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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Lazarov Atanase, Acotesco Lu
cian și Staneca losif au absolvit 
împreună școala profesională. 
Ei sînf buni prieteni și lucrează 
la Uzinele mecanice din Timi
șoara. Recent au organizat o în
trecere pentru executarea unei 
piese. Cine o va lucra mai re
pede și mai bine ? Se pare că 
de data aceasta tînărul Lazarov 
pe care-l vedeți la strung va 

cîșfiga întrecerea
Foto : N. STELORIAN

vechi care
12 töne, 
se predă

lotosi

cintela
tineretului

Muncitor
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MAI MULT FIER VECHI!
La chemarea oțelarilor de a trimite cup

toarelor cît mai mult fier vechi, tinerii din 
întreaga țară au răspuns cu entuziasm. Scri
sorile sosite la redacție ne vestesc succesele 
obținute de tineri în acțiunile de colectare a 
metalelor vechi. Publicăm cîteva din acestea.• Anul acesta tinerii din raionul Cîmpina au trimis spre oțelării 2 400 tone de fier vechi. Organizațiile U.T.M. din întreprinderi, școli, schele petroliere, instituții în numeroase rînduri necesitatea fierului vechi pentru sporirea producției de metal reușind să antreneze în acțiunile inițiate un număr tot mai mare de tineri.Săptămîna trecută acțiunea de colectare a fierului vechi s-a desfășurat cu multă intensitate. Tinerii au strîns și predat I.C.M.-ului peste 120 tone de metale vechi. Tinerii din schela petrolieră Băicoi au predat 40 de tone, cei din schela Cîmpina 10 tone. (De 
la corespondentul nostru).• în cadrul acțiunilor muncă patriotică tinerii uzina noastră au colectat 'în luni ale anului în curs aproape 900 tone de fier vechi. Din acestea 82 de tone au fost predate în luna octombrie. Angajamentul tineretului pe anul 1962 a fost depășit.Ne-am angajat ca pînă la sfîrșitul anului să colectăm încă 100 tone de metale vechi. 
(N. DUMITRAȘCU, secretarul comitetului 
U.T.M., Uzina mecanică „Poiana"-Cîmpina).

• La Uzinele de pompe de injecție din Sinaia, după sfîrșitul programului de lucru, tinerii participă la colectarea fierului vechi, într-o singură zi s-au predat I.C.M.-ului 30 de tone de metale vechi. Cele mai bune rezultate le-au obținut tinerii Elena Dumitrescu, Aurel Pîrvu, Aristița Popescu, Nicolae Bucur. 
(NICULESCUau explicat

primele

NicolaeI. NICOLAE, lăcătuș).
9 La Uzinele de utilaj greu „Progresul“ din Brăila au fost organizate acțiuni de masă „zile“, „săptămîni ale colectării fierului vechi“ la care au participat numeroși tineri. ■ Anul acesta tinerii au colectat pentru oțelăria uzinei 126 tone de fier vechi. Cei mai harnici în acțiunile organizate s-au dovedit a fi tinerii Petrache Peltea, Cornel Paifilin, Ion Ilie, Tudorel Gagu. (I. SMEU, 

corespondent).• în săptămîna aceasta în acțiunea pentru colectarea și predarea fierului vechi către I.C.M. în orașul Buzău au fost colectate și predate peste 100 tone fier vechi. De la începutul anului și pînă acum tinerii din acest raion au strîns și predat 1125 tone fier vechi. S-au evidențiat în mod deosebit tinerii de la centrul școlar agricol Buzău care au predat peste 20 de tone, cei de la Depoul C.F.R.- Buzău, care au predat 30 tone și cei de la Fabrica de mase plastice.
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La G.A.C. „Zorile 
socialismului” din 
comuna Măicănești, 
regiunea Galați, 
stau aruncate, cine 
știe de cîți ani, di
ferite piese scoase 
din uz care cîntă- 
resc 3 tone. De ce 
nu se predau ? Cică 
se așteaptă forma
rea unei comisii de 
inventariere care să 
vadă dacă nu cum
va se mai poate fo
losi ceva— Situații 
asemănătoare se gă
sesc și în satele care 
aparțin acestei co
mune, Tătaru, Stu
pina etc. Organiza
țiile U.T.M. de aici 
n-au acționat așa 
cum trebuie pentru 
ca tinerii să colecte-

ze cit mai mult fier 
vechi.

*
Trustul de 

fracție Moinești 
circa 500 tone 
utilaje casate 
care nu le predă 
I.C.M.-ului motivînd 
că nu are cu ce le 
înlocui. Fiind vorba 
de fier vechi este 
timpul ca tovarășii 
din conducerea tru
stului să ia neîntâr
ziat măsurile cores
punzătoare.

★Un funicular de 
circa 10 tone, care 
nu funcționează, se 
află la minele Sur- 
duc din cadrul In-- 
treprinderii 
.Ardealul”, 
nu se fac 
de casare ?.

ex- 
are 
de 
pe

miniere 
De ce 

formele

a 6-a a-

La Uzina electri
că Jibou există un 
motor 
cîntărește
De ce nu 
la I.C.M. ?

★

La Baza
provizionare-Iași se 
află circa 80 tone 
de fier vechi, la 
baza 14 aprovizio- 
nare-Suceava circa 
60 de tone diferite 
piese agricole care 

. nu se mai folosesc, 
dar care nu se pre
dau I.C.M.-ului.

★

Trustul de con- 
strucții-montaje Că
pușa, regiunea Cluj, 
deține 10 tone de 
deșeuri de fier. 
Pentru ce nu le tri
mite I.C.M.-ului ?.

Privind în acest fel, bolta ce
rească își pierde poate din 
poezie — dar își dezvăluie 
mai bine fainele în fața elevi
lor care studiază astronomia.

Foto : V. BOGDĂNEȚ

Noi cadre
de specialiști 

pentru agricultură Zilele trecute o nouă promoție de ingineri, mecanizatori, zootehniști, au fost repartizați tura regiunii Iași. veterinari, în agricul-
(Ager preș)

Rînduridespre elevii clasei mele
Locuințe

pentru mineri
Anul acesta, constructorii de lo

cuințe din Lupeni au dat în folo
sință minerilor 4 blocuri moderne 
cu 169 apartamente. Alte 4 noi 
blocuri vor fi terminate în luna 
decembrie.

Parșlpl cu acestea, constructorii 
dirj Lupani au început lucrările de 
construcție și la un cinematograf 
modern cu o capacitate de 500 
locuri. Noul cinematograf va fi 
dat în funcțiune în cursul anului 
viitor.

O inovație
prețioasă

Printre cele 72 de inovații 
aplicate în producție în acest 
an, la Uzinele mecanize din Tur- 
nu Severin, o mare importanță 
prezintă mașina de găurit porta
tivă cu aer comprimat. Inovația 
concepută și realizată de către 
muncitorul Marin Vîrlan, aduce 
o economie anuală de peste 
58 000 lei.

Valoarea economiilor realizate 
prin aplicarea inovațiilor de la 
începutul anului, la Uzinele me
canice din Turnu Severin se ri
dică la suma de peste 700 000 lei.

Noi
cinematografe

în satele
maramureșeneAnul acesta au fost deschi- . 

se și date în funcțiune în 
regiunea Maramureș încă 10 
cinematografe noi. Acum în 
satele și comunele maramure
șene — unde în trecut nu 
existau decît două cinemato
grafe — funcționează 158 
unități cinematografice, 
mărul spectatorilor care 
vizionat în acest an spectaco
lele cinematografice prezen
tate la sate a fost cu aproape 
300 000 mai mare decît în anul 
1960.

de
Nu- 

au

Au îndeplinit planul împăduririlor de toamnă

(Agerpres)

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin

Vineri s-a înapoiat în Capitală delegația Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin, condusă de tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., care a participat la lucrările celui de-al VllI-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar.Din delegație au făcut parte

tovarășii: Mihai Dalea, secretar al C-C. al P.M.R., Gheorghe Necula, membru al C.C. al P.M.R. , prim-secretar al Comitetului regional București al P.M.R., precum și Mihai Marin, ambasadorul Republicii Populare Romîne în R.P. Bulgaria.

Silvicultorii din 
regiunea Suceava 
au îndeplinit pia
nul împăduririlor 
de toamnă. In a- 
ceastă campanie 
s-au făcut printre 
altele semănături 
directe cu rășinoase 
pe o suprafață de 
124 ha, iar în raza

întreprinderii fore
stiere Botoșani s-au 
efectuat plantări în 
masiv cu plop ne
gru hibrid care 
crește repede.

In acest an, silvi
cultorii din regiune 
au împădurit o su
prafață de aproape 
9 000 ha. La aceste

lucrări o contribu
ție de seamă au a- 
dus-o tinerii din 
regiune care prin 
muncă 
făcut
2 023 I
sind 
aproape 
lei.

tinerii 
care 

patriotică au 
plantări pe 

ha, 
în

economi- 
acest fel

1 520 000 Cartierul Balta Albă din București își întregește frumusețea cu încă un bloc, aflat în ultimul stadiu 
al lucrărilor de finisaj.

Fofo : AGERPRES

a începutul anului 
școlar trecut, mulți 
dintre elevii actualei 
clase a X-a E, obți
neau rezultate slabe 
la învățătura. Curios 
era că majoritatea

acestora aveau bunăvoință, mun
ceau, totuși, rezultatele nu erau 
cele așteptate. Problema era se
rioasă. Care să fie cauza rezulta
telor slabe obținute de acești e- 
levi la învățătură ? m-am întrebat. 
Am asistat la numeroase lecții, 
i-am urmărit în orele de studiu 
la internat, i-am vizitat — împreu
nă cu membrii biroului U.T.M. al 
clasei — acasă, am sfat de vorbă 
cu fiecare profesor în parte. Și am 
înțeles care era situația. Elevii 
despre care am vorbit nu-și orga
nizau în mod corespunzător mun
ca, nu știau cum să învețe, deși 
erau în clasa a IX-a. In clasă, 
profesorul preda iar ei se chi
nuiau să-l urmărească. Făcind 
eforturi să nu scape nimic din 
ceea ce spunea profesorul, nu 
se mai gîndeau la ce se predă, e- 
fecfuînd doar o operație mecanică 
de înregistrare a cuvintelor pe ca
iet. Ce se întîmpla după aceea 
e simplu de înțeles. Elevii respec
tivi pierdeau timp prețios pentru 
a-și descifra notițele și, firește, 
nerămînîndu-le timp pentru a se 
gîndi, memorau numai notițele, 
mecanic, trecînd cu ușurință peste 
lucrurile ce nu le înțelegeau. Iar 
a doua zi, dacă erau ascultați, în 
cel mai fericit, caz reproduceau 
fraze învățate pe de rost.

S-au ivit însă și alte greutăți. 
Elevii aceștia aveau goluri în cu
noștințele lor anterioare. De a- 
ceea, întîlneau adesea în lecția 
nouă problem« pe care nu le în-, 
jelegeau. împreună cu profesorii 
de specialitate,, am întocmit fișe 
pentru fiecare elev, în care am 
stabilit precis ce anume goluri se

fac simțite în pregătirea lui an
terioară. Apoi, cu ajutorul profe
sorilor, al organizației U.T.M. și al 
părinților am pornit o muncă sus
ținută pentru lichidarea acestor 
goluri. Profesorii de specialitate 
au organizat ore de meditații, or
ganizația U.T.M. i-a îndemnat pe 
cei mai buni elevi din clasă să-i 
ajute pe cei care întîmpinau greu
tăți. Subliniez că noi nu am înțe
les prin acest ajutor preluarea 
„de-a gata" a cunoștințelor de la 
elevii buni. Personal am discutat 
cu elevii care dădeau ajutor, i-am 
îndrumat să limiteze acest ajutor 
numai la explicarea problemelor 
neînțelese în urma studiului indi
vidual. Cei rămași în urmă trebu
iau învăfați să muncească inde
pendent.

Erau în clasă elevi conștiincioși, 
cu multă inițiativă, care manifes
tau dragoste față de învățătură. 
Este suficient să amintesc doar de 
cîțiva : Mironovici Radu, Ghemeci 
Ileana, Dumitru Ecaterina etc. Măr
turisesc că multă vreme nimănui 
nu i-a trecut prin minte să între
be : cum de reușesc acești elevi 
să obțină numai note mari ? 
metode 
învățăm de la ei să ne organizăm 
munca? Abia la începutul trimes
trului II împreună cu biroul U.T.M. 
de clasă ne-am gîndit să organi
zăm discuții colective pe tema : 
„Cum învăț eu ?" în cadrul aces-

folosesc
Ce

ei ? Ce-ar fi să

Prof. ION DUMITRESCU 
dirigintele clasei a X-a E 
de la Școala medie nr. 2 

„Frații Buzești“ din Craiova

(Continuare în pag. a IlI-a)

PENTRU CEI DE 18 ANI
unoștința cu tine
rii care împli
nesc 18 ani, și sînt 
sărbătoriți cu pri
lejul intrării lor 
în rîndul cetățe
nilor majori s-a

făcut mult mai devreme anul 
acesta în orașul Tg, Mureș.

In urma indicațiilor comite
tului orășenesc U.T.M., orga
nizațiile U.T.M. din oraș și-au 
întocmit planuri de muncă 
speciale privind programele și 
manifestările ce vor avea loc 
în perioada de pregătire a 
sărbătorii. majoratului.

Pentru a cunoaște ce cu
prind aceste planuri și cum 
s-au ■ desfășurat primele acți
uni am mers de curînd în 
cîteva organizații U.T.M. din 
oraș. Intr-o clasă a Școlii teh
nice sanitare, 120 de tinere, e- 
levele școlii care anul acesta 
împlinesc 18 ani, învățau cîn-

nerilor să cunoască realizările 
din oraș și regiune, tematica 
acestui plan se poate îmbo
găți prin organizarea unor vi
zite în fabricile și gospodăriile 
colective, pe șantierele orașu
lui.

La 
schimb 
„Encsel 
prinde 
țele mai sus amintite și întâl
niri cu activiști de partid, cu 
muncitori mai în vîrstă care 
le vor vorbi tinerilor despre 
minunatele condiții de viață și 
muncă create azi tineretului. 
La această fabrică toți cei 25 
de tineri care vor fi sărbăto
riți anul acesta sînt elevi la 
liceul seral. Zilele în care sînt 
programate manifestările nu 
sînt însă bine alese. De exem
plu, miercuri după-amiază,

tecul „Să fii partidului oștean". 
In afara învățării de cîntece 
și . poezii, organizația U.T.M. 
de la Școala tehnică sanitară 
a inițiat și alte acțiuni edu
cative menite să dezvolte sen
timentul de dragoste pentru 
patrie, pentru partid. In plan 
sînt prevăzute conferințele 
„Constituția R.P.R.—legea de 
bază a statului nostru demo
crat-popular”, „Trăsăturile 
morale ale omului de tip nou“, 
„Știința și religia”, informări 
politice. Aceste expuneri vor 
fi însoțite de vizionări de 
spectacole, de vizite la expozi
ția de grafică contemporană și 
biblioteca „Teleki“. In ziua de 

: 24 noiembrie se va organiza 
,■ o' seară cultural-distracțivă 

pentru care tinerii de 18 ani 
pregătesc un dans popular ro
mânesc și un dans maghiar, 
poezii, melodii populare. . cînd sînt prevăzute multe ac- 

Pentru a da posibilitatea ti- țiuni, tinerii merg la școală.

Fabrica de piese de 
și garnituri de carde 
Mauriciu“ planul cu- 

în afară de conferin-

De 
sau 
cel mai mult timp liber ? Ar 
trebui, de asemenea, organi
zate seri tematice, simpozioa
ne și concursuri care să aibă 
ca temă cunoașterea fabricii, 
a meseriei și care să vină în 
sprijinul creșterii răspunderii 
fiecărui tânăr pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, pen
tru produse de cea mai bună 
calitate.

în unele ^organizații, acți
unile au căpătat un caracter 
f ormal. Iată un exemplu : In 
Fabrica de mobilă „23 August“ s-a organizat de curînd 
o acțiune. Dar cum s-a desfă
șurat ea ? Ce program a avut? 
Programată într-o zi cînd în 
fabrică mai aveau loc și alte 
activități, participarea tineri
lor a fost foarte restrînsă: 
din 74 de tineri care vor fi

ce nu au ele loc sîmbătă 
duminică cînd tinerii au

sărbătoriți au participat la . a- 
ceastă acțiune doar 18. După 
expunerea „Știința și religia“ 
tinerii au vizionat în colectiv 
filmul „Raze pe gheață“. Ale
gerea filmului a fost cit se 
poate de nepotrivită dacă a- 
mintim că pe ecranele cine
matografelor din oraș rulau 
filme mult mai bogate în con
ținut (ca de exemplu „9 zile 
dintr-un an“). Iată cum o ac
țiune care ar fi putut să fie 
interesantă, atractivă, din lip
sa de preocupare a organiza
torilor n-a reușit întrutotul. 
Comitetul U.T.M. de la aceas
tă mare unitate industrială, 
trăgînd concluziile necesare, 
va trebui să dea o atenție spo
rită acțiunilor care urmează a 
fi organizate. Astfel pentru 
concursul „Cine știe, cîștigă" 
programat peste cîteva săptă- 
mîni nu se găsește la biblio-

tecă nici un fel de material 
bibliografic. Tovarășa biblio
tecară Elvira Toth nu este 
încă „în temă“ cu acțiunile 
care se. vor organiza în peri
oada de pregătire a majora
tului cu ajutorul bibliotecii : 
recitaluri de poezie, seri lite
rare etc. De asemenea, nici 
formațiile artistice ale fabricii 
nu și-au propus să introducă 
în repertoriul lor cîntece, re
citări, dansuri închinate ace
stei sărbători atît de impor
tante în viața tinerilor de 18 
ani. Pregătirea unui program 
de brigadă, dedicat tinerilor 
de 18 ani și prezentat în ziua 
adunării festive ar putea fi 
un frumos dar pe care artiștii

Printr-o mai bună exploatare a 
locomotivelor și prin eliminarea 
manevrelor inutile, mecanicii și 
fochiștii de la depoul C.F.R. Su- 
ceava-nord. au economisit de la 
începutul anului și pînă acum 
peste 1 600 tone combustibil con
vențional. Cu combustibilul econo
misit se pot remorca 265 trenuri 
pe distanța Suceava-nord—Cîmpu- 
lung-est și retur.

în aceeași perioadă, muncitorii 
depoului sucevean au remorcat 
792 trenuri cu supratonaj, transpor- 
tînd în plus 243 446 tone mărfuri.
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Viața culturală 
a tineretului



Orchestra da ccordeosne a Casei de cultura din raionul 16 februariev în timpul unei repetifiî 
Foto : G. BUȘOIU

Cartea - prieten 

aî colectiviștilor

ÎNVAȚAȚI ACEST CÌNTECI

Mereu înainte
Cîntec tineresc

Biblioteca din co
muna Costișa nu
mără peste 2 500 de 
volume. Pentru răs- 
pîndirea și popu
larizarea cărților 
biblioteca a întoc
mit un plan co
mun cu organizația 
U.T.M., sub îndru
marea organizației 
de partid.

Iată și cîteva for
me folosite cu suc
ces. S-au ținut o 
seamă de discuții 
cu cititorii pe teme 
ca: ce învățăminte 
tragem din cărțile 
citite despre creș
terea animalelor, 
ce ne învață bro
șurile despre cul
tura porumbului și 
altele. In cadrul se
rilor literare s-au 
discutat cărți ca

„Dobrogea în marș“, 
„Front fără tran
șee“ și altele. Bi
bliotecara Adrian 
Maria acordă o a- 
tenție susținută în
drumării cititorilor 
și prin discuții cu 
fiecare în parte. O 
interesează ce în
vățăminte au tras 
tinerii din cărțile 
citite, ce i-ar mai 
interesa recoman- 
dînd cu acest prilej 
cărți in raport cu 
profesiunea și pre
gătirea fiecăruia. 
In munca de în
drumare a tineri
lor lectori, o con
tribuție însemnată 
își aduc cele 4 
cercuri de citit 
care funcționează 
pe lingă bibliotecă.

Ca urmare a a-

cestor preocupări 
susținute în răspîn- 
direa cărții, și re
zultatele sînt fru
moase. Numărul ci
titorilor a, ajuns la 
peste 1300. Prise- 
caru loan, Popa 
Constantin, Gheor- 
ghiță Ion, Podaru 
Mihai, Adrian Ion 
și alții au citit anul 
acesta între 40—50 
de volume. Cărțile 
scriitorilor Mihail 
Sadoveanu, Zaharia 
Stancu, Mihai Be- 
niuc, Tolstoi, Gorki 
și ale altora sînt 
mult citite de co
lectiviști.

MIHAI CHIRIAC 
A. PANAITE 
corespondenți 

voluntari

Muzica : Marin Constantin
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se nalță

îlele trecute s-a 
desfășurat, pe scena 
Teatrului de Stat 
din Turda, o entu
ziastă manifestare a 
teatrului d8 ama
tori. S-au întîlnit

formații de teatru de a- 
4 colective de montaje 
numeroși recitatori și 

cititori artistici din cadrul unor 
cămine culturale, case raionale de 
cultură și palate de cultură din 
regiunile Maramureș, Cluj, Mureș- 
Autonomă Maghiară și Brașov, 
care au venit să se întreacă la 
faza interregională a celui de al 
lll-lea Festival bienal 
de amatori „I. L. 
Timp de 3 zile,

aici 14 
matori, 
literare,

de featru 
Caragiale“. 

..... ...._ ,___ , această pasio
nantă întrecere artistică a fost ur
mărită cu deosebit interes^ de 
publicul spectator care a răsplă
tit cu ropote de aplauze măiestria 
artiștilor amatori. O asemenea 
întrecere artistică nu se limitează 
însă doar la lupta pentru cucerirea 
unui loc de frunte, ci constituie 
totodată un prilej de învățăminte, 
un valoros schimb de experiență 
între colectivele teatrale de ama
tori pe linia alcătuirii repertoriu
lui, a dezvoltării activității lor 
obștești și a realizării artistice a

.. spectacolelor montate.
Vorbind despre repertoriul a- 

bordat și prezentat de formațiile 
participante la acest centru de 
cSncurs, se’ poăț»' spune cu de
plină- certitudine că — față de 
concursurile anterioare — reper
toriul este mult mai bogat, mal 
variat și mai legat de problemele 
’de viață. Piesele de teatru și 
montajele literare prezentate dez
bat în mare măsură o problema
tică majoră, adînc ancorată în 
actualitate. Echipele căminelor 
culturale și-au inclus în reperto
riul lor și au prezentat pe sce
na teatrului de stat din Turda 
piese într-un act care oglindesc 
aspectele cele mai semnificative 
din munca și viața nouă a colec
tiviștilor, aspecte din lupta plină 
de avînt a acestora pentru conti
nua înflorire a gospodăriei agri
cole colective. Colectiviștii din 
Păulești-Maraimureș. au prezentat 
„Stupii cu pricina“ de T. Boșca, 
comedie care militează pentru 
dezvoltarea multilaterală a G.A.C., 
în timp ce colectivul de artiști 
amatori din Gligoreși-C'luj, format

fot din colectiviști, a prezentat 
piesa „Neamurile“ de Teofil Bu
șecan, care aduce în scenă as
pecte din lupta colectiviștilor 
dintr-o gospodărie colectivă pen
tru întărirea economico-organiza- 
torică a acesteia, pentru dezvol
tarea conștiinței socialiste a co
lectiviștilor, pentru formarea unei 
noi atitudini, socialiste, față de 
avutul obștesc al gospodăriei.

Aspecte din lupta și preocu
parea colectiviștilor pentru con
tinua desvoltare a fondului de 
bază al G.A.C. au fost aduse pe 
scenă și de colectivul de teatru 
al căminului cultural din Sita- 
Buzăulyi — regiunea Brașov, care 
a interpretat cu autenticitate pie
sa lui Tiberiu Vornic „Paznicul 
stelelor“. Asemenea piese inspi
rate din actualitatea G.A.C. au 
fost prezentate și de formațiile 
teatrale ale căminului cultural din 
Tulgheș — regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară („Dragoste, nu 
te pripi" de Suto Andrăs) sau ale 
Casei raionale de cultură Luduș 
din aceeași regiune („Meci la 
Chițăoani“ de D. Stanca).

Trebuie remarcat în această 
privință meritul casei raionale de 
cultură Bistrița-Cluj care, promo- 
vînd în repertoriul său lucrări 
cu tematici inspirate din viața 
G.A.C., s-a prezentat în concurs 
cu un frumos spectacol coupe, 
cuprinzînd fragmente din 3 piese 
într-un act (,țStupH cu pricina“ 
de T. Boșca, „Dragoste, nu te 
pripi“ de Siito Andrăs și „Dru
mul este drept" de Hans Kehrer) 
interpretat în limbile romînă, ma
ghiară și germană de cele trei 
colective ale casei de cultură.

în cadrul desfășurării fazei in
terregionale din centrul Turda au 
fost prezentate și piese din dra
maturgia marelui nostru clasic 
I. L. Caragiale, al cărui nume îl 
poartă însuși Festivalul de teatru 
de amatori. Prezentarea spectaco
lelor „O noapte furtunoasă" (Pa
latul de cultură Cluj) și „Năpasta" 
(Casa de cultură Sighet) exprimă 
omagiul adus și de artiștii amatori 
marelui nostru dramaturg — de |a 
a cărui moarte s-au împlinit arul 
acesta 50 de ani.

întrecerea artistică de la Turda 
a mai scos în evidență un lucru 
deosebit de important pentru 
mișcarea de amatori în etapa ac
tuală și anume : dezvoltarea con-

N. Nister
directorul Casei centrale a 

jiei populare
crea

tinuă a activității' obștești a for
mațiilor de amatori. Cercetînd 
fișele de concurs ale echipelor 
participante la întrecerea de la 
Turda se constată că majoritatea 
acestora s-au întrecut pînă la a- 
ceastă fază și pe linia sporirii nu
mărului de spectacole în fafa oa
menilor muncii de la orașe și sate. 
Este demn de menționat pe a- 
ceastă linie colectivul de teatru 
al căminului cultural din Gligo- 
reșfi-Cluj, care a prezentat în pe
rioada desfășurării Festivalului 
pînă la această fază 26 spectacole 
în sat și îrtr-o serie de localități 
din cuprinsul raionului Turda, la 
care au asistat peste 6 300 de 
spectatori. Este un frumos e- 
xemplu de activitate obștească a 
acestui colectiv, un argument pu
ternic care vine să dovedească, 
pe de o parte cerințele cultural- 
artistice mereu crescînde ale co
lectiviștilor, iar pe de altă parte, 
posibilitățile ce le au echipele 
teatrale de amatori de a răspunde 
mereu mai bine acestor cerințe.

Unul dip obiectivele Festivalu-

lui îi constituie și creșterea con
tinuă a nivelului artistic al spec
tacolelor prin îmbogățirea cu
noștințelor de teatru și dezvolta
rea aptitudinilor artistice ale ar
tiștilor amatori. Faza de la Turda 
a scos în evidență realizările ob
ținute pe această linie da majo
ritatea formațiilor participante. 
Spectacolele unor cămine culturale 
cum sînt : „Paznicul stelelor” de 
T. Vornic (Sita-Buzăului-Brașov) 
„Neamurile" de T. Bușecan (Gli- 
gorești-Cluj) au fost primite cu 
mult entuziasm de spectatori da
torită măestriei artistice la care 
au ajuns instructorii acestor echipe 
și interpret i i lor, autenticității cu 
care au fost realizate pe scenă 
figurile oamenilor înaintați ai zi
lelor noastre.

O potă de originalitate și bună 
ținută artistică au demonșfrat-o și 
colectivele de montaje literare ale 
căminelor culturale din Groșii de 
sub munte — Maramureș și Gîl- 
gău — Cluj transmițînd cu căldură 
texte 
avînt, care vorbeau despre succe
sele obținute îp anii regimului 
democrat-popular, sub conducerea 
partidului, în satele respective.

Este demn de relevat că majo- 
rifatea succeselor obținute pe linia 
realizării artistice a spectacolelor

mobilizatoare, pline de

se datoresc măsurilor luate pentru 
școlarizarea instructorilor de tea
tru și a unor interpreti, precum și 
a unui ajutor mai substanțial și 
susținut pe care teatrele profe
sioniste îl acordă artiștilor ama
tori. Din acest punct de 
se pare că unele regiuni 
pante la această fază, 
exemplu Maramureș și 
Autonomă Maghiară, nu au făcut 
totul în această direcție, specta
colele teatrale din aceste regiuni 
prezentate în întrecerea de la 
Turda fiind mai puțin realizate 
din punct de vedere artistic, mai 
palide, deși unele din aceste co
lective dispuneau de interpreti ta
lentati. Dacă și casele re
gionale al® creației popu
lare s-ar fi ocupa) mai intens și 
mai din timp de sprijinirea a- 
cestor colective desigur că și 
rezultatele lor ar fi fost cele aștep
tai e.

Faza interregională 
șoară în continuare, urmînd 
apoi cele mai bune colective de 
teatru de amatori să se întîlnească 
în cadrul fazei finale ce va avea 
ioc la București, în luna decem
brie, în cinstea celei de-a XV-a 
aniversări a proclamării R.P.R.
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FLORENȚA ALBUO'fEL TÎMÀR
Aici nu doar oțelul se curăță de zgură, 
nu doar oțelul arde dramatic, alegîndu-și 
materia, lumina cea mai pură, 
ci tot ce e mai omenesc în noi, 
cunoaște arderea și dccantarea-aceasta.

Nu numai din oțel luăm proba noii șarje, 
cînd ne-nstelează chipul seînteia și sudoarea, 
ci și din conștiințe, treeîndu-și iar și iar 
efluviile roșii, prin timp și prin geneze. 
Iubim incandescența acestor adevăruri, 
purificate-n lupta cu zgura și contrastul, 
iubim sinteza dură și armonia calmă, 
efortul și vislarea, ureînd în certitudini.

Iubim aceste vîrste prin flacără urcate 
spre piscul tău frumos și demn, maturitate!

ADRIAN DOHOTARUPOEM
— PENTRU CEI DE 18 ANI SAU MAI MUNȚI... —

Poate că noi continuăm dragostea întreruptă cîndva, 
La un sărut, de o armă ; poate că noi preluăm 
îmbrățișarea lăsată de-o parte ca un condei
Sau ca o mistrie a lumii, de îndrăgostiții de-atunoi... 
Și poate că ne întîlnim azi în numele lor
Pe podul întins peste fluviul de-atunci revărsat
Ce alerga printre ei ca o sîrmă ghimpată... 
Poate că noi ne-am desprins dintr-un vis de al lor 
Ca dintr-o imensă rotație-a globului — luna...

De aceea răspundem pentru fiecare sărut
Ce li s-a furat, pentru fiecare cuvînt 
Dezmierdat între noi precum iarba de cerbi;
De aceea răspundem pentru fiece zi 
Construită de noi în văzduh cu mistria iubirii. 
Pentru orice Jignire lăsată pe umărul gol
Ca sărutul de armă, pentru străzi le-n care păstrăm 
Inscripțiile comemorative ale dragostei lor.

Poate că noi preluăm îmbrățișarea de-atunci 
Sub balcoanele nopții, sub frunzele care se duc 
In continuu exod către umbrele lor rătăcite...
Poate că noi ne-am desprins dintr-un vis de-al lor 
Ca dintr-o imensă rotație-a globului — luna 
Și prin noi amîndol ei iubeso mai departe.

vedere 
părtici
că de 
Mureș-

se desfa
ce

Pictorița Sanda Șărămăt — profesoară la cercul de artă plastică de la Casa de cullură a tineretului 
din raionul -Grivița roșie , îndrumînd artiștii amatori.

Marii Adu- Vor fi, de ca : „Im- zootehnic“,
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Sub cer de primăvară, 
G ră dinile-nflore sc. 
Străbate-ntreaga țară 
Un cîntec tineresc.

S-a-nălțat nou soare.
El, Partidul, țara ne-o conduce 
Spre viitor.

Refren :

înainte,
Tot mereu înainte,
Clasă muncitoare,
Luminează steagul tău de luptă,
Steag biruitor.
Pe ogbarele-nlrățite

eroul literar „D. ’Th, Ne- 
culuța'' >de »pe lîngă "Gara »■ 
de ctrlfură a raion diluì- T 

Mai din Capitală1 cuprinde mulți 
tineri taienfafi, de cer' 

Constanța Buzea, 
Abălyță,

II
Din munte pin’ la mare, 
Din Argeș la Bicaz, 
Mîndre hidrocentrale 
Ne dau lumină azi.

III 
încrezători in viață, 
Trec tinerii cîntînd, 
Trăiască fericirea
Și pacea pe pămînt.

viată !

duminică, zi de iarnă. Toate ulițele satului duc spre căminul cultural. La intrarea în cămin, colectiviștii se opresc o clipă în fața panoului fruntașilor care vor fisărbătoriți astăzi.Pe scenă, la tribună, președintele G.A.C. citește numele fiecărui colectivist fruntaș, numărul zilelor muncă, rezultatele obținute la hectar. Inginerul agronom continuă expunerea, bazată pe calcule simple, convingătoare. Apoi, pe scenă apare brigada artistică de agitație. Programul ei, intitulat „E sărbătoare-n colectivă“, este inspirat în întregime din viața și munca celor din primele bănci, a colectiviștilor fruntași. Urmează apoi recitatorii, formația de dansuri, soliștii vocali......Așa va arăta tabloul unei manifestări închinate colectiviștilor fruntași stabilită- în planul de activități al căminului cultural din comuna Berthelot, raionul Hațeg, pentru luna decembrie. O incursiune în planul de muncă pe perioada de iarnă, întocmit cu deosebită grijă, ținîndtrse seama de complexitatea sarcinilor ce stau în fața G.A.C., a vieții cultural-artistice a satului, ne convinge și mai mult asupra varietății acțiunilor organizate pentru colectiviști. De exemplu, în perioada de iarnă, conferințele vor ocupa un loc important în activitatea căminului. Vor fi expuse un număr de 20 de conferințe cu caracter politic, agrozootehnic, științific etc. Colectiviștii vor audia printre altele, conferințe care să-i ajute la aprofundarea celor mai• importante documente de partid (Documentelor celui de-al III-lea Congres al P.M.R., ale Plenarei C.C. al P.M.R. din 23—25 aprilie 1962, precum și Dpcumen-

tele sesiunii extraordinare a nări Naționale a R.P.R.). asemenea, expuse conferințe portanța întăririi sectorului „Creșterea valorii zilei-muncă“, „Importanța reținerii zăpezilor pe culturile de toamnă“ etc. Pentru pregătirea și susținerea lor a fost constituit un colectiv de conferențiari format din inginerul agronom, cadre didactice, medici, brigadieri și alți oameni de specialitate.Pe scena căminului cultural, brigada artistică de agitație va prezenta programe axate pe problemele „la zi“ ale gospodăriei, iar formația de teatru are în pregătire două piese într-un act pe tema

se maturizeze, să nu se reducă la 
obișnuitele ședințe de luciu.

Efortul de a ieși din acest cerc 
frică restrîns ca preocupări șe lasă 
însă 
aici 
muncii lor, n-au contactul necesar 
cu viața uzinelor noastre, a mari
lor, șantiere din Capitală, a gospo
dăriilor colective din apropierea 
Bucureșfiului. Problematica abor
dată în lucrările lor de către a-

:

acestui cerc nu prevăd nici un 
fel de șcțiupe în acest sens.

Pe lingă faptul că activita
tea literară a celor peste 25 de 
membri ar căpăta un conținut mai 
bogat, s-ar da astfel un prețios 
sprijin muncii cultural-educative 
din acest raion, sprijin care intră 
în îndatoririle firești ale cercului 
literar.

Asemenea acțiuni nu întreprind 
membrii cercului nici măcar în 
incinta casei de cultură unde se 
adună săpfămînă de săptămînă, cu 
toate că pe lingă această casă de 
cultură activează cîteva formații 
artistice și o bibliotecă care ar 
avea, fără îndoială, mare nevoia 
de ajutor în această direcție.

Se pare că nici conducerea 
casei de cultură nu s-a gîndit cu 
seriozitate la aportul pe care tre
buie să și-l aducă cercul literar, 
mulțumindu-se numai să găz
duiască acest cerc.

Munca tinerilor din acest cerc 
nu a stat de asemenea în atenția 
comitetului raional U.T.M..

Se cere de aceea ca toți factorii 
răspunzători 
a amatorilor 
nite pentru 
existente, la 
altele noi, i 
atmosferă mai tonică, 
realizării unor lucrări, de actuali
tate, valoroase.

va-
Con-
Păif

loare. 
stanfiin 
nescu, losif Naghiu, Gabriela Me- 
linescu, Dumitran Frunză, Tudor 
Ursu, Rodica Iulian — iată nume 
care au depășit deja stadiul pri
melor încercări literare, nume pe 
care le întîlnim cu regularitate în 
paginile publicațiilor literare.

Cercul literar ,,D. Th. Neculuță“ 
reușește astfel, după cîțiva ani de 
anonimat, să-și recîștige prestigiul 
de care se bucura în rîndurile 
cercurilor literare cu o vreme în 
urmă. înviorarea aceasta s-a pro
dus mai ales în acest an, ca ur
mare a consfătuirii inițiate în pri
măvară de către Comitetul orășe
nesc de partid în scopul unei mai 
temeinice organizări a activității 
oercurilor literare din Capitală. în 
urma acestei consfătuiri o seamă 
de tineri scriitori, membri ai orga
nizației U.T.M. a Uniunii Scriitori
lor, au luat cu regularitate parte 
la ședințele de lucru ale cercului, 
adueîndu-și contribuții . importante 
la ridicarea nivelului dezbaterilor, 
la îmbunătățirea lucrărilor citite. 
Multe din aceste lucrări, versuri 
îndeosebi, cuprind emoționante 
imagini ale realităților din țara 
noastră, ceea ce a și înlesnit a- 
pariția în paginile unor reviste. 
Toate acestea ;ne îndreptățesc 
deci să cerem ca activitatea aces
tui cerc să fie cîf mai bogată, să

Adrian

cam 
tineri

însemnări despre 
activitatea cercului 

literar
„D. Th. Neculuță"

cești tovarăși e de aceea încă 
sărăcăcioasă, unele lucrări citite 
ca și discuțiile pe marginea aces
tora dezvăluind lacune însemnate 
în ceea ce privește cunoașterea 
temeinică a realităților. Față de o 
asemenea stare de lucruri biroul 
de conducere al cercului (secre
tar fov. Dumitran Frunză) rămîne 
pasiv. Deși la consfătuirea orga
nizată în urmă cu aproape 9 luni 
de Comitetul orășenesc de partid 
s-a recomandat cu insistență 
cercurilor literare să aibă un con
tact strîns cu uzinele, să ajute 
brigăzile artistice de agitație în 
crearea de texte, să organizeze 
șezători literare în întreprinderi 
și școli, planurile de muncă ale

de activitatea, literară 
■ să ia măsurile cuve- 

ca forțele literare 
I care se vor . adăoga 
să se dezvolfe într-o

ma.i. propice

NICULAE STOIAN

Concurs

formații de dansuri, 40 brigăzi artistice de agitație, 83 echipe de teatru. Prezentarea programelor de către aceste formații va fi precedată de 1600 de conferințe cu caracter politic, agrozootehnic, științific și cultural. Căminele culturale vor sprijini, de asemenea, buna funcționare a celor 63 de cercuri de învățământ agrozootehnic de 3 ani în care vor fi cuprinși peste 2.400 de cursanți.Pentru îndeplinirea acestui . amplu program, din care izvorăsc sarcinile căminelor culturale pe această în marea majoritate a satelor raionului au fost deja luate măsurile care să ducă la bune rezultate. La indi-
perioadă,necesare

Raid prin raionul Hafeg
întăririi economico-organizatorice a G.A.C. și dezvoltarea conștiinței colectiviștilor. Formațiile de dansuri, corală și de instrumentiști, pregătesc de asemenea, programe interesante. Ceea ce reține atenția îndeosebi este faptul că planul de muncă al căminului cultural prevede seară de seară o acțiune importantă pentru colectiviști: o conferință, o informare politică, o șezătoare literară, un film urmat de discuții, o seară de calcul privind realizările a două brigăzi din același sector, o seară de întrebări și răspunsuri susținută de brigada științifică etc.Am vorbit pînă acum pe scurt doar despre activitățile ce vor fi pe timp de iarnă la unul din cămine culturale din satele Hațeg. In cadrul acestora își șura activitatea 15 formații

organizate cele 83 de raionului vor desfă- corale, 70

cația comitetului raional de partid, care a trasat sarcini precise comitetului raional pentru cultură și artă, comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale, organizațiilor U.T.M., au fost întocmite în mare parte planurile’ de activități concrete și s-a trecut la pregătirea și chiar la susținerea unora dintre aceste activități.La căminul cultural din satul Plopi, de exemplu, au și fost audiate zilele trecute conferințele: „Rolul și sarcinile adunării generale și ale consiliului de conducere a G.A.C.“, „Originea și evoluția omului“, „Despre somn și vise“ etc., conferințe urmate de programe artistice sau proiecții cinematografice.Mai sînt unele cămine culturale care au desfășurat pînă în prezent o slabă activitate pe tărîm cultural-artistic, iar pentru lunile de iarnă nici pînă la ora

actuală nu și-au întocmit planul de muncă. în rîndul acestora sînt căminele culturale din satele Băiești, Sarmisege- tuza și Baru Mare.Aici, de mai multe luni de zile nu s-a mai desfășurat nici o activitate culturală concretă. Deși există condiții materiale la fel de' bune (cămine spațioase și dotate cu tot ce-i necesar) ca și la Berthelot și Plopi, rezultatele sînt destul de slabe. în primul rînd, cadrele didactice nu au fost mobilizate pentru a-și aduce întreaga contribuție la dezvoltarea activității cultu- ral-artistice a satului, iar organizația U.T.M. n-a sprijinit conducerea căminului în această direcție, deși aceasta e una din datoriile ei.în aceste zile, cu participarea tovarășilor din comitetul raional pentru cultură și artă au loc ședințe la nivelul sfaturilor populare comunale pentru elaborarea planurilor de măsuri privind . desfășurarea activităților cultural-artis- tice pe perioada noiembrie—martie. Pe baza acestor planuri, căminele culturale din Baru Mare, Băiești și Sarmisege- tuza trebuie șă-și întocmească planuri de activități concrete, defalcate pe luni și zile și să treacă totodată la pregătirea temeinică a acestor activități. Pentru aceasta, organizațiile U.T.M. trebuie să sprijine conducerea căminelor culturale din satele respective în mobilizarea unui număr mai mare de tineri colectiviști și Cadre didactice care să participe efectiv la munca

al echipelor 
de teatru

la satePentru asigurarea continuității în activitatea formațiilor de teatru de la sate, Casa regională a creației populare din Iași a organizat în perioada noiembrie 1962 — aprilie 1963 un nou concurs regional. La concurs participă peste 500 de formații de teatru ale artiștilor tori, teatrupuși, recitatori și cititori artistici de pe lîngă căminele culturale din regiune.Artiștii amatori și-au înscris în repertoriul concursului piese de recenteleeditate de Casa centrală a creației populare inspirate din viața nouă a satului.

ama-de pă-

teatru dinpublicațiicultural-artistică.
ROMULUS
„Scìnteti tineretului1!

LAL
corespondentul 

pentru regiunea Hunedoara



învățînd din experiența de partid, birourile comitetelor raionale U.T.M. alese au sarcina să conducă munca între plenarele comitetului, sînt chemate să organizeze cu regularitate în ședințele lor dezbaterea operativă a celor mai diverse laturi ale muncii de organizație. Ședințele de birou s-au dovedit a fi un cadru potrivit pentru, generalizarea experienței bune dobîndite în- tr-un anumit domeniu în u- nele din organizațiile de bază U.T.M.Dar să vedem cum stau lucrurile în această privință la Comitetul raional U.T.M. Fălticeni.Dovedind o bună orientare, biroul Comitetului raional U.T.M. Fălticeni, și-a stabilit cu regularitate — lună de lună — în graficul de ședințe, dezbateri deosebit de importante care ar fi dus la creșterea muncii politice de organizație. Ar fi dus, pentru că graficele, planificările făcute de biroul Comitetului raional U.T.M. Fălticeni au fost, în a- ceste luni, în cele mai multe cazuri doar motive cu planificarea pectată. De lui, numai în patru ședințe de birou a fost analizată cîte o problemă a muncii de organizație. Primul secretar, Alexandru Ignea, încerca să se scuze, invocînd un număr sporit de treburi care nu le-ar fi permis organizarea ședințelor

bune intenții. Din totul subiective, nu a fost res- la începutul anu-

Rînduii despre eleviiclasei
(Urmare din pag. l-a)

care le obțin elevii, ci și pen- 
consecințele de ordin educa- 
pe care acest „plus" le impli- 
pentru dezvoltarea acestora. Ei 
obișnuiesc să studieze și să

for discuții, elevii buni împărtă
șeau colegilor lor din experiența 
pe care o aveau în organizarea și 
planificarea timpului afectat stu
diului. Aceste discuții s-au dove
dit a fj foarte folositoare.

Tot din dorința de a-i obișnui 
pe elevi cu munca indepedentă 
am Stabilit o serie de „teme anu
ale“, la alegere, la care elevii au 
lucrat în grupuri de cîte doi sau 
trei. Dintre aceștia cităm : „Locuri 
și momente istorice din regiunea 
Oltenia", „Arta monumentală romî- 
neescă", „Teatrul în anii regimului 
democrat-popular”, „Cîntecul de 
masă în creația compozitorilor 
noștri" etc. Am considerat că „te
mele anuale" nu sînt importante 
numai pentru plusul de cunoștințe 
Pe 
tru 
tiv 
că 
se 
conspecteze materiale bibliografi
ce, să întocmească fișe și, toto
dată, să dezvolte la ei gustul pen
tru cercetarea istoriei patriei, pen
tru artă, literatură și muzică.

Din păcate, însă, în clasă a exis
tat și o altă cat^gojie, $e. ^evj,.; 
care ne-au dat mult de furcă : de
lăsătorii. Mocanu Gheorgho, Tu
nam Marin, Brînzăniuc Gheorghe, 
Faur Dan, Porfireanu Georgeta — 
aceștia erau campionii notelor sla
be. La unii dintre ei — Mocanu, 
Brînzăniuc și Faur — am observat 
aspecte contradictorii ale perso
nalității lor în formare. Fruntași îr> 
activitatea cultural-artistică și spor
tivă, depynînd suflet și efort în 
aceste activități, ei erau în frun
tea celor care nu învățau cu tra
gere de inimă. Ce contrast izbitori 
Mi-am dat seama că pentru a-i în
drepta, munca mea n-ar fi fost 
posibilă fără ajutorul organizației 
U.T.M. Am discutat personal cu ei,

CINECARTOUCHE scop : Republica, vel, 1 Mai, Gh. Sahia, G. Coșbuc. NUL NOSTRU COMUN rulează la cinematografele Ma- gheru, Lumina, Flacăra, Mio- ri ța. LUPII LA STÎNĂ ru- Ixază ,1a cinematografele V. Âlecs'andri, înfrățirea între popoare, Libertății. DOI SUB CER rulează la cinematografele' I. C. Frimu, V, Roaită, Moșilor. DRUMUL PARTIZANILOR : Tineretului neața) SOARE Tineretului PERMISIE PE 
(dimi- ȘI UMBRĂ : (după-amiaza). ȚĂRM : Tine-

CROMI
ucătăreasa — piesa lui Sofronov, cu care Teatrul „C. Nottara“ și-a deschis porțile, nu este, evident, o piesă de mari proporții, nici pe linia ideii satirice propriu-zise, nici pe a- ceea a cadrului dramatic, a situației excepționale sau a acțiunii agitate. Dacă termenul ar fi în mod obiectiv consacrat, aș spune că Bucătăreasa e o comedioară, cu convingerea că aceasta ar exprima destul de exact cel puțin intenția autorului. Nu încape îndoială, cred, că Sofronov nu a urmărit altceva decît să dăruiască spectatorului două ore de voioșie luminoasă și odihnitoare, fără a-i reclama, în schimb, nici o sporire de tensiune cerebrală, nici un efort de mobilizare morală deosebită. Dar e clar că nici n-a înțeles să-1 îndemne la demisie a inteligenții și bunului gust, căci. în această direcție, nu i-a făcut nici o concesie.Acțiunea e de o simplitate extremă, conflictul e n'aiv și abia schițat, deznodămîntul se produce ia vreme, exact, după cum prevăzut. Pavlina, reasa unui colhoz din Kuban, îl supune pe Stepan, tînăr

ușor și era de bucătă-

Intenții bune și... iile irosite Delegația Sovietului

planificate. Argumentul e însă infirmat de faptul că în a- ceastă perioadă la Fălticeni au ayut loc nu mai puțin de 35 ședințe de birou. 31 din ele au fost limitate însă numai la probleme de confirmări de membri ai U.T.M., eliberare de recomandări etc.Chiar și numai această statistică arată că nu de lipsa de timp este vorba la Fălticeni ci — să le spunem lucrurilor pe nume — de un stil de muncă defectuos, o muncă superficială. în luna iulie, bunăoară, s-au ținut 5 ședin
in legătură cu dezbaterile 

din ședințele biroului Comitetului 
raional U.T.M. Fălticeni

țe de birou, toate răpind cîte o zi de activitate. Ne întrebăm : nu este o risipă de timp și de forțe să convoci o ședință de birou la care să aduci din toate colțurile raionului 13 oameni, ca să confirme hotărîrile adunărilor generale ale organizațiilor de bază U.T.M. pentru primirea a 3 noi membri, cum s-a în- tîmplat în ședința din 23 iulie ? Din păcate, exemplul nu este unic. Ședința din 3 iulie a fost limitată la confirmarea primirii în U.T.M. a 5 tineri. în nici una din cele 5 ședințe de birou din lunamele

■răspui
"comp

le-am explicai că nu vor fi apre- 
ciați niciodată pentru rezultatele 
lor pe tărîm artistic și sportiv dacă 
nu vor obține și rezultate bune la 
învățătură. Acestor discuții le-au 
urmat însă altele, mai aprinse, în 
adunări generale U.T.M. deschise, 
la care erau invitați profesorii și 
părinții.

Ne amintim cu toții de una din 
adunările generale U.T.M. deschise 
în care la ordinea zilei era stabilit 
să se discute despre „învățătura— 
munca noastră, a elevilor". Biroul 
U.T.M. mi-a cerut și mie sfatul pri
vind organizarea acestei adunări. 
Firește, n-aveam decît să fiu mul
țumit că organizația U.T.M. a cla
sei pune în discuția adunării fap
tul că în anii de școală învățătura 
este sarcina cea mai de seamă. Re
feratul a pornit de la a arăta cum 
înțeleg să-și îndeplinească sarcinile 
muncitorii Uzinelor „Electroputere“, 
unde elevii mei fac practică o zi 
pe săpfămînă. Exemple erau nu
meroase, le cunoșteau și elevii, 
ceea ce a sporit mult puterea de 
convingere a celor spuse în refe
rat. S-au pus apoi în balanță a- 
cesfe rezultate, cu notele medio
cre și slabe ale acelor cîțiva elevi 
amintiți. Referatul a lăsat să dea 

insul, să aprecieze această 
Comparație elevii participonți ia 
adunare și, în primul rînd, elevii 
criticați. S-a discutat foarte aprins. 
Notele slabe constituiau o rușine 
pentru clasă. Colegii i-au criticat 
cu asprime pe delăsători, iar dez
baterile au luat sfîrșit cu hotărîrea 
ca întreaga clasă să obțină numai 
rezultate bune la învățătură. Ele
vii clasei mele își respectă hotă
rîrea. Cînd îi întîlnesc pe ceilalți 
profesori în cancelarie, aceștia 
îmi spun adesea că elevii mei 
merg pe drumul bun. Mă bucură 
această constatare. Dar, aceasta nu 
înseamnă nici decum slăbirea exi
genței, Mai avem de muncit pen
tru a dobîndi rezultatele dorite la 
învățătură.

MAT— cinema- Elena Pa- Doja, Alex. PRIETE-
OG R AFE

Foto: AGERPRES

folos în ridicarea ca- profesionale. Printre se numără și „Indru- 
pentru mica mecani-

retului, 8 Martie, Unirea. REVISTA DE LA MIEZUL NOPȚII — cinemascop : Victoria. RĂTĂCIRILE DRAGOSTEI : Central. PROGRAM SPECIAL PENTRU COPII : 13 Septembrie (dimineața). OMUL AM- FIBIE : 13 Septembrie (după amiază). PLANETA FURTUNILOR - URME PE ZĂPADĂ : Timpuri Noi. DRAGOSTE DE SEPTEMBRIE rulează la cinematograful Maxim Gorki. POMPIERUL ATOMIC : Cultural. LAȘUL rulează la cinematografele Alex. Popov, Donca Simo. CÎINELE DIN MLAȘTINĂ: Gri vița.

tractorist, unui regim de vigilență, severă și cam simulată suspiciune, deoarece acesta a încercat, cîndva, să-și manifeste sentimentele sale într-o formă cam brutal don-juan- escă. De aici, diferite gelozii ale tînărului, orientate mai ales împotriva tovarășului său de muncă, brigadierul Ceaica, evident fără nici un temei, căci Ceaica nu arată Pavlinei decît o prietenie tovărășească, în timp ce e sincer îndrăgostit de Galina, o fată cam autoritară și cam cu fumuri, nu
LA TEATRUL

„C NOTTARA“cu totul insensibilă la ochii focoși și la mustăcioara neagră a lui Stepan. Sentimentele sincere își găsesc adevăratul lor drum, ca totdeauna, și intervenția împrejurărilor sau a unor oameni mai în vîrstă, care cunosc prea bine „ale tinereții valuri“, nu au alt rost decît de a pune mîna Pavli- nei în mîna lui Stepan și pe a Galinei în mîna lui Ceaica, exact la momentul potrivit, a- dică la sfîrșitul actului al treilea. Cei patru tineri au făcut un scurt ocol, care le-a servit

august nu s-a dezbătut o problemă majoră. în această perioadă graficul prevedea discutarea unor probleme de cea mai mare importanță: „Munca organizațiilor U.T.M. din brigăzile din G.A.C.“, „Munca organizațiilor U.T.M. din sectorul forestier pentru mobilizarea tineretului la îndeplinirea sarcinilor de plan“ etc.Discutarea acestor probleme ar fi dus, prin măsurile stabilite, la îmbunătățirea muncii politice de organizație. Bunăoară, necesitatea im

perioasă a dezbaterii în ședința biroului comitetului raional a muncii organizațiilor U.T.M. din brigăzile din 'G’.A.C. era reclamată tocmai de slaba lor activitate, de lipsa de experiență a multora din ele în mobilizarea tuturor tinerilor colectiviști la munca de consolidare economico-organiza- torică a G.A.C. Acum este încă mic aportul organizațiilor U.T.M. în mobilizarea tineretului la executarea tuturor lucrărilor din campania de toamnă, la terminarea construcțiilor zootehnice.Se pune întrebarea : de unde această practică la Comitetul raional U.T.M. Fălticeni de a face planuri mari și treabă nici pe jumătate ? Planul, or cit de bun ar fi el, dacă ră- rnîne încuiat într-un sertar, nu poate desigur să aibă vre-o valoare. Și ceea ce este cel mai important — ședințele de birou nu sînt un scop în sine. Ele — prin dezbaterile pe care le fac —• trebuie să stabilească operativ măsuriconcretă din bază U.T.M., pentru mun- organizațiiie să orienteze,ca de

La rubrica DOCUMENTE, revis
ta publică : „Unele documente pri
vind situația și lupta maselor 
muncitqare din țara noastră în pe
rioada premergătoare eroicelor 
lupte ale ceferiștilor și petroliști
lor din ianuarie-februarie 1933” ; 
„Documente privind solidaritatea 
maselor muncitoare din Romînia 
cu Rusia Sovietică (1918—1924)".

Rubrica ARTICOLE cuprinde ur
mătoarele materiale : „Activitatea 
organizației revoluționare Ajutorul 
Roșu, sub conducerea P.C.R., în 
legătdră cu procesul conducători
lor luptelor ceferiștilor și petroliș
tilor din 1933” de S. Homenco; 
„Situația clasei muncitoare din 
Romînia în perioada 1941—august 
1944” dc"'N. N. Constantinescu, 
Tudor Paul ; „Blocul Democratic,

Toamna Tr» parcul Herăstrău

pentru o mai bună cunoaștere reciprocă și o verificare a sentimentelor. Spectatorul a făcut mult haz de naivitățile, furiile, hotărîrile definitive care durează o clipă și „ambițiunile“ care se doresc dezmințite fulgerător, de toate aceste străvechi și mereu noi furtuni ale dragostei tinerești în faza premaritală. Eroii au trecut prin împrejurări comice și s-au comportat comic, fără a-și aliena, nici un moment, simpatia spectatorilor, pentru că sînt niște tineri sănătoși su
w u

fletește, cu sentimente curate, cu aspirații superioare, cu o nobilă concepție de viață.De fapt, acesta este nucleul solid și viu al comediei lui Sofronov: exigența morală, lecția sentimentelor. Conflictul, în proporțiile lui foarte modeste din punct de vedere dramatic, izvorăște din lupta pentru purtări frumoase, pentru manifestări sufletești delicate. In convorbirile dintre eroii piesei, cuvintele „civilizat“, „delicat“, „frumos”, ca atribute indispensabile ale re- 

să învețe pe activiști cum să muncească pe teren.Trebuie spus însă că biroul Comitetului raional U.T.M. Fălticeni posedă deja o bună experiență în organizarea ședințelor de birou, el însuși fiind convins de eficacitatea lor. în luna ianuarie, ca să dăm numai un exemplu, el a organizat, într-o ședință a sa o dezbatere deosebit de fructuoasă privind educația comunistă a tineretului. în această ședință, biroul Comitetului raional U.T.M. Fălticeni, a reușit să găsească cauzele neajunsurilor care dăinuiau în activitatea sa, a stabilit o seamă de măsuri concrete care au dus în multe organizații de bază U.T.M. la creșterea muncii de educație comunistă a tinerilor. Avînd în vedere acest lucru — priceperea și existența unei bune experiențe — situația petrecută în aceste ultime luni, este cu atît mai gravă. Nu este vorba aci să aștepți noi indicații, să dobîndești o anumită experiență. Ceea ce trebuie făcut este tocmai ca, Comitetul regional U.T.M. Suceava să ajute biroul Comitetului raional U.T.M. Fălticeni, să-și îndeplinească propriile planuri, să organizeze dezbaterile ce și le planifică și să nu-și irosească vremea în ședințe numai așa ca să poată raporta că s-au ținut cu regularitate. Ședințele de birou ale comitetului raional U.T.M. trebuie să fie de fiecare dată cadrul unor serioase dezbateri care, prin analiza și măsurile stabilite, să dea organizațiilor de bază U.T.M. o orientare mai precisă, un ajutor mai calificat în munca de educare comunistă a tineretului, în mobilizarea lui la îndeplinirea sarcinilor de producție, la consolidarea econo- mico-organizatorică a G.A.C.
A. CÄRUNTU

Corespondentul „Scînteii tinere
tului” pentru regiunea Suceava 

DE PE LÎNGĂ C. C. AL p. N. n.
c

de masă legală condu-organizație
să de P.C.R. (1935—1936)” de Gh. 
Ioni fă; „Lupta clasei muncitoare 
din Romînia împotriva corporații
lor (1902-1908)” de I. lacoș, V. 
Pețrișor ■ „Lupta Partidului Comu
nist Ungar pentru organizarea ță
rănimii sărace în perioada dintre 
a doua jumătate a anului 1945 și 
sfîrșitul anului 1946” de Borsi 
Emil.

Revista mai cuprinde rubrica 
RECENZII, unde sînt înserate lu
crările : V. B. Ușakov: „Politica 
externă a Gerijianiej hitleriste" 
,,SS în acțiune. Documente despre 
crimele săvîrșite de SS” , K. Marx

lațiilor tovărășești, și mai ales ale relațiilor de dragoste, răsună ades cu un înțeles de cu- vinte-cheie. Ele arată exigența unei lumi care, ajunsă la un înalt nivel de civilizație, luptă pentru o tot atît de înaltă educație a sentimentelor. Cine iubește frumos și profund nu se poate purta grosolan, nu trebuie să vorbească urît. Sentiment și expresie se îmbină și se influențează reciproc, dînd omului o frumusețe în plus, iar vieții în societate dîndu-i un farmec nou, superior.Campioana purtări alese e (tînăra Pavlina) autorul a misiune 
luptei pentru 

bucătăreasa și faptul că încredințat această deținătoarei unei

el ne arată înaltul moralei de masă al sovietice, forța mă- educației comuniste,
munci care era, în alte vremuri, printre cele mai umile și mai disprețuite, are un tîlc prețios : nivel al societății reață acare, prin demnitatea muncii socialiste, a dat oamenilor conștiința adîncă a propriei lor demnități omenești.Secretul de regie în Bucătă
reasa trebuie să fie descoperit în acel substrat moral de mare finețe, pe care l-am subliniat

Suprem al U. R. S. S
a părăsit Capitala

Consiliului General 
ai organizațiilor de

Pentrp a 
ducție complicatele

putea utiliza în pro- 
aparate 

moderne, trebuie mai întîi să 
le cunoști, să le înveți princi
piile de funcționare. In acest 
scop studenții Pantelimon Geor
gescu și Traien Hopulele de la 
Institutul politehnic Galați, ur
măresc cu atenție explicațiile 

asistentului Aurel Stoian.

Foto : N. STELORIAN

IOSIF ȘI ADRIAN LASCU 
Giurgiuîn trimestrul IV al acestui an, O.N.T. Carpați, Agenția București, oferă solicitanților locuri în toate stațiunile din țară în condiții deosebit de avantajoase. Se asigură locuri și membrilor de familie ai celor trimiși în stațiuni prin C.C.S.Pentru orice stațiune, în afară de cazare și masă, se asigură o reducere de 50 la sută la transportul pe C.F.R. și I.R.T.A.De asemenea, costul biletelor de odihnă în această perioadă este mult redus față de sezonul cald.Comitetele de întreprindere pot* 1 contracta locuri pentru salariați și membrii familiilor acestora pentru stațiunile din țară.

■— F. Engels : „Despre sistemul co
lonial al capitalismului”, precum și 
rubrica NOTE BIBLIOGRAFICE a- 
supra lucrărilor : „Din istoria 
iHptelor greviste ale proletariatului 
din Romînia", voi. II ; Ileana 
Vranpea : „Tradiții ale criticii li
terare marxiste din Romînia 
(1930—1940)” ; Gh. Georgescu-Bu- 
zău : „Răscoala de la 1784 a ioba
gilor din Transilvania” ; N. Gogo- 
neafă : „Filozofia lui Vasile Con
ta" î I. M. Krivoguz : „«Spartak» 
și întemeierea Partidului Comunist 
din Germania" ; Ernst Henry : 
„Neofascismul" ; G. L. Rozanov : 
„Ultimele zile ale lui Hitler" ;
I. N. Melnicova : „Lupta de clasă 
din Cehoslovacia în anii 1924— 
1929". Sved Lăszlg: „Tin&ra ar
mata deschide drum”.

mai sus, unit cu elanul de voioșie, a robusteței și de luminozitate al imaginii concrete. Trebuie spus că regizorul Mircea Avram a știut să descopere acest secret al textului și odată descoperit, să-1 materializeze pe scenă păstrîndu-se strict în limitele lui, adică fără o cădere nici în idilism și prețiozitate artificială, nici în vulgaritate greoaie, creînd un spectacol plin de luminozitate, transparență, suplețe, firesc-Cele patru roluri principale au revenit, după cum era și firesc, unor actori tineri, dar nu chiar începători, și au constituit pentru toți patru prilejuri de afirmare, nu egale toate, dar toate valoroase. Pe bucătăreasa Pavlina a jucat-o

Rodica Sanda-Țuțuianu, cu remarcabil aplomb, cu o inteligență și sigură afirmare a liniei de severitate și suspiciune, îndărătul cărora se retranșea- ză această femeie tînără și frumoasă, linie pe care se situează cele mai multe momente comice ale rolului. Mai puțin sigură a fost interpreta în clipele în care a trebuit să dezvăluie fondul de sentimentalitate feminină și chiar de emoție lirică al rolului său. Pe adversara sa de o clipă, autoritara și înfumurata Galina, a

ANDREI POPA — Onești, 
DUMITRU ARSENE — GalațiDa. Aveți la dispoziție multe lucrări care vă pot fi de un real lificării acestea 
mătorul 

(Urmare din pag I-a)

amatori din fabrică l-ar face 
tinerilor sărbătoriți.

Era firesc ca experiența po
zitivă dobindită de organiza
țiile U.T.M. din oraș în anii 
trecuți să fie folosită cu suc
ces și în anul acesta. Din pă
cate însă în întreprinderi ca 
I.R.A 2, Fabrica de conserve, 
ILFOR, I.I.S. „Mureșul" pre
gătirile pentru majorat s-au 
rezumat pină acum doar la... 
întocmirea tabelelor cu tinerii 
care au împlinit sau împlinesc 
18 ani. Organizațiile U.T.M. 
din aceste unități consideră că 
mai au timp pentru munca 
de conținut, deși după cum se 
vede timpul le-a și luat-o 
înainte.

Pregătirea sărbătorii majo
ratului constituie pentru or
ganizațiile U.T.M. o sarcină 
de mare răspundere. Acest 
lucru vor trebui ajutate să-l 

RADU POPESCU

interpretat-o Eugenia Bosîn- ceanu, cu bună subliniere a unui proces psihologic de fată pretențioasă, proces în care mijesc primii germeni neplăcuți ai unei viitoare „fete bă- trîne“. Interpreta a avut energie, siguranță de sine, dar și aci s-a făcut simțită o ușoară carență de tandrețe feminină. Pășind în comedie, Cristea A- vram, actor atît de dotat pentru marea dramă, a creat un Stepan plin de farmec și haz. In rolul bunului, sincerului, dar cam naivului Ceaica, l-am văzut pe Costel Zaharia, cam prea dintr-o singură bucată, din punct de vedere actoricesc, dar mult simpatic și convingător. Interpretul trebuie însă cu deosebire felicitat ca autor al tuturor melodiilor care răsună în spectacol — romanțe, marșuri și imnuri — și care sînt excelente. Intr-un rol care nu este de loc principal pentru acțiune și conflict, dar foarte important pentru portretul colectivității colhoznice, și, în a- celași timp, rolul cu cele mai multe și mai fine efecte comice al comediei, Petre Popa a fost cu totul remarcabil.în concluzie, repet că Bu
cătăreasa este o comedie excelentă, că spectacolul Teatrului „C. Nottara“ e foarte bun, și că mergînd să-1 vadă, publicul nostru, dar mai ales tineretul, se va alege cu o seară deosebit de plăcută.

I STO
zare la lucrări de terasamente 
și fundații”, carte apărută de 
curînd în Editura tehnică.Lucrarea constituie un îndreptar teoretic și practic pentru muncitorii care execută lucrări de terasamente și fundații.Aici sînt descrise dispozitivele și utilajele de mică me- 

tehnologia de lu-cânizare și oru, corespunzător stadiului da dezvoltare atins astăzi de in- ■'d’jsiria’ noastră de construcții.Lucrarea este însoțită de multe desene care ușurează înțelegerea conținutului. Ea se adresează muncitorilor, șefilor de echipă, și maiștrilor care 
Pentru cei de 18 ani

înțeleagă și unele comitete 
U.T.M. din orașul Tg. Mureș 
care se mai găsesc încă in 
„faza indentificării“ tinerilor.

Experiența a arătat că săr
bătoarea majoratului își atin
ge scopul său educativ numai 
dacă ea este bine concepută 
încă din etapa de pregătire. 
Este necesar ca în timpul care

Vineri la amiază a părăsit Ca
pitala delegația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., care la invitația Marii 
Adunări Naționale a vizitat țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți tovarășii Ște
fan Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Anton Moisescu, 
vicepreședinte al M.A.N., membri 
ai Consiliului de Stat, Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, președinți și 
vicepreședinți ai comisiilor perma
nente ale M.A.N., deputați, repre
zentanți ai - ......... ~
A.R.L.U.S. și 
stat, oameni ai muncii din între
prinderi.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă, și membri ai amba
sadei.

Tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
a urat drum-bun membrilor dele
gației.

A mulțumit Grigore Ivanovicl 
Kozlov, membru al Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.U.S., pre
ședintele Sovietului de Deputați 
din regiunea Leningrad.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de flori membrilor delega- 

(Agerpres)

execută, organizează și conduc asemenea lucrări de tera- samențe și fundații.
GEORGE STÄNCULESCU

— București.Articolul 29 din regulamentul privind aplicarea Decretului nr. carnetul „în caz trugerea carnetului de muncă original se va elibera, la cererea celui în cauză, un carnet de muncă duplicat de către ultima unitate la care acesta a lucrat sau lucrează, pentru care va plăti o taxă de 50 lei. în caz de furt sau pierdere, eliberarea duplicatului se va face numai după publicarea anulării carnetului original”.Pierderea carnetelor de muncă completate se va publica în buletinul sfaturilor populare regionale de unitatea unde acesta s-a pierdut sau de către titularul • carnetului de muncă pierdut. ■‘P>‘"baia '•dțjvjfziî din'" care rezultă publicarea pierderii și pe baza chitanței care confirmă că s-a plătit taxa de 50 lei se va putea elibera duplicatul carnetului de muncă.

90/1960 cu privire la de muncă prevede: de furt, pierdere, dis- totală sau parțială a

a mai rămas 
șenesc U.T.M. 
ajute în mod 
zațiile U.T.M., 
rativ pentru 
desfășurată de 
sărbătorii majoratului să fie 
cit mai bogată, cit mai intere
santă, cu un profund caracter 
educativ.

Comitetul oră- 
Tg. Mureș să 
concret organi- 
și cit mai ope- 

ca activitatea 
ele în vederea



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Ziua internațională

a studenților
oiembrie 1939 a fost dureros pentru studenții 
cehoslovaci. Praga de aur îmbrăcase parcă văl cer
nit : pe străzile ei — martore mute ale zbuciumului 
istoriei — mărșăluiau cu aroganță ocupanții hitle- 
riști. Durerea poporului se transforma — printr-un 
vertiginos proces — în mînie, mînia în hotărîre de 
luptă. Cotropitorii întîlneau pretutindeni ură, fer

mitate, demnitate. Fasciștii au hotărît să se răfuiască crunt cu 
poporul ce nu voia să îngenunche. Manifestațiilor antifascise 
ale studenților Pragăi li se răspunde cu ucigătoare focuri de 
armă și cu măsuri brutale. Conducători ai studenților ceho
slovaci sînt arestați de Gestapou și executați după un sumar 
interogatoriu, fără ca măcar să se păstreze aparențele unui si
mulacru de judecată. Porțile universităților cehoslovace sînt 
ferecate. Gestapoul invadează căminele studențești și mii de 
tineri în miez de noapte, la lumina reflectoarelor, sînt urcați în 
trenuri într-o călătorie al cărei punct terminus au fost lagă
rele morțîi.

Acest 17 noiembrie nu a putut fi uitat. încă în 1941, în plin 
război, ziua aceasta a fost proclamată drept ziua internațională 
a studenților. Ziua aceasta trebuia să amintească sacrificiul 
studenților din Praga, dar în același timp trebuia să răsune 
ca o chemare răscolitoare adresată conștiinței tineretului uni
versitar de pretutindeni.

Dar anii aceia au rămas în urmă, înscriși doar în bloc-notesu- 
rile memoriei. După înfrîngerea fascismului popoarele au pă
șit la făurirea unei vieți pașnice, hotărîte să împiedice reedita
rea unui 17 noiembrie 1939 sau a altor zile încadrate în chenar 
de doliu. Din experiența de viață a studențimii, din năzuința 
ei de a fi alături de forțele păcii și progresului s-a născut în 
1946 Uniunea Internațională a Studenților. U.I.S. s-a afirmat 
ca o prezență activă în marile acțiuni pentru menținerea și 
consolidarea păcii, pentru înlăturarea primejdiei unui nou răz
boi. Evenimentele care s-au desfășurat pe arena mondială au 
demonstrat studenților că izolarea universitarului intr-un turn 
de fildeș este echivalentă cu renunțarea la aspirațiile sale cele 
mai nobile, au demonstrat falimentul teoriilor reacționare puse 
în circulație în Occident pe tema „apolitismului” tineretului 
studios. Năzuințele studențimii nu își pot găsi împlinirea decît 
pe drumul luptei, alături de popor, sub steagul celor mai îna
intate forțe contemporane. Uniunea Internațională a Studenți
lor are meritul de a fi militat consecvent pentru antrenarea 
maselor studențești de pe toate continentele în bătălia pentru 
biruința ideilor coexistenței pașnice, pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale, pentru soluționarea pașnică a tuturor 
problemelor internaționale litigioase, pentru lichidarea defini
tivă a rușinosului sistem colonial, pentru zădărnicirea unelti
rilor agresive ale cercurilor imperialiste din Occident, pentru 
apărarea drepturilor democratice și intereselor studențești și 
pentru reforma și democratizarea învățămîntului. Acțiunile 
studențești — desfășurate în zeci de țări sub semnul acestor 
năzuințe — au vădit procesul accentuat de maturizare politică 
a tineretului universitar, combativitatea sa crescîndă. Prestigiul 
U.I.S. s-a întărit. Este suficient să amintim amploarea celui 
de-al VII-lea Congres al său care a avut loc în august, la Le
ningrad. Acest congres a fost apreciat drept cea mai reprezen
tativă întîlnire studențească pe care a înregistrat-o pînă acum 
întreaga istorie a m'ișcării mondiale a studențimii. La congres, 
a fost ratificată afilierea Ia U.I.S. a 17 organizații printre care 
cităm cele din Argentina, Indonezia, Brazilia, Congo, Nigeria, 
Ceylon, Belgia, Etiopia etc. In prezent, din U.I.S. fac parte 
63 organizații studențești de pe toate continentele, ceea ce în
seamnă practic majoritatea masei universitare de pretutindeni, 
întărirea continuă a rîndurilor U.I.S. contrastează cu impasul 
în care se află C.I.S.-C.O.S.E.C., organizație cu orientare reac
ționară creată spre a scinda mișcarea mondială studențească și 
spre a o canaliza pe un drum ce nu are nimic comun cu aspi
rațiile pașnice, creatoare ale studenților lumii. Ultima reuni
une a C.I.S.-C.O.S.E.C. s-a soldat cu părăsirea conferinței de 
către 27 organizații studențești. Era un gest de protest împo
triva politicii C.O.S.E.C., o dovadă a crizei acestei politici. 
Printre organizațiile care au părăsit conferința C.O.S.E.C. erau 
cele din Algeria, Franța, Brazilia, Indonezia, Venezuela și altele. 
Impasul C.O.S.E.C ilustrează falimentul politicii de scindare a 
mișcării mondiale studențești, vădește convingător că o poli
tică ce nu ține scamă de realitățile contemporane este sortită 
eșecului, chiar dacă dolarii americani o finanțează din belșug.

Studențimea patriei noastre, U.A.S.R. care susțin cu fer
mitate politica de pace a R.P. Romîne acordă un sprijin con
secvent activității Uniunii Internaționale a Studenților. U.A.S.R. 
— solidară cu studenții de pe toate continentele care luptă 
pentru pace, împotriva colonialismului și imperialismului — 
aduce contribuția sa la reușita acțiunilor inițiate de U.I.S. Stu
denții noștri au fost gazde ospitaliere a numeroase manifestări 
internaționale ale tineretului universitar și ei se bucură de pre
țuirea sinceră a colegilor lor din toată lumea. Cu un viu inte
res au fost primite în toate țările inițiativele U.A.S.R. de a 
organiza în țara noastră în anii viitori Conferința internațională 
a studenților din arhitectură și Seminarul internațional studen
țesc pe tema : „Invățămîntul în serviciul păcii și progresului“. 
Fără îndoială, aceste inițiative vor permite o mai bună cunoaș
tere reciprocă a studenților din diferite țări.

Astăzi, ne aducem aminte de 17 noiembrie 1939, de băieții 
și fetele răpuși de fascism la vîrsta plină de frumusețe a tine
reții, ne amintim de colegii noștri din diferite țări capitaliste 
nevoiți să mai îndure încă cruzimea regimurilor antidemocra
tice și ne exprimăm hotărirea de a lupta pentru triumful nobi
lelor idei ale păcii, pentru coexistență pașnică, pentru ca cei 
ce astăzi sînt studenți Ia București și Amsterdam, Ia Oxford 
și Grenoble, Ia New York și Rio de Janeiro, la Leningrad și 
Tokio să poată fi peste cîțiva ani inginerii, agronomii, medicii 
și filozofii de care popoarele au nevoie pentru ca avuția mate
rială și spirituală a omenirii să se înmulțească neîncetat, spre 
fericirea locuitorilor planetei noastre atît de încercuite.

E.O.

a lui A. I. Mikoian

fră-
Blocuri de locuințe construite în portul polonez Gdynia,

Foto : C.A.F.-Varșovia
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HAVANA 16 (Agerpres). —* TASS transmite : La 15 noiembrie A. J. Alexeev, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în Cuba, a oferit un prînz cu prilejul vizitei în Cuba a lui A. I. Mikoian, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.La prînz au participat Osvaldo Dorțicos Torrado, președintele Republicii Cuba, Fidel Castro, primul ministru, ș.i prim-secretar al Conducerii

naționale a Organizațiilor Revoluționare Integrate din Cuba, membri ai Conducerii naționale a O.R.I., Emesto Guevara, ministrul industriei, Emilio Aragones, secretar al Conducerii naționale a O.R.I., Carlos Rafael Rodriguez, președintele Institutului național pentru reformă agrară, Râul Roa, ministrul afacerilor externe.Prînzul s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie țească și cordialitate.
Vizita delegației

Marii Adunări Naționale
a R. P. Romine în R. P. r. iugoslavia

BELGRAD ÎS (Agerpres). — 
— Corespondență specială: 
Delegația Marii Adunări Na
ționale a R.P. Romine, care 
face o vizită în R.P.F. Iugo
slavia a părăsit astăzi Saraje
vo, îndreptîndu-se spre Ja- 
blanica, localitate situată în 
munții Herțegovinei, unde în 
timpul zilei a vizitat hidro-

centrala construită pe rîul 
Neretva.

In după-amiaza zilei dc ÎS 
noiembrie, delegația Marii A- 
dunări Naționale a R.P. Ro- 
mîne și persoanele oficiale iu
goslave care o însoțesc, s-au. 
întors la Sarajevo de unde a 
plecat cu trenul spre Liublia- 
na, capitala Sloveniei.

La Londra, acolo unde a locuit Lenin...
LONDRA. — Lo

cuitorii Londrei au 
aflat că în orașul 
lor există încă un 
Ioc legat de activi
tatea revoluționară 
a lui V. I. Lenin în 
timpul șederii sale 
în Anglia. Este vor
ba de modestă

casă cu două etaje 
din piața Percy-Cir- 
cus nr. 16, unde a 
locuit Lenin Ia sfîr- 
șitul Iui aprilie 
1905, cînd a venit 
de la Geneva Ia 
Londra pentru a 
organiza Congresul

III-lea

P.M.S.D.R. In aceas
tă casă a fost ela
borată tactica parti
dului care preconi
za victoria deplină 
a revoluției burghe- 
zo-democratice și 
transformarea ei în 
revoluție socialistă.

Universității franceze
Dificultățile

Zn toate facultățile din 
Franța cursurile și 
lucrările practice au 

Întrerupte vinerea tre- 
ca urmare a unei

fost 
cută 
„greve de avertisment" de
clarată de organizațiile sin
dicale din Invățămîntul su
perior și Uniunea Națională 
a Studenților din Franța. 
Greva a fost organizată în 
sprijinul cererilor corpului 
profesoral de a se mări sa
lariile și ale studenților de 
a se construi cămine. Miș
carea a cuprins atît centrul 
universitar Paris, cit și cen
trele din provincie.

In legătură cu aceste ac
țiuni revendicative, ziarul 
elvețian „LA GAZETTE 
LAUSANNE" a publicat 
mătoarea 
Paris :

corespondență

DE 
ur- 
din

nu 
în

francez care 
dea votul 

electorale și

Pentru normalizareacomerțului internațional
Adoptarea unei rezoluții în Comitetul O.N.U. pentru 
problemele

„Alegătorul 
știe cui să-și 
fața panourilor 
a polemicilor scrise sau vor
bite a avut ieri o temă amplă 
de reflexii care i-a fost inspi
rată de evenimente. Aceasta 
întrucît toți studenții și nu
meroși profesori de la Sor- 
bona au declarat grevă.

Sindicatele corpului didactic 
și ale cercetătorilor științifici 
încearcă să atragă atenția gu
vernului asupra sărăciei mij
loacelor puse la dispoziția cer
cetării științifice universitare. 
Ele cer, pe de altă parte, o 
îmbunătățire a salariilor cer
cetătorilor. Cit privește orga
nizațiile studențești acestea 
reclamă locuințe pentru mem
brii lor care pot fi găsite cu 
foarte multă greutate la Paris 
și care amputează grav buge
tele studenților, chiar dacă 
este vorba de o simplă cameră

de serviciu situată la o man
sardă.

Prin aceste probleme parti
culare — scrie ziarul în con
tinuare —■ publicului francez 
i-a fost înfățișată întreaga si
tuație a Universității. Reînce
perea cursurilor universitare 
a avut loc anul acesta în con
diții foarte grele și în cursul 
anilor viitori, problemele vor 
deveni foarte repede de nere
zolvat.

Profesorii și studenții care 
au declarat grevă au primit 
sprijinul primei personalități 
a Universității din Paris, rec
torul Roche. Intr-un discurs 
pronunțat cu o zi înaintea 
grevei el a declarat că stu
denții și profesorii „trebuie 
să poată munci în condiții ma
teriale fără de care eforturile 
lor sînt sterile“. Uniunea Na- 
țională a Studenților din Fran
ța — subliniază ziarul în în
cheiere — vede în această 
declarație rectorală un sprijin

Studenfî parisieni protestează împotriva condițiilor grele de studiu 
și de viață : poliția încearcă să răspîndească cu torta o demon

strație studențească.
Foto : A.F.P.—PARIS

capacitate de aproximativ 100 
de locuri. Studenții care nu 
mai încap în această sală fo
losesc culoarele și foarte ade
sea mesele cafenelelor din îm
prejurimi.

Facultatea de litere, care 
ocupă numai o zecime din su
prafața folosibilă a Sorbonei, 
este nevoită 
amfiteatrele 
științe, de 
drept. Unele 
ceastă facultate, arată ziarul, 
se desfășoară deobicei în alte 
săli, la o depărtare de un ki
lometru de Sorbona, în timp 
ce pauza între cursuri este dc 
numai cîteva minute.

foarte înalt acordat multora 
din revendicările ei”.

Ziarul parizian L’HUMA- 
NITE” înfațișînd condițiile di
ficile ale Universității franceze 
relatează că la Institutul 
Henri-Poincare, care își are 
sediul într-o clădire veche și 
neîncăpătoare, construită încă 
din secolul trecut, au fost im
provizate „săli de cursuri” 
chiar pe culoare. Peste 100 
de asistenți de la acest institut 
sînt nevoiți să-și desfășoare 
activitatea numai în două ca
mere. La acest institut frec
ventat de peste 4 000 de stu- 
denți, scrie ziarul, există o 
singură sală de lectură cu o

să împrumute 
facultăților de 

medicină și de 
cursuri de la a-

CHIȘINĂU. — La Chișinău s-a deschis expoziția „Pictează viitorii pictori ai Romîniei”. Aici sînt prezentate 32 de lucrări — majoritatea acuarele — executate de elevi ai școlilor medii de artă din R.P.R.Ziarul „Sovetskaia Moldavia” scoate în evidență o serie de lucrări închinate luptei revoluționare din ilegalitate, realizate de Liviu Suhar Iași, Cornelia Ailincăi și alții.Expoziția se bucură de mare succes.
din deun

ATENA. — Sesiunea ordina
ră a parlamentului grec s-a 
deschis Ia 14 noiembrie cu 
sala aproape goală. Deputății 
partidelor de opoziție Uniunea 
Democrată de r.tînga, Național 
Agrar, „Uniunea de centru“ 
și grupului Independenților 
au boicotat ședința de deschi
dere a lucrărilor parlamentu
lui, declarînd că nu recunosc 
legalitatea actualului guvern 
și a majorității lui parlamen
tare întrucît ele sînt rezul
tatul falsificării alegerilor par
lamentare din octombrie 1961.ISTANBUL. — în orașul Is- tanbul a avut loc o mare demonstrație a oamenilor muncii care au protestat împotriva condițiilor grele de trai. Ei au parcurs împreună cu familiile lor străzile orașului, purtînd pancarte, pe care scria — 
„Cerem școli“, „Vrem apă și 
lumină electrică“, „în secolul 
XX ducem o viață primitivă“.Sindicatul muncitorilor din transportul auto a dat publicității o declarație în care

condamnă presiunile tate de administrație muncitorilor care cer îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai. „Răbdarea muncitori
lor a ajuns la capăt“, se spune în declarație.

ROMA. — La 16 noiembrie 
70.000 de constructori din Ro
ma au declarat grevă, cerînd 
îmbunătățirea 
materiale.

CAIRO. — La 
rul „Al-Ahram" 
interviului acordat unui corespon
dent al său de către Anwar El Sa
dat, membru al Consiliului Prezi
dențial al R.A.U., care se află în 
prezent la Sanaa.

„Trupele Republicii Arabe Unite, 
care staționează în Republica Ara
bă Yemen, a declarat Sadat, se 
vor înapoia în țară îndată ce va fi 
asigurată în mod trainic securitatea 
irontierelor Yemenului împotriva 
oricăror tentative de pătrundere 
pe teritoriul lui a unor bande mer
cenare și se va pune capăt complo
turilor puse la cale pentru sugru
marea revoluției populare Yeme
nite".

PARIS. — Campania electorală 
pentru alegerile legislative din 
Franța, în mod practic, a luat 
silrșit. La ÎS noiembrie va avea loc 
primul tur de scrutin, cînd cei a- 
proximativ 28 de milioane de ale
gători francezi se vor prezenta din 
nou în fața urnelor, pentru a ale
ge pe cei 480 de deputați în noua 
Adunare Națională.

MOSCOVA. — La 16 noiem
brie a plecat spre patrie Antal 
Apro, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Ungare.

Antal Apro a condus dele
gația guvernamentală econo
mică ungară care a dus nego-

exerci- asupra

situației

16 noiembrie zia- 
a publicat textul

cieri în legătură cu colabo
rarea ungaro-sovietică în do
meniul producției de oxizi de 
aluminiu și de aluminiu. Con
venția asupra acestei colabo
rări a fost încheiată Ia Mosco
va la 15 noiembrie.

Aspect de la recentul miting de la Geneva la care participanjii au cerut eliberarea deținujilor 
politici din Spania.
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poate

moment cînd po- 
încheierii unui acord

xplozia nucleară ex
perimentală engle
ză, care — potrivit 
declarației mini
strului de război 
Thorneycroft — va 

avea loc „în curînd“, 
are implicații mai vaste decît i 
cadrul strict militar. Deși mi
nistrul de război și ulterior în
suși premierul Macmillan au ți
nut să dea asigurări că expe
riența care va avea loc pe poli
gonul din Nevada (S.U.A.) nu 
constituie începutul unei noi 
serii de experiențe nucleare, ea 
nu poate fi despărțită de pozi
ția puterilor occidentale față de 
perspectiva încheierii unui acord 
pentru încetarea tuturor expe
riențelor nucleare. Este desigur 
semnificativ că îritr-o știre trans
misă din Washington de agenția -

ASSOCIATED PRESS arată 
că noua explozie nucleară la po
ligonul din Nevada va fi efec
tuată pe baza „acordului arneri- 
cano-englez cu privire la colabo
rai ea în cercetarea energiei ato
mice pentru scopurile apărării 
reciproce”, iar efectuarea explo
ziei a fost dprobată de președin
tele Kennedy, la cererea guver
nului englez. Potrivit datelor 
comentatorului ziarului „EVE
NING STANDARD", Philip Mar
shall, această explozie are țelul 
de a experimenta un nou meca
nism pentru detonarea armei 
nucleare. Așadar, perfecționarea 
detonatorului este folosită pen
tru a se ridica noi piedici în ca
lea încetării experiențelor nu
cleare pînă la 1 ianuarie 1963, 
cerută și în cadrul dezbaterilor 
din Adunarea Generală a O.N.U.

sa politicii oficiale 
„Dacă guvernul, scrie 
ar fi căutat în mod 
momentul cel mai

engleze. 
„Times", 
deliberat 

inoportun 
pentru a anunța o viitoare ex
plozie nucleară, nu ar fi putut 
să-l aleagă mai bine. Pare pro
babil că se va proceda la a- 
ceasta experiență aproximativ o 
săptămână după reluarea trata
tivelor pentru dezarmare la 
Geneva“.

Se știe că în momentul de față 
ultima piedică în calea acordu
lui o constituie doar insistența 
occidentală pentru inspecții „la 
fața locului", în ciuda soluției 
preconizate • de savanți din dije

even
tual, . aparate de înregistrare si
gilate capabile să detecteze orice 
explozii nucleare. Cu toate că 
mijloacele naționale de detectare 
slut ele însele suficiente, Mac 
milion a ținut să afirme că 
este de o importață esențială 
ca principiul inspecției interna
ționale să fie recunoscut“.

Nu se poate trece cu vederea 
totodată că explozia experimen
tală nucleară engleză este toc
mai subterană, adică se folosește 
acea metodă pe care propunerile 
comune anglo-americane făcute 
la O.N.U., caută să nu o includă 
în acord. De altfel exploziile 
subterane sînt îngrădite cu pre-

Similitudinea situației actuale 
cu cea din primăvară este lesne 
de sesizat: în martie 1962, a- 
lunci cînd omenirea aștepta cu 
speranță începerea lucrurilor C.o- rite țări de a se instala, 
miletului celor 18 state pentru 
dezarmare, guvernul S.U.A. a 
anunțat o serie de experiențe 
nucleare deasupra insulei John- 
ston, iar acum cînd — Comite
tul urmează să-și reia lucrările 
peste cîteva zile — guvernul en
glez este cel care anunță 
experiență subterană, 
paniamentul exploziilor 

experimentale nu 
fi desigur încurajator mai ales 
în acest 
sibilitatea 
este mai aproape ca oricînd în 
trecut. Remarca făcută de ziarul 
„TIMES” este fără îndoială 
prea puțin măgulitoare la adre-

economice și linanciare in ciuda opozi
ției puterilor occidentale16 (Agerpres). din dimineața ComitetulYORK ședința noiembrie problemele economice

NEW — La de 15 pentru și financiare al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat rezoluția cu privire la convocarea conferinței internaționale asupra comerțului.în această problemă au fost prezentate două proiecte de rezoluție — al Uniunii Sovietice și al grupului de țări slab dezvoltate. Comitetul a discutat amănunțit atît propunerile Uniunii Sovietice cît și propunerile unui mare grup de țări slab dezvoltate, în timpul discutării acestei probleme a avut loc o apropiere a punctelor de vedere ale autorilor celor două proiecte de rezoluție. în urma acestui fapt, inițiatorii proiectului celor 35 de țări au acceptat o serie de prevederi ale proiectului sovietic, printre care propunerile referitoare la data convocării conferinței și la utilitatea discutării de către conferință privind crearea a problemei unei organi-

zații comerciale internaționale.Luînd cuvîntul la ședința comitetului, reprezentantul U- iunii Sovietice, G. P. Arka- diev, a declarat că, întrucît multe dintre propunerile sovietice sînt incluse în proiectul celor 35 de țări, delegația sovietică nu insistă ca proiectul de rezoluție sovietic să fie pus la vot.Comitetul a adoptat proiectul de rezoluție al celor 35 de țări care include o serie de propuneri sovietice. Pentru proiect au votat 73 delegații, printre care delegațiile țărilor socialiste. împotrivă au votat reprezentanții S.U.A., Angliei și țărilor membre ale Pieței comune. 23 delegații s-au abținut de la vot.în rezoluția adoptată se spune că conferința internațională asupra comerțului trebuie să aibă loc cel tîrziu în luna septembrie 1963.Rezoluția urmează să fie trimisă spre aprobare, Adunării Generale a O.N.U.
Pentru înfăptuirea unei largi reforme agrare

manifestații

ale muncitorilor agricoli italieniROMA 16 (Agerpres). — La 16 noiembrie milioane de muncitori agricoli din Italia au manifestat pe străzile satelor și orașelor cerînd înfăptuirea unei largi reforme a- grare.
„Jos latifundiile I”, „Să dis

pară de ia sate orînduirea 
feudală!”, „Pămîntul să fie 
împărțit celor ce-1 muncesc !“ — sub aceste lozinci au avut loc cîteva zeci de mii de mari mitinguri țărănești. La aceste mitinguri, cît si la alte manifestații care au avut loc în

acea zi au participat toate categoriile de muncitori agricoli: 1 500 000 de argați și muncitori agricoli, tot atîția țărani dijmași și membrii familiilor lor, precum și principala masă a țăranilor proprietari de pă- mînt care suferă de asemenea de pe urma faptului că la sate mai dăinuie rămășițele medievale.La 16 noiembrie, țăranilor adunați în multe orașe ale țării li s-au alăturat și muncitorii de la întreprinderi industriale.
Manevrele colonialiste

in CongoNEW YORK 16 (Agerpres). — Corespondentul TASS, L. PONOMAREV, transmite: Din Congo sosesc din nou știri alarmante. Pirații aerului ai marionetei Chombe bombardează localitățile din Katanga de nord. Perioada ezitărilor din partea Organizației Națiunilor Unite a fost folosită de Chombe

pentru sporirea e- nergică a forțelor sale armate căreia puterile coloniale occidentale i-au a- cordat un sprijin substanțial.O serie de delegații la Organizația Națiunilorsînt de părere este inevitabilă nouă agravare crizei în Congo. Puterile occidentale, în
Unite că o a

primul Anglia și-au în ultimul timp și mai mult amestecul în treburile interne ale Congoului. Reprezentanții S.U.Ă., Angliei, Belgiei, Germaniei occidentale și Franței duc tratative separate cu Chombe, se guiesc între ei folosesc O.N.U. un paravan în purile lor.

rind S.U.A., și Belgia, intensificat

tîr-
Și ca sco-

dilecție de specialiștii militari 
americani și englezi care vor să 
„miniaturizeze" armamentul ato
mic occidental, tocmai pentru că 
sînt conștienți că forța rachete
lor de care dispun nu poate 
transporta mari încărcături.

Impopularitatea anunțării ex
ploziei nucleare engleze în rin- 
durile opiniei publice a fost se
sizată de către guvernul conser
vator, cu atît mai mult cu cît 
în ultima vreme asistăm la o 
considerabilă intensificare a ac
țiunilor în favoarea interzicerii 
urmei nucleare și a dezarmării 
în întreaga Anglie. Desfășurarea 
dezbaterilor din Camera Comu
nelor a demonstrat pe de o 
parte că guvernul caută să frî- 
neze criticile ce i se aduc pen
tru politica sa nucleară, iar pe 
de altă parte, faptul că opoziția 
laburistă vrea să obțină maxi
mum de profit, făcîndu-se ecoul 
cererii opiniei publice engleze 
de a se renunța la înarmarea 
nucleară. Este semnificativ că 
în ora rezervată interpelărilor 
— înainte ca Thorneycroft să 
anunțe în răspunsul scris la o 
întrebare explozia proiectată — 
deputatul laburist Reynolds a 
încercat să obțină discuții parla
mentare extraordinare în legătu
ră cu refuzul guvernului de a-și 
lua obligația să nu efectueze pe

viitor noi experiențe nucleare. 
Cererea lui Reynolds a fost res
pinsă de președintele Camerei 
Comunelor. Ulterior, alți depu
tați laburiști — Henderson. 
Noel Racker etc. — au ridicat 
aceeași problemă, dar locțiitorul 
parlamentar al ministrului afa
cerilor externe, Smithers, a de
clarat în Cameră că nu poate 
comenta problema experiențelor 
nucleare, întrucît ministrul de 
război va prezenta o declarație 
scrisă mai tîrziu. Atunci cînd 
Thorneycroft a dat citire decla
rației, laburiștii nu au mai putut 
pune în discuție nici o problemă 
deoarece, potrivit programului 
ședinței, ora rezervată interpe
lărilor trecuse...

Oricît s-ar strădui guvernul 
englez să potolească nemulțumi
rea în parlament sau în țară, 
oricît s-ar strădui miniștri en
glezi să susțină că nu s-ar da 
semnalul unei noi serii de expe
riențe, explozia din Nevada nu 
poate fi altfel apreciată decît 
ca o nouă manifestare occiden
tală îndreptată spre întirzierea 
încheierii acordului cu privire 
la interzicerea pentru totdeauna 
a tuturor experiențelor cu. arma 
nucleară.
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