mările politice să se desfășoa
re cu regularitate. în fiecare 
săptămînă. Organizațiile UTM 
trebuie să vegheze ca aceste 
informări politice să fie bine

Problemele 
în adunările

19,30) ; VĂDUVA VE-7 (orele ____ .,_____ ___ _
SELĂ — vineri 8 (orele 19,30); 
LASAȚI-MA SA CÎNT - sîm
bătă 9 (orele 19,30) ; PLUTA
ȘUL DE PE BISTRIȚA - du
minică 10 (orele 19,30).

TEATRUL NATIONAL „I. L. 
CARAGIALE” (sala Comedia) : 
ANNA KARENINA - dumini
că 3 (orele 10), vineri 8 (orele
19,30) ; CIDUL — duminică 3 
(orele 15,30); DISCIPOLUL DI
AVOLULUI — duminică 3 (o- 
rele 19,30), duminică 10 (orele 
15); HANGIȚA — marți 5 (o- 
rele 19.30) ; POVESTE DIN IR- 
KUȚSC — miercuri 6 (orele
19,30) ; ÎNVIEREA - joi 7 (o- 
rele 19,30) . OAMENII ÎNVING
— sîmbătă 9 (orele 19,30), du
minică 10 (orele 10) ; NĂPAS
TA — duminică 10 (orele 19,30). 
Sala Studio : TITANIC VALS
— duminică 3 (orele 10), 
miercuri 6 (orele 19,30) ; SICI
LIANA — duminică 3, sîmbătă 
9, duminică 10 (orele 15), vi
neri 8 (orele 19,30) ; FIICELE
— duminică 3, duminică 10, joi 
7 (orele 19,30) ; DEZERTORUL 

pregătite, să nu se rezume la 
o simplă înșiruire a evenimen
telor, apărute în presă, eveni
mente pe care studenții le cu
nosc din ziar, cj să-i ajute pe 
aceștia să înțeleagă mai bine 
sensul evenimentelor politice 
interne și internaționale, să le 
interpreteze în mod just.

— Un rol important în îm
bunătățirea activității politi
co-educative cu studenții îl 
are activitatea cultural- ar
tistică, și desigur organiza
rea timpului liber al stu
denților. Centrul universitar 
Iași a obținut unele succese 
frumoase în această privință. 
Participanții la conferință au 
arătat însă că este necesar să 
se lărgească mai mult activi
tatea cultural-artistică, care 
să cuprindă un număr din 
ce în ce mai mare de studenți. 
Organizațiile U.T.M. au sar
cina să ajute și să îndrume 
asociațiile studenților pentru 
organizarea unor activități 
culturale interesante și edu
cative. Este foarte important 
ca, în activitatea cultural-ar- 

tistică studenții să nu fie 
simpli spectatori, ci partici
pant activi. De aceea, confe
rința arată că este necesar 
să se organizeze cît mai mul
te activități cultural-educati
ve la nivelul grupelor și ani
lor, activități care să-i cu
prindă, ca participant, pe 
toți studenții. Inițiative valo
roase — ca aceea a serilor 
culturale organizate de grupe
le din I.M.F. sau experiența 
pozitivă existentă în unele 
facultăți din Universitate și 
Institutul politehnic — tre
buie preluate și extinse în în
treg centrul universitar. O 
mai mare atenție trebuie a- 
cordată antrenării studenților 
în activitatea 
gată ce se 
de cultură.

educativă bo- 
desfășoară la casa

0 rganizațiile U.T.M. 
— arată conferin
ța— vor trebui să 
muncească astfel 
ca întreaga acti
vitate politico-edu-

ca-..u sa fie strins legată de 
sarcinile pregătirii teoretice 
și practice a studenților să 
determine creșterea nivelului 
calitativ al pregătirii științifi
ce a acestora. Conferința a 
cerut organizațiilor U.T.M. să 
îndrume asociațiile studenți
lor pentru a contribui mai 
mult la ridicarea nivelului 
muncii profesionale a studen
ților. Astfel s-a arătat că este 
necesar să se îmbunătățească 
conținutul consfătuirilor pro
fesionale, să existe mai multă 
grijă pentru sprijinirea stu
denților la învățătură, pentru 
a-i determina pe toți studen
ții să muncească ritmic.

Ridicarea nivelului la învă
țătură al studenților depinde 
și de nivelul activității des
fășurate de organizațiile și 
asociațiile studenților, de mo
dul în care acestea se preocu
pă să creeze în colectivele stu
dențești o atmosferă de serio
zitate în muncă șj învățătură, 
o atitudine plină de răspun
dere față de pregătirea fiecă
rui student, să creeze o opinie 
combativă, exigentă față de 
orice manifestare negativă.

Pentru realizarea tuturor 
acestor sarcini, conferința a 
cerut comitetului U.T.M. al 
centrului universitar să mun
cească mai organizat, mai 
planificat, să înlăture orice 
tendință de sectarism, de auto- 
mulțumire, de formalism — 
să-și îmbunătățească continuu 
stilul de muncă. Sarcinile ce 
revin organizațiilor U.T.M. nu 
se pot rezolva prin întocmi
rea unor situații, prin instrui
rea — la centru — a cadrelor 
și prin ședințe. Aceste sar
cini trebuie să se realizeze 
operativ, prin munca vie, con
cretă ce trebuie desfășurată

— marți 5 (orele 19,30) ; TAR- 
TUFFE — sîmbătă 9 (orele
19,30) ; MILIONARII — dumi
nică 10 (orele 10),

TEATRUL ,.C. I. NOTTARA” 
(sala Magheru) : ANTONIU ȘI 
CLEOPATRA — duminică 3, 
duminică 10 (orele 10), marți 
5 (orele 19,30) ; PYGMALION
— duminică 3, duminică 10 (o- 
rele 15,30), miercuri 6 (orele
19,30) ; CYRANO DE BERGE
RAC — duminică 3, joi 7 (ore
le 19,30) ; SCANDALOASA LE
GĂTURA DINTRE DOMNUL 
KETTLEE ȘI DOAMNA MOON
— vineri 8 (orele 19,30) , FIUL 
SECOLULUI — sîmbătă 9 (o- 
rele 19,30) ; ÎN NOAPTEA 
ASTA NU DOARME NIMENI
— duminică 10 (orele 19,30). 
(Sala Studio) : SCANDALOASA 
LEGĂTURA DINTRE DOMNUL 
KETTLEE ȘI DOAMNA MOON
— duminică 3, duminică 10 (o- 
rele 10,30), miercuri 6 (orele 
20), duminică 10 (orele 16) ; 
BĂIEȚII VESELI — duminică

(orele 20) ;
16) ; CÎNTA 
— marți 5, 

20) ; VIORI 
— duminică

BĂIEȚII VESELI
3, joi 7, vineri 8 
duminică 10 (orele 
PRIVIGHETORILE 
sîmbătă 9 (orele 
DE PRIMĂVARA 
10 (orele 20).

TEATRUL „LUCIA „STUR- 
DZA BULANDRA” (Sala Ma
tei Millo) : CUM VA PLACE
— duminică 3 (orele 10), vineri 
8 (orele 19,30) ; TREI GENE
RAȚII — duminică 3 (orele 
15) ; AL PATRULEA — dumi
nică 3, joi 7, duminică 10 (ore
le 19,30) ; ÎNTOARCEREA — 
marți 5 (orele 19,30), duminică 
10 (orele 15) ; SFINTA IOANA
— miercuri 6 (orele 19,30), dumi
nică 10 (orele 10) ; PASSACA- 
GLIA — sîmbătă 9 (orele 19,30). 
(Sala Fihmon Sîrbu): MENA
JERIA DE STICLA - dumi
nică 3 (orele 10), marți 5, vi- 

în facultăți, în ani, în grupe. 
De aceea, noul comitet al cen
trului universitar are datoria 
să ajute mai îndeaproape or
ganizațiile U.T.M. din facul
tăți, să fie mai operative în 
rezolvarea sarcinilor ce-i 
revin.

Conferința a recomandat co
mitetului U.T.M. din Centrul 
universitar Iași să dovedească 
o sporită preocupare pentru 
îndrumarea Consiliului U.A.S 
și a asociațiilor studenților 
din facultăți. Trebuie îndru
mate mai îndeaproape asocia
țiile pe linia îmbogățirii con
ținutului tuturor acțiunilor pe 
care le organizează, astfel ca 
ele să-și aducă un aport mai 
mane la îmbunătățirea muncii 
profesionale a studenților, la 
organizarea activității cultu
ral-educative, la rezolvarea 
sarcinilor social-gospodărești. 
Este necesar să fie analizată 
periodic activitatea Consiliului 
U.A.S. Iași ?! a consiliilor din 
institute, să se stabilească mă
suri concrete care să ducă la 
îmbunătățirea muncii acesto
ra, să fie sprijinite concret.

in tot ce au spus 
delegații la con
ferință — cînd au 
luat cuvîntul pe 
marginea dării de 
seamă sau cînd au 

discutat proiectul de hotărîri 
— a reieșit puternic în evi
dență elanul lor tineresc, ho- 
tărîrea lor, și a celor pe care 
i-au reprezentat, de a munci 
mai mult, mai bine. Dezba
terile purtate cu maturitate au 
dus în mod firesc la adopta
rea de hotărîri cuprinzătoare 
și chibzuite. Traducerea în 
viață a tuturor acțiunilor cu
prinse în hctărîrea conferin
ței va contribui cu sigu
ranță la îmbunătățirea acti
vității organizațiilor U. T. M. 
din facultățile ieșene. Maturi
tatea , spiritul de răspundere 
și entuziasmul cu care dele
gații au dezbătut în conferin
ță problemele legate de pre
gătirea politică și profesio
nală constituie o dovadă a 
străduinței întregului tineret 
universitar din Iași de a do- 
bîndi o înaltă pregătire poli- 
tico-ideologică și de specia
litate, pentru a fi la înălțimea 
cerințelor epocii pe care o 
trăim, de desăvîrșire a cons
trucției socialiste.

GHEORGHE MITROI

A sosit presa.
Foto : GR. PREPELIȚA

neri 8 (orele 19,30), duminică 
10 (orele 15) . UN STRUGURE 
IN SOARE — duminică 3 (o- 
rele 15) ; TAKE, IANKE ȘI 
CADÎR — duminică 3, joi 7, 
duminică 10 (orele 19,30) ; CRED 
ÎN TINE — miercuri 6, sîm
bătă 9 (orele 19,30), duminică 
10 (orele 10).

TEATRUL PENTRU TINE- 
RET ȘI COPII (Sala pentru ti
neret) : SCRISORI DE DRA
GOSTE — duminică 3 (orele 
11), duminică 10 (orele 20) ; 
NILA — duminică 3, sîmbătă 
9 (orele 20), duminică 10 (orele 
11) ; PRIMA INTÎLNIRE — 
marți 5, joi 7 (orele 20) ; MA
RELE FLUVIU ÎȘI ADUNĂ 
APELE — miercuri 6, vineri 
8 (orele 20). (Sala pentru co
pii) : MARȚIENII — duminică 
3 (orele 10) ; DOI LA ARIT
METICĂ — duminică 3, sîm
bătă 9, duminică 10 (orele 18), 
duminică 10 (orele 9) ; BĂIA
TUL DIN BANCA DOUA - 
marți 5, miercuri 6, joi 7, vi
neri 8 (orele 18).

TEATRUL C.F.R.-GIULEȘTI : 
MOTANUL ÎNCĂLȚAT — du
minică 3, duminică 10, (orele 
10) ; FLORI VII — duminică 3, 
duminică 10 (orele 19,30) ; VE
CINI DE APARTAMENT - 
marți 5 (orele 19.30) ; O LUNĂ 
DE CONFORT — miercuri 6 
(orele 19,30) . PUTEREA ÎNTU
NERICULUI — joi 7 (orele
19,30) ; HOȚII ȘI VARDIȘTII 
— vineri 8 (orele 19,30); DOM
NIȘOARA NASTASIA - sîm
bătă 9 (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : 
CELEBRUL 702 — duminică 3, 
duminică 10 (orele 11), marți 
5, miercuri 6, vineri 8 (orele
19,30) ; PRIETENA MEA PIX 
— duminică 3, sîmbătă 9 (o- 
rele 19,30) ; MI SE PARE RO-
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Unul din blocurile turn de pe strada Ștefan cel Mare din Iași.

Se pregătesc 
pentru examenul 

de maturitate
E duminică. în curtea Școlii 

medii, „Nicolae Bălcescu-1 din 
orașul Pitești un grup de elevi 
discută, glumesc, rid. Deși e 
zi de repaus soneria cheamă 
elevii în clasă. Sînt elevii cla
selor a Xl-a care astăzi au 
venit la orele de pregătire în 
vederea susținerii examenului 
de maturitate. Citeva ore ele
vii ascultă atenți lecțiile de 
sinteză predate de profesorii 
de specialitate, cadre didacti
ce cu multă experiență in 
munca pedagogică.

Inițiativa direcției Școlii me
dii „Nicolae Bălcescu" de a 
începe de pe acum pregătirea 
la matematică, fizică, chimie, 
istorie și limba romînă a ele
vilor care vor susține în acest 
an școlar examenul de matu
ritate va ajuta elevii să se 
prezinte bine pregătiți în fața 
comisiei de examinare. Acum, 
în fiecare duminică, marea 
majoritate a elevilor claselor 
a Xl-a se prezintă cu regula
ritate la orele de consultație, 
deși frecvența la aceste ore nu 
este obligatorie.

DUMITRU GHEORGHE

MANTIC — joi 7, duminică 10 
(orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE 
STAT: UN MILION PENTRU 
UN SURÎS - duminică 3, joi 
7 (orele 20) ; CIRI BIRI BOM

— marți 5, miercuri 6, du
minică 10 (orele 20); LOZUL 
CEL MARE — vineri 8 (orele 
20) ; MERCADET - sîmbătă 9 
(orele 20).

DE ARTA 
CINEMATO-

INSTITUTUL
TEATRALĂ ȘI
GRAFICĂ „I. L. CARAGIALE”: 
D’ALE CARNAVALULUI —

CINEMATOGRAFE
MUNCA (16: 18,15; 20,30). La 

începutul secolului; PATRIA 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21);
Cazul Glewitz ; REPUBLICA 
(9,30 ; 11,45; 14. 16,45; 19; 21,15), 
I. C. FRIMU (10; 12; 15; 17; 19; 
21), MIORIȚA (10; 12; 16,30;
18,45. 21) : Mecanicul conducea 
trenul ; ARTA (15; 17; 19; 21), 
GH. COȘBUC (15; 17; 19; 21) : 
Nu te lăsa niciodată : MAGHE
RU (10; 12; 15. 17; 19; 21): Ca
zacii; V. ALECSANDRI (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), ELENA PA
VEL (9. 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
GH. DOJA (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21); Cele 400 de lovituri 
(cinemascop); LUMINA (10—14; 
16; 18,30. 20,45) : Omul cu două 
fețe : MAXIM GORKI (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20.30) : Cazacii; V. 
ROIATĂ (9; 11,30. 14; 16,30; 19;
21,30),  VOLGA (9; 11,30; 14; 
16,30 ; 19; 21,20) Ultimul meu 
tango; BUCUREȘTI (9; 11. 15; 
17; 19; 21) : Vîntul s-a oprit în 
zori ; CENTRAL (10; 11,45;
13,30: 15,15; 17; 18,45; 20,30):
Spectatori în ofsaid ; VICTO
RIA (10; 12; 15; 17; 19; 21);

Flamura patriei
și inima noastră

(Urmare din pag. l-a)

(ost secretara organizației 
Valea Mare, 

Emoționată, ea

ds 
bază din Valea Mare, Lia 
MoisiL Emoționată, ea a 
adus in sală glasul poeziei:

Steme piereau; vedeam cum 
brusc dispare 

Vreun șarpe, vultur, leu, ori 
alte fiare.

Si steme noi suiră-n locul gol, 
Cu spice, brazi, și sonde de 

peirol...
— Așa s-a petrecut la noi, 

prietini. 
Azi peste munți împăduriți cu 

cetini 
Răsare mîndru soarele, iar 

lingă 
Bătrînii munți, crescînd în 

partea stingă, 
O sondă de petrol vestește 

cum că 
Izvorul vieții noastre e în 

muncă, 
împrejur cununa cea de 

spice 
pîne spune și de trai 

ferice.
colo-n vîrful stemei 

noastre, iată, 
O stea de purpur mîndră se 

arată.

Ajunși aici, pe terenul bine 
cunoscut și drag al zilei 
de astăzi, cei 120 de ti
neri au simțit că ar avea — 
fiecare — ceva de spus. Sînt 
tari in materie de istorie con
temporană.

— Noi, cei care am făcut 
armata în rîndurile ostașilor 
Republicii Populare Romîne, a 
spus Augustin Rogojan, noi 
cei care am depus jurămîniul 
de credință în fața drapelului 
ei, am trecut printr-o mare și 
minunată școală a vieții noi. 
O școală care te învață să 
înfrunți greutățile, te călește 
pentru a fi oricînd în stare să 
aperi așa cum se cuvine vie
țile celor ce muncesc, bogăți
ile pămîntului, seninul ceru
lui. Sub acest drapel am în
vățat să luptăm pentru inie, 
resele poporului, pentru pace, 
pentru socialism. Și-am învă
țat bine lucrul acesta. L-ați 
văzut pe loan Cușmir, cînd a 
venit în permisie : fruntaș în 
pregătirea de luptă și poli
tică...

— Azi, l-a întregit ideea E- 
mil Timiș, dacă imperialiștii 
ar îndrăzni să încerce a 
smulge din mîinile noastre a- 
cest drapel cu tot ce înseam
nă el în istorie după 23 Au
gust, cu tot ce înseamnă el 
în inima poporului, numai 
trăznetul și cenușa s-ar alege 
din ei 1 Niciuna din cuceririle 

iuminică 3. sîmbătă 9 (orele 
10); MINCIUNA ARE PI
CIOARE LUNGI — joi 7, du
minică 10 (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZI
CAL „C. TĂNASE" 
voy): REVISTA 62 
nică 3, marți ", 
joi 7, vineri 8, sîmbătă 9, du
minică 10 (orele 20).

(Sala Sa-
— dumi-

5, miercuri 6,

CIRCUL DE STAT: LUMI- 
NILE ARENEI — duminică 3, 
duminică 10 (orele 16), dumi
nică 3, luni 4, marți 5, miercuri 
* • • - ‘ 1 ■— a,6, joi 7, vineri 8, sîmbătă 
duminică 10 (orele 20).

Rapsodia ucraineană : TIMPURI 
NOI (10—21 : Cei trei gineri — 
Cerințe, știință și materiale noi 
— Instinctul înfrînt — Spania 
1800. 13 SEPTEMBRIE (10—12) 
Program special pentru copii 
(15 ; 17; 19; 21) El Hakim ; TI
NERETULUI (16; 19,30) Două 
vieți (ambele serii); ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE (16; 18, 
20) FLACĂRA (15; 17; 19. 21) : 
LIBERTĂȚII (10; 12; 14; 16,30, 
18,30; 20,30) Oameni pe gheață; 
CULTURAL (16; 18,15; 20,30).
M. EMINESCU (15; 17; 1#; 21), 
G. BACOVIA (16; 18; 20): Că
pitanul Dabac, AL. POPOV 
(10—21): Raidul vărgat; GRI- 
VIȚA (10; 12; 14,50: 17; 19,15;
21.30) , POPULAR (10,30; 14,30;
16,45. 19; 21,15); Carmen de la 
Ronda; C. DAVID (15,30; 18;
20.30) : Oameni pe gheață; 
UNIREA (16; 18,15; 20,30;), 23 
AUGUST (10. 12; 15,30; 18;
20,30):  Doctorul din Bothenow; 
T. VLADIMIRESCU (16; 18; 
20): Pe urmele braconierului; 
MOȘILOR (16; 18: 20): Alexandr 
Nevski ; DONCA SIMO (11, 15; 
17 ; 19; 21): Revista visurilor.

vreodată irosită, 
purpură a socialis- 
care vorbește poe- 
va stinge niciodată

a căpătat, firesc. 
Dragostea de pa- 

iierbinie de a-i

noastre, dobîndite prin luptele 
la care ne-a condus partidul, 
nu va fi 
Steaua de 
inului, de 
tul, nu își 
raza.

Discuția 
extindere, 
trie, dorința 
spori bogățiile, frumusețea de 
poveste și tăria, trăsătură ca
racteristică a tineretului nos
tru nu a fost străină uîemiști- 
lor și tinerilor din comună. O 
dovedesc faptele. De cite cri 
pină acum, solicitînda-i lui 
Ilarion Iugan, comandantul 
brigăzii utemiste de muncă 
patriotică cinstea de a purta 
steagul brigăzii nu au pornit 
„cu cîntec, înainte!” cei 75 
de tineri care au adus patriei 
economii depășind 30.000 
lei! Pe stema țării, soarele 
răsare deasupra munților îm
păduriți. Pădurea, această 
desfătătoare podoabă a mun
ților are printre tinerii Năsă- 
udului prieteni buni, de nă
dejde. Pe drept cuvînt Alerte 
Boldiș a amintit efectul con
sfătuirii ținută cu cîtăva vre
me în urmă în comuna Șanț 
și a cărei temă era „Reface
rea patrimoniului foresder — 
o îndatorire patriotică'’. împă
duriri •— iată un cuvînt de 
ordine pentru brigada de 
muncă patriotică.

Și dacă astăzi frații mai 
mici vin să învețe într-o 
școală nouă este pentru că la 
transportul varului, nisipului, 
la prepararea mortarului, la 
înălțarea cărămizilor spre zi
durile proaspete au ajutat din 
plin și forțele tinere ale comu
nei. Nici copiii nu s-au lăsat 
mai prejos. Harnicii pionieri 
au plantat salcîmi pe terenu
rile supuse eroziunilor și. săl
cii de-a lungul malurilor So
meșului, au îngrijit creșterea 
a 3.000 de pomi, au adus 
sprinteneala și agerimea bra
țelor lor la transportul țigle-
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La cinematograful PATRIA
PREMIERĂ 

noului film romînesc

ERNEST MAFTEI, MIRCEA BAȘTA, EUGENIA BOSIN- 
CEANU, GHEORGHE NOVAC. SANDU STICLARU.

Scenariul: D. Carabăț, B. Meirovici, M. Săucan ; Regia : Mir
cea Săucan ; Imaginea : Costea Ionescu Tonciu ; Muzica : 

Anatol Vieru.

SĂTENI I
în întreaga {ară se desfășoară

Festivalul filmului
pentru sate

în cadrul căruia se va
însemnat de filme artistice și documentare 

agrozootehnice și de știință popularizată

prezenfa un număr

O producfie a Studioului Cinematografic București

TELEGRAMA
Tovarășului 
CORNELIU 

Ministrul
MĂNESCU,

Afacerilor Externa 
al

tovarășe Mănescu,
Republicii Populara Romina 

Stimate
primiți sincerele mele mulțu
miri pentru călduroasele feli
citări și urări tovărășești ex
primate cu prilejul celei de-a 
44-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
împărtășesc întrutotul profun
da dv. convingere că relațiile 
de prietenie frățească și cola
borare multilaterală statorni
cite între țările noastre se vof 
întări și dezvolta continuu și 
pe viitor, spre binele popoare
lor Republicii Populare Romî
ne și Uniunii Sovietice.

A. GROMÎKO 
----- •------

Refac patrimoniul 
forestier

Cunoscînd importanța re- 
plantării fondului forestiei 
exploatat, precum șl mărirea 
suprafețelor cu plantări fo
restiere, tinerii din regiunea* 
Suceava, mobilizați de organi
zațiile U.T.M. înscriu zilnii 
prin muncă patriotică noî șf 
frumoase realizări în acțiunea 
de refacere a patrimoniului 
forestier.

Numai în această toamnă 
suprafața plantată prin munj> 
ca patriotică a tinerilor din 
regiunea Suceava, însumează 
cifra de peste 286 hectare.

S. SIGI 
funcționar

întîlnirea tinerilor 
Șanț cu filele de 
drapelului nu a 

întîmplătoare, nici

loi pe acoperișul scolii în con
strucție. S-au dovedii demni 
astfel de distincțiile pionie
rești, stelufele care le împo
dobesc tunicile, șorțurile.

Oriunde a fost un șantier al 
muncii patriotice, iie la Valea 
Mare, fie în inima satului, 
steagul și-a desfășurat faldu
rile deasupra mulțimii de ti
neri ; poate că unduirea stea
gului a fost pricinuită de în
săși respirația fierbinte a bri
gadierilor.

Așa că 
din comuna 
istorie ale 
fost nici 
unică. Se vor mai intîlni. Voi 
adăuga, ei înșiși, vreun rînd 
la aceste file de istorie. Se 
vor intîlni în curînd cu acest 
steag cei 30 de tineri care, în 
preajma zilei Republicii își 
vor serba majoratul. Se vor 
întîlni, mai mulți încă, în no
ile ore de muncă patriotică la 
îndeplinirea obiectivelor pe 
care în lumina Plenarei a 
IlI-a a C.C. al U.T.M. și le-au 
propus în adunarea generală 
de alegeri: împădurirea a 30 
de hectare, curățirea a 50 de 
ha pășuni, eiectuarea lucrări
lor necaliiicate la ridicarea 
unui pavilion de joc, amenaja
rea terenului de sport, etc. Se 
vor întîlni, pe un plan superior' 
cu fila „la zi“ a istoriei dra
pelului cînd, antrenați la în
vățătură pentru însușirea cu
noștințelor zootehnice, se vor 
dovedi harnici și însetați de 
cunoștințe.

Vor înțelege atunci că în 
seara aceea din ajunul lui f 
Noiembrie întrebarea pusă — 
poate de Augustin Rogojan, 
poate de Ion Anca, poate de 
Anton Filipoiu sau altul, în- 
sfîrșit — în vreme ce privea 
fluturînd steagul Republicii — 
avea să primească un răs
puns cu mult mai cuprinzător 
decît s-ar fi crezut pentru 
niște lucruri, nu-i așa î relativ 
simple.



In nord-vestul Boemiel, la poalele munților Krusne, se ridică cea mai mare termocen
trală din R.S. Cehoslovacă. Numeroși tineri participă cu însuflețire la lucrările de 

construcții. Fotografia noastră înfățișează o imagine de pe șantier.

Am văzut din nou soarele
Corespondența speciala pentru „Scînteia tineretului

onstantin Chiriță 
a coborît cu ușu
rință și rapid 
scara largă, fără 
să privească, spre 
picioarele sale.

Acum trei luni, acest tînăr 
din București a sosit aici cu 
un însoțitor și înainte de a 
face un pas pipăia pămîntul 
cu un baston.

El avea aproximativ vîrsta 
de șase luni, cînd o mem
brană opacă a început să-l 
acopere ochii limpezi de co
pil. S-a stins lumina, a dispă
rut lumea plină de bucurii și 
frumuseți. A devenit orb. A- 
nul trecut, medicii romîni au 
făcut în această membrană 
orificii mici. Aceasta însă a 
ușurat numai întrucîtva starea 
bolnavului. Toate speranțele 
se îndreptau spre Odesa, spre 
institutul a cărui faimă s-a 
irăspîndit pe toate continen
tele.

Cu mulți ani în urmă, renu
mitul chirurg Vladimir Petro, 
viei Filatov, al cărui nume 
îl poartă acum institutul a 
spus, adresîndu-se colegilor 
săi:

— Toți trebuie să vadă soa
rele...

Constantin Chiriță, în vîrstă 
de 18 ani, a fost unul dintre 
acei căruia îi era dat să vadă 
din nou soarele. Și iată-1 în 
secția pe care o conduce 
prof. David Grigorievici Buș
nici, doctor în științe medi
cale, un virtuos recunoscut în 
transplantarea corneelor.

David Grigorievici lucrează 
de 22 de ani în acest institut. 
Vladimir PetrOvici Filatov i-a 
fost profesor. Sub conducerea 
acestui renumit om de știință, 
Bușnici a făcut primele ope
rații de transplantare a cor
neei. De-atunci el a 
sute de 
Profesorul 
rul a 115 
consacrate 
ochi. El a 
noi în problema transplantării 
corneelor, a perfecționat a- 
ceastă operație.

In luna septembrie, tînă
rul bucureștean s-a așezat

de 
la

sâ

făcut 
asemenea opeiații. 
Bușnici este auto- 
lucrări științifice 
tratării bolilor de 

adus multe lucruri

pe masa de operație. Mîinile 
îndemînatice ale chirurgului 
au scos membrana opacă, 
care s-a și osificat. Ea a fost 
înlocuită cu o membrană cor- 
nee transparentă. Chinuitor de 
greu treceau zilele de aștep
tare. Medicul Valentina Pe
trovna Milovanova, după cum 
se spune în institut, „îl con
ducea pe bolnav”, tempera 
nerăbdarea lui, schimba pan
samentul. Și iată că a sosit 
ziua cînd Constantin Chiriță a 
văzut și marea, și cerul, și 
florile de toamnă din curtea 
institutului, și oamenii care 
i-au redat soarele.

Astăzi el iese din spital. El 
are multe treburi de rezolvat 
înaintea plecării. In cele trei 
luni el și-a făcut mulți prie
teni, trebuie să-și ia rămas 
bun de la fiecare.

Tînărul își ia rămas bun 
la David Grigorievici, de 
toți medicii.

— Anul viitor, trebuie
veniți neapărat — i se spune. 
— Vom face operație și la 
celălalt ochi, atunci vederea 
va fi complet refăcută.

Tînărul strînge la piept un 
pachet cu cărți în limba rusă. 
Este un dar din partea priete
nilor sovietici, care au stat 
alături de el în salon. Chiriță 
a învățat să vorbească ru
sește. Acum, cînd i s-a redat 
vederea el va învăța să ci
tească. Cum să nu cunoască 
limba bunilor săi prieteni !

Concomitent cu Constantin 
Chiriță și-a terminat, în acea 
săptămînă, tratamentul Roza
lia Petrovna Sveț — o colhoz
nică din regiunea Lvov. Tra
gică a fost viața acestei fe
mei. Acum 22 de ani, datorită 
faptului că a umblat nepre
caut cu var, a orbit. Cicatri
ce groase, provenite din ar
suri, acopereau ochii. In în
treaga lume această afecțiune 
gravă a ochilor este conside
rată nevindecabilă.

Rozalia Petrovna a fost ope
rată de profesoara Nadejda 
Alexandrovna Pucikovska, di
rectoarea institutului, Erou al

LA MOSCOVA

înaintea deschiderii 
celui de-al V-lea Congres 

mondial sindical

NOI PROPUNERI 
CONSIRUCIIVE 

ALE R.0.8ERMANE

Problema coreeană 
în dezbaterea 

Comitetului Politic 
al 0. U.

Intervenția reprezentantului 
R. P. Romine

Pentru restabilirea drepturilor
legitime ale R. P. Chineze în O.N.U.!

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : Au mai ră
mas cîteva zile pînă la des
chiderea celui de-al V-lea 
Congres mondial sindical, dar 
de pe acum capitala sovietică 
trăiește sub semnul acestui 
important eveniment din isto
ria mișcării muncitorești inter
naționale.

Artera centrală a orașului 
— strada Gorki — este împodo
bită cu steaguri multicolore,

cu embleme ale congresului 
cu pancarte purpurii pe care 
sînt scrise cuvinte de cald sa
lut adresate participanților la 
forumul oamenilor muncii.

In hotelurile „Moskva”, 
„Grand-Hotel”, „Iunost", în 
care sînt cazați oaspeții veniți 
din toate '' 
pământesc, domnește animație. 
Se prevede că la congres vor 
sosi reprezentanții oamenilor 
muncii din 120 de țări.

colțurile globului

Vizita unei delegații de medici 
romîni în Indonezia

DJAKARTA. — In ziua de 
30 noiembrie delegația de 
medici romîni care vizitează 
Indonezia la invitația guver
nului indonezian a fost pri
mită de dr. Leimena, prim 
locțiitor al ministrului prim și 
ministrul de Externe ad-inte-

rim. In seara zilei de 1 de
cembrie, dr. Sotryo, ministrul 
Sănătății al Indoneziei, a ofe
rit o recepție în cinstea dele
gației de medici romîni, care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

Expoziție romînească la Tokio
TOKIO 2 (Agerpres). — La 

29 noiembrie, Asociația de 
prietenie româno-japoneză a 
organizat în Clădirea sindica
telor muncitorilor feroviari 
din Tokio o expoziție de obiec

te de artă populară romîneas
că.

Toshiaki Wada, vicepreșe
dinte al asociației, a deschis 
expoziția, care s-a bucurat de 
mult succes.

pp șcurtt^Xâ^zul Pp scurt
MOSCOVA. - Intr-o tele

gramă adresată lui C. Adou- 
la, primul ministru al Repu
blicii Congo (Leopoldville), G. 
Miterev, președintele comite
tului executiv al Uniunii So
cietăților de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie, arată că Cru
cea roșie sovietică a hotărit 
să trimită în Congo medica
mente și alimente destinate 
populației sinistrate.

DELHI. — Primul cosmonaut 
sovietic, I. A. Gagarin, își con
tinuă vizita in India. La 30 
noiembrie, sub auspiciile Aso
ciației indiano-sovietice pentru

dezvoltarea legăturilor cultu
rale, în cinstea Iui a avut loc 
la Delhi un miting. In seara 
aceleiași zile I. A. Benedik
tov, ambasadorul U.R.S.S. in 
India, a oferit o recepție în 
cinstea maiorului I. A. Gaga
rin. La recepție au participat 
Jawaharlal Nehru, primul mi
nistru al Indiei, cu fiica lui, 
Indira Gandhi.

PHENIAN. — După cum a- 
nunță Agenția Centrală Tele
grafică Coreeană, la 27 noiem
brie s-a deschis plenara lăr
gită a Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea.

Muncii Socialiste. Ea și-a ela
borat o metodă proprie de 
tratare a acestei afecțiuni 
oculare și o aplică cu succes. 
Ea a făcut peste 1.000 de ase
menea operații care, de re
gulă, au fost încununate de 
succes.

Institutul „Filatov’' a fost vi
zitat de cîțiva ziariști din Ca
nada. Nu de mult, aceștia au 
trimis un ziar care publică 
sub titlul „Aici se fac zilnic 
minuni'’, un articol entuziast.

Nadejda Alexandrovna, lu- 
îndu-și rămas bun. ne spune 
în glumă :

— Să nu scrieți ca și cole
gii voștri canadieni despre mi
nuni. Oare poate fi vorba de 
minuni dacă numărul cazuri
lor se numără cu miile?

— Nouă ni se pare că 
cestea sînt minuni—

Ceea ce fac discipolii
Filatov constituie o adevărată 
minune a științei sovietice. 
Fiecare operație reușită, efec
tuată de ei, constituie o faptă 
eroică în numele omului.

a-

lui

IOSIF PIKAREVICI 
corespondent al Agenției de 

presă „Novosti”

NEW YORK 2. — Trimisul 
special al Agerpres la O.N.U., 
C. Alexandroaie transmite :

în ciuda opoziției puterilor 
occidentale Comitetul Politic 
al Adunării Generale a O.N.U. 
a hotărît să ia în dezbatere 
problema coreeană în cursul 
săptămînii viitoare.

Combătînd argumentele de- 
legaților Occidentului de a se 
lua în discuție întîi raportul 
și pe urmă problema coreeană, 
reprezentantul romîn, Silviu 
Brucan, a declarat: Există 
două motive pentru care pro
blema coreeană trebuie să fie 
discutată imediat de către co
mitetul nostru. în primul rînd 
recentele evenimente care au 
avut loc în Coreea de sud re
prezintă un mare pericol pen
tru pacea și securitatea aces
tei regiuni, din momentul în 
care puterea a fost preluată 
de către o juntă militară a- 
gresivă și iresponsabilă. în 
locul unui guvern, care după 
cum ni s-a promis de către 
S.U.A., trebuia să fie un gu
vern al poporului, pentru 
popor și ales de popor, astăzi 
în Coreea de sud există un 
guvern al generalilor, pentru 
generali și ales de generali. 
In al doilea rînd, datorită a- 
celorași evenimente steagul 
O.N.U. este folosit pentru a 
masca una dintre cele mai 
cinice și brutale dictaturi din 
lume, iar datorită faptului că 
O.N.U. este în mod abuziv re
prezentată în Coreea de sud 
de către armata americană e- 
xistă în orice moment perico
lul unei noi aventuri militare 
în Extremul Orient.

Dezbaterea problemei co
reene în Comitetul Politic, a 
declarat în încheiere Silviu 
Brucan, este o necesitate ur
gentă pentru prevenirea ivirii 
unui nou focar de încordare 
internațională în lume.Moscova, decembrie 1961
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Santo Domingo — capitala Republicii Dominicane. Foto
grafia pe care o reproducem după ziarul „Volksstimroe" 
arată cum polițiștii lui Balaguer arestează pe unul din 
demonstranții care au manifestat împotriva actualului 

regim dictatorial.

NEW YORK 2 (Agerpres).- 
La 1 decembrie Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a trecut la 
examinarea problemei resta
bilirii drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze 
în O.N.U., prezentată de multă 
vreme de delegația U.R.S.S.

Adunării Generale i-au fost 
prezentate spre examinare 
proiectul de rezoluție al 
U. R. S. S., care cere să fie 
alungați imediat reprezentan
ții clicii ciankaișiste din toate 
organele O. N. U. ț 
invitat guvernul R. 
neze să-și trimită 
zentanți pentru a 
cipa la lucrările

și să fie 
P. Chi- 
repre- 
parti- 

Organi- 
zației Națiunilor Unite și ale 
tuturor organelor sale, scri
soarea ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., A. A. Gro- 
mîko, în care din împuterni
cirea guvernului U.R.S.S. a- 
cesta cere să fie inclusă pe 
ordinea de zi a celei de-a 16-a 
sesiuni a Adunării Generale 
problema „restabilirii dreptu
rilor legitime ale R. P. Chi
neze în O.N.U.", precum și 
scrisoarea primului ministru 
al Noii Zeelande, Holyoake, 
care cere să se includă pe 
ordinea de zi a celei de-a 16-a 
sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. „problema reprezen
tării Chinei în O.N.U."

în ședința plenară din 1 de
cembrie, primul a luat cuvîn
tul conducătorul delegației so
vietice, V. A. Zorin. Problema 
restabilirii drepturilor legiti
me ale _ 
O.N.U., a 
rin, este 
portanță 
punct de vedere al luptei pen
tru întărirea păcii, pentru nor
malizarea situației internațio
nale și a situației în O.N.U. 
V. A. Zorin a relevat rolul 
activ pe care R. P. Chineză 
îl joacă în viața internațio
nală.

Referindu-se la afirmațiile 
S.U.A. că R. P. Chineză, chi
purile nu poate fi admisă în 
O.N.U. întrucît ea „nu este 
un stat iubitor de pace", V. A. 
Zorin a subliniat că lucrurile 
stau tocmai invers. Tocmai 
S.U.A. sînt acelea care, ocu- 
pînd o parte din teritoriul chi
nez, insula Taivan, săvîrșesc 
o agresiune armată împotriva
R. P. Chineze. în Taivan cli
ca ciankaișistă se menține cu 
ajutorul baionetelor america
ne. Ocuparea Taivanului este 
necesară anumitor cercuri din
S. U.A. pentru a folosi această 
insulă drept cap de pod în ve
derea extinderii continue a 
agresiunii împotriva Republi
cii Populare Chineze.

Politica ostilă a S.U.A. față 
de R. P. Chineză, este1 de 
multă vreme condamnată de 
toate statele care duc o 
litică externă națională 
dependentă.

V. A. Zorin a subliniat 
deși discutarea problemei

-----•-----
Să se pună capăt 

dominației 
colonialiste în Oman

NEW YORK 2. — Trimisul spe
cial Agerpres la O.N.U., C. Ale
xandroaie transmite :

De o săptămînă Comitetul Po
litic special a luat în dezbatere 
problema Omanului, teritoriu a- 

a

vind restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze în 
O.N.U. deabia începe, totuși 
există indicii că . unele state 
intenționează să abată Adu
narea de la discutarea acestei 
probleme, să încerce să zădăr
nicească adoptarea de către 
Adunarea Generală în actua
la sesiune a unei hotărîri po
zitive cu privire la restabili
rea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în O.N.U. Exis
tă toate motivele să credem 
că acestea sînt îndeosebi in
tențiile Noii Zeelande și ale 
cîtorva altor state mai puter
nice care stau probabil în 
spatele ei și au determinat-o 
să prezinte spre examinare 
Adunării Generale punctul 
„problema reprezentării Chi
nei în O.N.U."

In încheiere, V. A. Zorin a 
spus că este timpul să se 
adopte o hotărîre. Delegația 
sovietică cheamă pe toți cei 
cărora le sînt scumpe intere
sele O.N.U. ca instrument al 
păcii, să se unească în cadrul 
acestei sesiuni a Adunării Ge
nerale și să asigure adoptarea 
neîntîrziată a hotărîrii cu pri
vire la restabilirea 
legitime ale R. P. 
O.N.U.

drepturilor 
Chineze în

R. P. Chineze 
subliniat V. A. 
o problemă de 

excepțională

rănii

în 
Zo- 
im- 
din

po- 
in-

că 
pri-

flat sub dominația colonială 
Angliei.

Luînd cuvîntul la dezbateri 
prezentantul permanent al R. P. 
Romîne la O.N.U., Mihail Hașe- 
ganu, a declarat printre altele 
că delegația R.P.R. se pronunță 
pentru retragerea tuturor forțelor 
armafe străine din Oman și din 
întreaga regiune și acordarea 
dreptului la autodeterminare și 
independență poporului din Oman.

re-

★
NEW YORK 2

TASS transmite : „____
plenară a Adunării Generale 
a O.N.U. din după-amiaza zi
lei de 1 decembrie a continuat 
discutarea problemei restabi
lirii drepturilor legitime ale

(Agerpres). 
La ședința

R. P. Chineze în O.N.U. Pri
mul a luat cuvîntul ciankaișis- 
tul care, recurgând la calom
nii răsuflate la adresa poporu
lui chinez, a încercat să do
vedească că numai el repre
zintă „guvernul legal al Chi
nei" în O.N.U. în timp ce își 
rostea cuvântarea, 
țărilor socialiste 
sala.

Ciankaișistul a 
sprijin călduros în persoana 
delegatului american, Steven
son. Cuvântarea acestuia nu 
s-a deosebit aproape cu nimic, 
în ceea ce privește tonul, de 
discursul vorbitorului care nu 
reprezintă pe nimeni.

A luat cuvântul apoi Tiou- 
long. ministrul Afacerilor Ex
terne al Camibodgiei. Guver
nul Cambodgiei, a declarat el, 
ca și guvernele altor țări, a 
subliniat întotdeauna cât de 
nerealist și dăunător este ca 
poporul chinez harnic și iubi
tor de pace să nu fie încă re
prezentat în O.N.U. Problema 
restabilirii drepturilor R. P. 
Chineze în O.N.U. este una din 
■cele mai importante probleme 
pentru cauza păcii în întreaga 
lume. Este timpul, însfîrșit, 
■să se privească în față realita
tea. Fără R. P. Chineză nu se 
poate rezolva cu adevărat nici 
o problemă importantă a vie
ții internaționale. Tiouldng a 
criticat cu asprime ridicarea 
de către Noua Zeelandă, a 
problemei „reprezentării Chi
nei în O.N.U.”, deoarece acea
stă problemă nu există.

delegațiile 
au părăsit

găsit un

BERLIN 2 (Agerpres). — 
A.D.N. transmite ; Guvernul 
R.D.G. a adresat guvernului 
Republicii Federale propune
rea de a începe tratative în 
legătură cu un „modus Vi
vendi” între cele două state 
germane. Intr-o scrisoare, pe 
care primul ministru al R.D.G., 
Otto Grotewohl, a adresat-o 
cancelarului federal Konrad 
Adenauer și care poartă data 
de 30 noiembrie, se propune 
să se înceapă tratative în le
gătură cu următoarele ches
tiuni :

1. Cele două state germane 
se obligă să-și respecte reci
proc suveranitatea asupra te
ritoriilor lor și să marcheze 
granițele între cele două state 
germane pentru a înlătura pe 
cit posibil orice prilej care ar 
putea da naștere unor conflic
te de frontieră.

2. Cele două state germane 
încep tratative cu privire Ia 
poziția lor față de Tratatul de 
pace cu Germania.

3. Cele două state germane 
se angajează să nu-și înarme
ze forțele armate cu arme ato
mice și să nu producă arme 
atomice.

4. Cele două state germane 
sprijină încheierea unui pact 
de neagresiune între statele 
Tratatului de la Varșovia șl 
N.A.T.O.

5. Cele două state germane 
prezintă cererea de a fi pri
mite în O.N.U.

Tratativele cu privire Ia re
lațiile dintre cele două state 
germane ar trebui să ducă Ia 
acorduri privind stabilirea de 
relații corecte între cele două 
guverne germane în toate 
chestiunile concrete, recunoaș
terea pașapoartelor de călăto
rie ale celor două părți ca pre- 
miză a unei reglementări pe 
bază de tratative a traficului 
de călători, renunțarea la dis
criminarea reciprocă față de 
reprezentanții celor două sta
te în alte state și încheierea 
unui acord comercial între 
ministerele de resort ale celor 
două guverne germane.

1
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Faimoasa „democrație44 
americană în acțiune

A început urmărirea judiciară a Partidului Comunist din S.U A
NEW YORK 2 (Agerpres).

— TASS transmite : După cum 
se știe, la 30 noiembrie a ex
pirat termenul cînd, în virtu
tea legii fasciste McCarran 
activiștii Partidului Comunist 
din S.U.A. trebuiau să se în
registreze ca agenți ai unei 
puteri străine. Ei nu s-au în
registrat în pofida măsurilor 
draconice de pedeapsă prevă
zute de lege pentru cei ce o 
încalcă. Ei au declarat că re
fuză să se înregistreze nu nu
mai pentru a apăra propria 
lor libertate și drepturile con
stituționale, ci și libertățile 
tuturor americanilor.

La 1 decembrie Ministerul 
Justiției al S.U.A. a luat pri
mele măsuri în vederea urmă
ririi judiciare a Partidului 
Comunist din Statele Unite 
pe baza faimoasei legi Mc 
Carran.

In ciuda protestelor expri
mate în întreaga lume împo
triva acestei legi, Ministerul 
Justiției a cerut marelui ju
riu federal să pună sub acu
zare Partidul comunist pen
tru refuzul de a se înregis
tra în baza acestei legi. Ma
rele juriu a acuzat Partidul 
comunist de încălcarea legii 
McCarran.

Aceasta 
tr-un viitor 
comunist va 
pe baza acestui act de acu
zare.

Un alt „termen" va fi ziua 
de 20 decembrie. Ministerul 
Justiției a cerut ca pînă la a- 
ceastă dată să se înregistreze 
toți membrii Partidului co
munist, dacă numele lor 
vor fi prezentate anterior 
partidul însuși. în caz 
neânregistrare, membrii 
partid, ca și activiștii

înseamnă că în- 
apropiat Partidul 
fi deferit justiției

nu 
de 
de 
de 

aces-

tuia, sînt pasibili de o pe
deapsă de 5 ani închisoare și 
10.000 dolari amendă pentru 
fiecare zi de întârziere.

Cerînd conducătorilor co
muniști și membrilor partidu
lui comunist să se înregistre
ze în virtutea acestei legi, 
Ministerul Justiției le pro
pune de fapt să-și pună ei în
șiși un laț de gît. Oricine s-ar 
recunoaște membru al Parti
dului comunist s-ar expune la 
persecuții pe baza altei legi 
..democratice' din S.U-A. — 
legea Smith. în virtutea aces
tei legi, numeroși americani 
curajoși și cinstiți au fost în
temnițați pe mulți ani. Prin
tre ei au fost Eugene Dennis, 
Elizabeth Gurley Flynn, Gus 
Hall, Henry Winston.

Ministerul Justiției încear
că să impună americanilor 
care luptă pentru pace și pro
gres următoarea alternativă : 
fie să se înregistreze în vir
tutea legii McCarran și să fie 
întemnițați în virtutea legii 
Smith, fie să nu se înregistre
ze și să fie întemnițați în vir
tutea legii McCarran. Aceasta 
este alegerea „democratică" 
oferită americanilor cu vederi 
progresiste.

Dar nu numai comuniștii 
sînt amenințați. Aceleași ce
rințe și sub amenințarea ace
leiași sancțiuni pentru neres- 
pectarea lor sînt impuse ori
cărei organizații care nu este 
pe placul faimosului oficiu 
pentru controlul asupra acti
vității subversive.

Reprezentanți de seamă ai 
intelectualității, despre care 
nu se poate spune în nici un 
caz că ar simpatiza comunis
mul, recunosc că nu Partidul 
comunist, ci legea McCarran 
are un caracter cu adevărat 
„subversiv".

îrli

în octombrie a.c. 332 de 
persoane — eminenți repre
zentanți ai învățământului, 
scriitori, artiști plastici, juriști, 
reprezentanți ai clerului și al
ții — au subliniat într-o de
clarație publică că prevederile 
legii McCarran dacă vor fi a- 
plicate, „vor contribui la in
tensificarea represiunilor, la 
încălcarea și mai flagrantă a 
libertăților noastre constitu
ționale, la persecutarea celor 
ce au alte
cărților și ci 
corp permanent de informa- 
tori". Această declarație a 
fost semnată, printre alții, de 
doi laureați ai premiului No
bel, savanții Linus Pauling 
și Harold Urey, de scriitorul 
Upton Sinclair, Freda Kirch
way, fost editor al revistei 
„Nation”, Robert Kenny, fost 
procuror general al statului 
California, și George Cosson, 
fost procuror general al sta
tului Iowa.

Acești oameni, ca și mulți 
alții, au cerut guvernului să 
pună capăt tuturor urmăriri
lor judiciare în virtutea aces
tei legi și au adresat Congre
sului cererea de a abroga a- 
ceastă lege nedreaptă.

Dar singurul răspuns al 
Ministerului Justiției a fost 
declarația că va „traduce în 
viață această lege".

Aceasta însă nu va putea 
intimida pe americanii iubi
tori de pace. Partidul co
munist și-a dat deja răs
punsul : „Oricare ar fi ur
mările, vom arunca o sfidare 
acestei legi monstruoase, mîn- 
drindu-ne cu faptul că pur
tăm steagul păcii, progresului 
și democrației".

Studenți italieni în U.R.S.S.
Un grup de 

studenți ita
lieni a plecat 

la 1 decembrie la 
Moscova pentru 
a-și continua stu
diile Intr-o institu

ție de învățămînt 
superior din U.R.S.S. 
Toți studenții se 
vor perfecționa In 
domeniul limbii și 
literaturii ruse.

Schimbul de stu
denți între U.R.S.S. 
și Italia este pre
văzut în acordul 
cultural italiano- 
sovietic.

.Ospitalitate' în limbaj vestgerman
In preajma deschiderii 

noului an universitar, 
întreaga mașină pro

pagandistică a guvernului de 
la Bonn a declanșat o ofen
sivă pentru a convinge pe 
mai mulți tineri din țările 
Asiei și Africii să vină să în
vețe în R.F. Germană. Pros
pectele și broșurile tipărite 
la Bonn care au fost trimise 
în numeroase țări din aceste 
regiuni ale lumii se între
ceau In a lăuda condițiile 
de învățătură, „înaltul grad 
de civilizație" și mai ales 
„ospitalitatea" pe care stu
denții afro-asiatici le vor 
găsi în Germania occidenta
lă. Și iată, acum, la numai 
două luni după deschiderea 
universităților, primele victi
me ale propagandei vest- 
germane au avut prilejul să 
simtă pe propria lor piele ce 
înseamnă „ospitalitate" în 
limbaj vest-german.

Tn ziarul „Hamburger A- 
bendblatt" a apărut la 26 
noiembrie scrisoarea unui

student indonezian care a 
descris, în cuvinte pline de 
indignare, comportarea huli
ganică a unui grup de tineri 
rasiști din Hamburg, împo
triva unui coleg de al său, 
originar din Birmania. După 
cum a arătat el, în timp ce 
studentul birman lua masa 
într-un restaurant din Ham
burg el a fost bătut pînă la 
singe și lăsat în nesimțire de 
huliganii rasiști. „Am fost a- 
tacat și bătut de o bandă de 
tineri — a spus studentul 
birman colegului său din In
donezia — deoarece eram 
îmbrăcat în costumul nostru 
național. Vest-germanii ne 
urăsc pe noi asiaticii, nu vor 
să ne primească să învățăm 
aici. Dar așa ceva nici nu 
se va mal întîmpla".

Un accident întîmplător î 
Nicidecum. Nu a fost doar 
primul și nici ultimul caz în 
care studenții afro-asiatici au 
avut de suferit de pe urma 
rasiștilor vest-germani.

I. RETEGAN

Argenfina:

Congresul tineretului 
pentru emanciparea 

națională

După cum anunță agenția 
Prensa Latina, de cu- 
rînd a avut loc în Ar

gentina, pentru prima oară în 
ultimii 20 de ani, congresul 
tineretului argentinean pentru 
emanciparea națională, con
vocat de Comitetul național 
al organizațiilor de tineret 
din Argentina.

La Congres au participat 
circa o mie de delegați din 
toată țara, reprezentînd dife
rite organizații politic? și de 
masă ca Partidul socialist, 
Liga tineretului comunist, 
Uniunea civică radicală a po
porului, sindicate, organizații 
țărănești și sportive.

Vorbitorii la congres au 
denunțat imperialismul ame
rican și și-au proclamat soli
daritatea cu revoluția cubană. 
O rezoluție adoptată la con
gres cere lichidarea bazei mi
litare a S.U.A. de la Ezeiza, 
Argentina, precum și abolirea 
tuturor tratativelor și acordu
rilor militare care leagă Ar
gentina de Statele Unite.

Congresul studenților din Ecuador
Ț ntr-o atmosferă însufle-
/ țită la Guayaquil au 

luat sfîrșit lucrările ce
lui de al 18-lea congres al Fe
derației studenților din Ecua
dor. Pe lingă numeroasele 
probleme ale vieții studen
țești, participanții ia congres 
au acordat o atenție deosebi
tă evenimentelor internațio
nale, îndeosebi acelora de pe 
continentul latino-american. In 
rezoluțiile adoptate, Congresul 
Federației studenților din 
Ecuador a condamnat planu
rile agresive ale imperialis
mului american împotriva re
voluției 
sprijinul 
Cubei, a
mul „Alianță pentru 

în aplicare
plan neo-colonialist

înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale, lichidarea colo
nialismului și intensificarea 
luptei împotriva imperialis
mului.

Congresul a denunțat în 
același timp „protocolul de la 
Rio de Janeiro", prin care o 
mare parte a teritoriului 
ecuadorian a fost cedată Pe
rului și a hotărit să intensi
fice lupta împotriva acestui 
protocol.

PERU: Grevă generală 
studențească

După cum anunță co 
respondentul din Li
ma (Peru) al agenției 

Prensa Latina, peste 20.000 
de studenți au declarat o 
grevă generală în întreaga 
țară, cerînd reprimirea la 
Universitatea catolică a 18 
colegi exmatriculați din 
universitate pentru că au 
făcut declarații politice în 
sprijinul revoluției cubane.

cubane, 
■față de 

condamnat

afirmând 
poporul 
progra- 

progres"
de S.U.A.pus 

drept un 
îndreptat împotriva dezvoltă
rii țărilor America Latine, a 
cerut retragerea trupelor 
nord-americane de la baza 
navală Guantanamo, situată 
pe teritoriul Cubei și a 
exprimat solidaritatea studen
ților ecuadorieni cu lupta 
pentru independență a popoa
relor din Porto Rico, Algeria 
și Angola. Participanții la 
congres au adoptat de aseme
nea o rezoluție tn care cer

Ca pe vremea inchiziției...
Ziarul american „GAZETTE 

AND DAILY" (care apare 
în statul Pennsylvania), re

latează despre arestările și tortu
rile din Spania franchistă.

Singura „crimă" a tinerilor a- 
restați în provinciile basce, scrie 
ziarul, este faptul că au ars în 
public un drapel Iranchist în tim
pul unei demonstrații. 1n iulie și 
august a.c. sute de participanji la 
această demonstrație au fost 
tați și trimiși la comisariatul 
poliție pentru „cercetare", 
timpul cercetărilor, arestații
fost bătuți și torturați pentru că 
au refuzat să „recunoască" cele 
cerute de ofițerii de poliție.

„Mulți din cei arestați „au fost 
cercetați" de cîte 5-6 ori, rela
tează ziarul, și de fiecare dată 
cercetările au durat cîte două

ares- 
de 
In 
au

ore cu întreruperile necesare pen 
fru a li readuși în simțiri și pen
tru ca polițiștii să se odihneas
că"...

Ziarul arată că tinerii basci nu 
numai că sînt torturați, dar și a- 
menintafi cu arestarea părinților 
lor dacă vor refuza să „colabo
reze". Pînă la urmă ei sînt tri
miși la Madrid la dispoziția șe
fului poliției speciale, Enrique 
Aimar Fernandes, care „a învă
țat meseria lucrînd în Gestapo".'

Ziarul relatează că abuzurile și 
brutalitatea poliției franchiste au 
stîrnit indignarea populației 
cale. Membrii organizațiilor 
tineret din San-Sebastian, 
care și catolici, au hotărit
pornească o campanie de protest 
împotriva bestialităților poliției.

lo
de 

între 
să
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