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Instalația da reconcentrara

a acetilene! de Ia Uzinele

chimice-Rîșnov, regiunea

Brașov.
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Prin extinderea tehnicii noi
In cele 10 luni care 

au trecut din acest an, 
minerii Văii Jiului au 
extras și livrat peste 
plan o cantitate de căr
bune cocsilicabi! șl 
energetic cu care s-ar 
putea încărca mai mult 
de 210 garnituri de 
tren de cite 50 vagoa
ne. Concomitent cu 
sporirea productivității 
In abataje, colectivele 
unităților industriale

apar/inlnd Combinatu
lui carboniier Valea 
Jiului au realizat în 9 
luni economii supli
mentare în valoare de 
peste 8 300 000 lei.

Aceste succese ilus
trează preocuparea 
minerilor pentru reali
zarea de randamente 
cit mai mari, prin ex
tinderea tehnicii noi șl 
iolosirea judicioasă a 
utilajelor de mare pro-

ductivitale cu care slnt 
dotatl. La exploatarea 
minieră Lupenl, de pil
dă, prin utilizarea mai 
rațională a combinei, 
plugului de cărbune, 
havezel șl celorlalte 
utilaje, au tost extrase 
in acest an, în plus, 
aproape 50 000 tone de 
cărbune cocsilicabil.

(Agerpres)
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Experiența pozitivă 

larg valorificată
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LA CLUBUL 
MINERILOR

RAIDUL NOSTRU
ÎN VALEA JIULUI

ARATURI Lf
Df TOAMNA - 

IN RITM INTTNS!

POSIBILITĂȚI ASEMĂNĂTOARE -

REZULTATE DIFERITE ___

In Valea Jiului exi- 
-lă 7 cluburi. Mii 
de mineri vîrstnici 
și tineri găsesc aici 
manifestări cultu
ral-educative dedi
cate lor, au posibi

litatea de a petrece cîteva oro 
într-o ambianță plăcută.

Iată cîteva imagini desprinse 
recent, cu ocazia unui raid, din 
activitatea cluburilor de aici.

părtășește experiența personală. 
Printr-o tradiție cunoscută, flo
rile, felicitările colectivului, sînt 
înmânate soțiilor evidențiaților, 
astfel că sărhătoarea colectivu
lui de muncă devine ți o bucurie 
a familiei

■
 olectiviștii din co-
, muna Vișina, ra-

I ionul Găiești, re-
| giunea Argeș, a-
I veau planificat să 
facă arături de 
toamnă pe 1 451 de 

hectare. Din acestea au fost 
arate, oină acum, 1320 de 
hectare. Acest succes se da- 
torește în primul rînd ce
lor 22 de mecanizatori de la 
S.M.T. Greci oare lucrează pe 
ogoarele gospodăriei de aici. 
Tractoarele au lucrat din plin 
tot timpul, în două schimburi, 
ziua și noaptea. Viteza de 3 
hectare zilnic pe tractor a fost 
totdeauna realizată și depășită. 
Mecanizatorii de pe tractoa

rele „Universal 65“ ară pînă la 
5 hectare pe zi. Totodată, ară
turile au trecut examenul ca
lității cu oalificativul... foarte 
bine. Adîncimea arăturii este 
cea recomandată de agroteh
nică, adică 30—35 cm. Greșu
rile sînt și ele eliminate total 
din geografia terenului. Majo
ritatea mecanizatorilor sînt ti
neri. Periodic grupele U.T.M. 
din brigăzi organizează con
sfătuiri operative în care se 
analizează munca fiecărui tî- 
năr, precum și a brigăzilor în 
ansamblu. Comunistul Dumi
tru Mușat și Vasile Cristea, 
șefii celor două brigăzi, pot fi 
văzuți zilnic pe cîmp, printre

mecanizatori, intervenind 
prompt la remedierea oricăror 
deficiente mecanice sau de or
ganizare ivite. Gospodăria co
lectivă, ia rîndul ei, îi sprijină 
efectiv pe mecanizatori. Hrana 
caldă e dusă la locul de mun
că, tractoarele sînt alimentate 
cu apă, cu unele piese, acolo 
în cîmp, iar reparațiile mai 
mici se fac la atelierul gospo
dăriei.

Nu aceeași situație — deși 
condițiile sînt aceleași — am 
întîlnit la gospodăria colectivă 
din comuna Slobozia, vecini 
cu Vișina. Aici, din cele 1 637 
de hectare, cîte sînt planifi
cate pentru actuala campanie, 
s-au arat numai 510 hectare. 
Și aici lucrează tot două bri
găzi de la S.M.T. Greci, cu un 
număr egal de tractoare. Cau

zele rămînerii în urmă? Tere
nurile cultivate cu porumb nu 
au fost eliberate la timp de 
coceni, astfel că o parte din 
ogoarele din vară, făcute după 
recoltarea griului, au fost fo
losite la însămînțările cu grîu 
de toamnă. Organizația U.T.M. 
din gospodărie nu a întreprins 
nimic pentru mobilizarea unui 
număr corespunzător de tineri 
la acțiunea de eliberare a te
renului de culturi și de coceni 
în timpul optim. Firește că a- 
ceasta a îngreunat întrucîtva 
realizarea de către brigăzile 
mecanizatorilor a unui volum 
mai mare de lucru. Viteza zil
nică de lucru stabilită inițial 
nu se realizează, și din cauză 
că în cele două brigăzi de 
tractoare munca n-a fost or
ganizată cum trebuie. Cei doi

șefi de brigadă, Mogoșilă Ion 
și Stan Gheorghe nu se preo
cupă suficient de aceasta, nu 
supraveghează nici calitatea 
lucrărilor. Mecanizatorii fac 
unele lucrări de mîntuială, și 
trebuie să fie refăcute. Sînt 
unii care lipsesc nemotivat de 
la muncă. Tractoriștii Fota și 
Popescu, bunăoară, au lipsit 
zile în șir de la lucru, lăsînd 
tractoarele în brazdă. Această 
atitudine lipsită de răspundere 
trebuia discutată de către co
lectivul brigăzii. Conducerea 
stațiunii nu a asigurat, nici ea, 
pentru brigăzile de aici piesele 
de schimb necesare. Un tractor 
dus la reparat de o lună și ju
mătate stă și acum în atelier. 
Asta din cauză că de un an de 
zile secția permanentă de re
parații, nou înființată aici de

către S.M.T. Greci, nu a fost 
înzestrată cu utilajele nece
sare : strung, polizor, borma- 
șină.

Din cele relatate mai sus, 
rezultă și măsurile urgente 
Care trebuie luate. A mai 
rămas o suprafață mare de 
teren nearată : peste o mie de 
hectare. Timpul este cum nu 
se poate mai bun. Se impune 
o mobilizare activă a tuturor 
factorilor: mecanizatori, co
lectiviști, mașini. Conducerea 
S.M.T. G'reci să supravegheze 
și să îndrume activitatea ce
lor două brigăzi de la Slobo
zia, să le sprijine cu tot ce e 
nevoie, pentru ca și acestea să 
lucreze la nivelul brigăzilor 
fruntașe din stațiune.

I. ANDREIȚĂ

Tradițiile

scenei

PLANTAT!
POMI!

bilit locurile unde se vor exe
cuta plantafiile potrivit micro- 
raionării. s-a trecut, acolo 
unde era nevoie la desțeleniri

acum s-au transportat aproape 
200 000 de puiefi. Comunele 
unde plantatul se desfășoară 
din plin sînt Păușeșli-Măglași, 
Blidari, Ocnele Mari, Cremena 
și altele.

O bună experiență în desfă
șurarea acestei importante ac
țiuni au colectiviștii din Pău- 
șești-Măglași. In ultimii ani ei 
au plantat în terase continui și 
individuale o suprafafă de 250 
de ha, din care jumătate în sis
temul de agroterase. Cu ceea 
ce vor mai planta anul acesta, 
vor ajunge la un bazin pomi

e cltlva ani, în fie- 
' care toamnă, Iru- 
| musejea dealurilor 

vîlcene se îmbo
gățește cu noi li
vezi de pomi. Ver
sante întregi pînă

sus spre vîri netezite și acope
rite de geometria artistică în 
desfășurarea plantajiilor ti
nere, se impun și totodată In
cintă privirea prin întinderea 
și pitorescul lor. Din 1959 în
coace între tîșiile de pomi au 
apărut mereu altele incit dea
lurile par înconjurate de brîuri 
uriașe de livezi a căror mărime 
a ajuns la 6 500 de ha la care 
în toamna aceasta se vor mai 
adăuga 1 000 de ha. Și pentru 
ca loji cei 208 270 de puieji 
care vor fi plantali pe această 
suprafață să prindă rădăcini 
puternice și să crească tot atît 
de frumoși ca și ceilaifi, colec
tiviștii din raionul Rm. Vîlcea 
se străduiesc să le asigure con
dițiile necesare de dezvoltare. 
Pregătirile în vederea plantări
lor in acest raion au început 
încă din timpul verii. După ce 
în fiecare gospodărie s-au sta

Geometrie 
pe dealurile vîlcene

șt terasări respectînd curbele de 
nivel. Aceste lucrări s-au efec
tuat pe o supraiafă de 700 ha. 
Materialul săditor a fost asigu
rat de la cele 3 pepiniere din 
raion : Căzănești, Galicea Ș> 
Rm. Vîlcea. Gropile au fost 
deja făcute pentru tofi puiefii. 
In majoritatea gospodăriilor au 
fost confecționați și transpor
tai! tutori. De cîteva zile a în
ceput plantarea propriu zisă. 
Pe lingă mașinile gospodăriilor 
colective folosite la transportul 
puielilor de la pepiniere, între
prinderile din raion au trimis 
încă 20 de autocamioane. Pînă

col de 300 de ha. Majoritatea 
lucrărilor: pichetatul, săpatul 
gropilor, transportul și fixatul 
tutorilor, cit și plantatul se fac 
prin muncă patriotică. Alături 
de cei vîrstnici, tinerii au adus 
întotdeauna o contribuție deo
sebită. Anul trecut, din 34 de 
ha, 15 au fost plantate de tine
rii colectiviști prin muncă pa- 
tiiotică iar în actuălul sezon 
s-au angajat să planteze 20 de 
ha. In adunările generale ale 
organizațiilor U.T.M. din bri
găzi s-au fixat sarcini concrete 
pentru fiecare tînăr în parte 
privind numărul de gropi și de

pomi ce trebuie să-i planteze, 
s-au format echipe de pichetaj, 
au fost numifi tinerii care vor 
ajuta la transportul materia
lului săditor de la pepiniere 
și s-au stabilit, de asemenea, 
conductorii de atelaje care asi
gură transportul de la baza de 
stratificare Ia plantații etc. In 
20 de zile echipele de pichetaj 
din care au făcut parte tinerii 
Gheorghe Constantinescu, Stela 
Radulescu, Maria Cioacă și alții, 
îndrumați de pomicultori, au 
reușit să picheteze cele 41 de 
ha planificate pentru pomi în 
anul acesta. In urma lor s-au 
făcut imediat gropile și s-a 
trecut la plantat. Din 7 500 de 
gropi, tinerii au făcut aproape 
4 000. Utemiștii Sandu Ion, Ni- 
colae Grigore și al fii au făcut 
în fiecare zi în plus cîte 5 
gropi. Tofi cei 7 500 de tutori 
confectiona/i din defrișări au 
fost transportafi și fixafi Ia fie
care groapă în parte. Munca a 
fost în așa fel organizată incit 
lotul a fost gala la siîrșilul 
lunii octombrie. In zilele urmă
toare toate forțele au fost 
concentrate Ia plantat. Buna 
organizare a muncii echipelor 
a asigurat desfășurarea rit
mică a întregii activități. Ast
fel, în numai 4 zile au fost

A. POPESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Argeș

(Continuare în pag. a III~a)

Se recoltează puiefii din pepinieră. Casa agronomului din 
Petin, regiunea Maramureș, aprovizionează cu material săditor 

gospodăriile agricole colective din regiune.
Foto : AGERPRES
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Mf TAL VECHf!

Angajamentul va fi depășit

1 în 1963, ca și în alți ani, tinerii din în
treaga țară, mobilizați de organizațiile 
U.T.M., au dat un prețios ajutor oțelari- 
lor în îndeplinirea sarcinilor de plan 
colectînd și expediind pînă acum spre 
Hunedoara sau Reșița însemnate canti
tăți de metale vechi.

Rezultatele obținute pot ii însă mult 
sporite. Sînt numeroase posibilități ca, în perioa
da imediat următoare, să se colecteze mari canti
tăți de metale vechi. Pentru aceasta este necesar 
ca toate organizațiile U.T.M. să acorde cea mai 
mare atenție organizării în această perioadă — cit 
timpul este încă bun — a unor largi acțiuni patrio
tice consacrate colectării fierului vechi.

Comitetele orășenești și raionale U.T.M. și-au 
stabilit pentru acest an angajamente sporite. Unele 
din ele au și raportat îndeplinirea acestor angaja
mente. In timpul care a mai rămas, fiecare comitet 
orășenesc, raional U.T.M. este dator să acorde aju
tor acelor organizații care nu și-au îndeplinit încă 
angajamentele luate, să organizeze noi acțiuni — 
„zile și săptămîni ale colectării fierului vechi" —, 
să valorifice experiența acumulată astfel îneît, la 
sfîrșltul anului, să poată raporta : Angajamentele 
au fost nu numai îndeplinite, ci și depășite 1

■
 inerii din raionul 

Cîmpina și-au luat 
angajamentul de 
a colecta și expe
dia oțelăriilor pa
triei în anul 1963 
cantitatea de 

10 000 tone fier vechi.
Spre cinstea tinerilor din 

raionul nostru, a organizațiilor 
U.T.M., angajamentul luat este 
aproape îndeplinit. Pină în 
prezent au fost colectate 
S 375 tone fier vechi. In frun
tea acțiunilor se află tinerii de 
la Uzina metalurgică Sinaia 
care au colectat 1324 tone, 
depășind cu 225 tone angaja
mentul anual; tinerii de la 
Schela Moreni (380 tone din 
450 tone), de la mina Filipeștii 
de Pădure. Fabrica de hîrtie- 
Bușteni. „CimentuV’-Comarnic, 
I.R.M. Băicoi și altele.

Rezultatele obținute au fost 
posibile datorită următorilor 
factori: 1) organizațiile U.T.M. 
și-au stabilit angajamente mo
bilizatoare izvorîte din stu
diul atent pe care l-au făcut 
asupra cunoașterii resurselor 
existente; 2) pe baza angaja
mentelor luate s-a stabilit 
un ritm lunar de colectare a 
metalelor vechi și de expedie
re către oțelării; 3) organiza

țiile U.T.M. au urmărit perio
dic ca acest plan să se reali
zeze ținînd seama de faptul 
că oțelării au nevoie de fier 
vechi nu numai într-o lună- 
două, ci permanent.

Cantitatea colectată și expe
diată pînă în prezent oțelării
lor este și rezultatul muncii 
politice desfășurate de organi
zațiile U.T.M. în rîndul tine
rilor, rezultatul organizării 
temeinice a acțiunilor patrio
tice, al colaborării strînse in

tre organizațiile U.T.M., con
ducerile întreprinderilor și or
ganele I.C.M

Îndeplinirea angajamentului 
anual de colectare a fierului 
vechi a stat permanent în a- 
tenția noastră. Cu ocazia fiecă
rei zile a secretarilor care s-a

ION BUCUR
prim secretar al Comitetului 

raionl U.T.M. Cîmpina
(Continuare în pag. a IITa)

LA PRIMĂVARĂ...
întreprinderea de construcții 

drumuri Timișoara a executat 
nu de mult lucrările de monta
re a unui pod la exploatarea 
minieră Vulcan. E adevărat că 
le-a făcut destul de repede și 
bine. Numai că fiind prea... 
grăbiți, constiructorii nu și-,au 
făcut pină la capăt datoria. 
Podul nou a fost instalat în 
locul celui vechi, de 130 tone, 
casat pentru a fi predat la 
I.C.M. Terminînd montarea po
dului nou, ei trebuiau să dez
membreze și podul vechii pen

tru a putea fi predat la fier 
vechi.

„Ce să ne mai pierdem 
timpul și cu podul ăsta vechi 
— și-au zis constructorii". Au 
vrut să plece, dar cei de la 
Vulcan nu i-au lăsat: „Cînd o 
să dezmembrați podul ?“ —- 
i-au întrebat aceștia. „La pri
măvară" — a venit răspunsul.

Conducerea exploatării Vul
can a făcut pînă acum mai 
multe sesizări întreprinderii cu 
pricina. N-a primit nici un 
răspuns. Să sperăm că în cele 
din urmă, acest răspuns, to
tuși, va sosi!

In Valea Jiului — ne spunea
Viorel Pîrja, secretarul 
comitetului U.T.M. de la 

mina Petrila — s-a statornicit 
o frumoasă tradiție : sărbătorirea 
ceilor cu ani îndelungați de activi
tate în mina și a schimbului lor 
tînăr care preia munca în abataj. 
Pentru a da acestor manifestări 
caracterul feBtiv, sărbătoresc, am 
„profilat" programul brigăzii pe 
această temă, ara pregătit o expo
ziție intitulată „Față în față“ (pe 
de o parte roaba- vagonetnl de 
lemn, dalta, sfredelul de mînă, 
stearțul de seu cu fitil, unelte 
vechi folosite în trecut de mineri 
iar „în fața“ acestor utilaje de 
mare productivitate ale industriei 
miniere de azi — perforatoare, 
ciocane pneumatice, macheta unei 
galerii betonate etc ; alături de 
acestea, o serie de fotografii 
dispuse „față în față” prezentau 
imagini din viața minerilor din 
trecut și de azi). Ultimul punct 
al acestei acțiuni : vizionarea 
filmului „Lupeni ’29”. în felul a- 
ccsta diferitele momente din 
program au adăugat imagini con
vingătoare cuvintelor cu care Ia 
începutul întâlnirii minerul pen
sionar Marosi Dominic fi-a adre
sat celor din sală.

La pregătirea acestei manifes
tări, tradiționale de acum în ac
tivitatea clubului din Petrila, au 
participat 50 de tineri (membrii 
brigăzii artistice de agitație, ai 
cercului foto, soliștii și orchestra 
de muzică ușoară și populară, 
membrii cercului dramatic) iar 
desfășurarea ei a fost aplaudată 
de peste 500 de spectatori. Alte 
sute de spectatori au participat 
la acțiuni asemănătoare găzduite 
de cluburile din Lonea, Lupeni, 
Auinoasa...

In sala clubuluj din Aninoa- 
sa, Nicolae Mircescu, secre
tarul comitetului U.T.M., 

anunță deschiderea serii de odih
nă dedicată evidențiaților în pro
ducție de la sectoarele IV și VI... 
în primele banei stau minerii Iano 
Victor, Ștcț Petru, Ștefan Biro, 
Vasile Ungureanu, Moisiu Remus. 
De pe scenă li se adresează mem
brii brigăzii sectorului, cu felici
tări cîntate sau recitate. La rîn
dul lor, sărbătoriții au cuvîntul. 
Acțiunea dedicată „tinerilor cu 
care ne mândrim” este și un 
schi mb de experiență, în care se 
expun metode de muncă, se îm-

II: SCURT ® Ut
• în cele zece luni 

care au trecut din a- 
cest an, tinerii de Ia 
Uzinele mecanice Tr. 
Severin au trimis o- 
țclăriilor patriei 1 900 
tone fier vechi. Nu
mai în luna octom
brie s-au strîns 250 
tone.

Tinerii de aici s-au 
angajat ca, pînă la 
sfîrșitul anului, pla
nul de a strînge 2 500 
tone fier vechi sa fie 
realizat și depășit.

Nicolae C. Marin 
corespondent voluntar

• Tinerii din co
munele Cuza Vodă, 
Nicolae Bălcescu, Ro-

jeți și altele din raio
nul Călărași au in
tensificat în ulti
mele zile acțiunile 
de muncă patriotică 
pentru colectarea 
fierului vechi.

Pînă la sfârșitul 
lunii octombrie, tine
rii din raionul Că
lărași au predat ast
fel la ICM 243 de to
ne fier vechi depă
șind cu 93 tone 
angajamentul pe în
tregul an.

C. Ion 
corespondent voluntar

Tinerii de la șantie
rul Electromontaj din 
Paroșcni au colectat

SCURT
și predat în ultima 
perioadă la ICM 
40 000 kg.

Și tinerii de la 
Exploalarea minieră 
Lupeni au colectat 
o cantitate de 10 000 
kg deșeuri de fontă 
și 750 kg șpan pe 
care au predat-o 
ICM-ului din locali
tate.

La Exploatarea mi
nieră Lonea, fruntași 
în colectarea meta
lelor vechi sînt tine
rii din eectoru] 4, oa
re numai în ultimele 
luni au expediat oțe
lăriilor 14 500 kg.

Ion Chîraș 
corespondent voluntar

K.IITM DE MELC
Districtul C.F.R. Tul- 

cea deține 5 cazane de 
locomotivă uzate care 
nu mai pot ii folosite.

— Tovarășe șef al 
districtului, ar ii bine 
să facem formele de 
casare — și-a da! păre

rea unul din lucrătorii 
districtului.

— Nu.i nici o grabă, 
mai avem timp.

Au trecut de atunci 
cîteva luni. Pentru pri
mul cazan au fost în
tocmite formele și îna
intate organelor în

drept spre a aproba ca
sarea. Aprobarea n-n 
sosit nici pînă acum, 
Judecind după ritmul 
în care se întocmesc 
formele și se aprobă 
casările nici... cinci ani 
nu vor fi suficienU 
pentru cele 5 cazane.

Li Lonea s-a statornicit un 
neîntrerupt dialog, viu, 
pasionant, cu cartea. 2 300 

de tineri înscriși la concursul 
„Iubiți cartea” și pentru ei 165 
de seri literare, simpozioane, nu
meroase dezbateri, recenzii, lec
turi dramatizate etc. De la club, 
organizarea unor asemenea ac
țiuni s-a extins pînă în sala de 
apel a minei, ținute înainte de 
intrarea în șut, pînă la dormi
toarele tineretului, în casele mi
nerilor, prin stația da radioam
plificare. Organizatorii sînt chiar 
parlicipanții la concurs, ajutați 
îndeaproape de tânăra bibliote
cară Florica Ferchezău și alți 22 
de utemiști, responsabilii biblio
tecilor mobile. Acești statornici 
prieteni ai cărții, au fost sărbă
toriți de curînd Ia club, cu oca
zia încheierii concursului organi
zat între bibliotecile mobile, 
pentru realizarea celui mai mare 
număr de cititori. în cifre, re
zultatul concursului este grăitor; 
980 de noi cititori. La Lonea, așa 
cum sublinia recenta plenară a 
comitetului regional U.T.M., din 
10 tineri, 9 sînt cititori perma- 
nenți.

La Lupeni, 50 de pictori a- 
înatori inspirîndu-se din 
munca în galeriile minei 

au adus numeroase tablouri în
tr-o veritabilă galerie de arta, 
în vara aceasta la Baia Mare, 
Reșița, Hunedoara, Călan, au 
fost expediate cîteva lăzi care 
conțineau peste 80 de tablouri. 

Autorii lor,
membrii cercului 
plastic creat în 
urmă cu 7ani pe 
lîngă clubul din 
Lupeni, realizau 
un interesant 
„schimb dc ex
periență", trimi- 
țînd muncitori
lor de la Baia 
Mare, Reșița etc. 

— aspecte din munca, din preo
cupările și viața minerilor din 
Valea Jiului, transpuse artistic 
pe pînză. Mesajul minerilor a 
primit felicitări și urări de noi 
succese. De la Moscova, Katowi
ce și Londra, de la recenta Bie
nală de artă plastică din Bucu
rești lucrările minerilor au adus 
medalii și distincții, locul fruntaș 
pe țară al cercului. Fiecare expo
ziție a minerilor prilejuiește dis
cuții colective organizate în club 
la care parlicipanții își spun 
punctul de vedere și din care au 
de cîștigat și vizitatorii și creato
rii.

Asemenea acțiuni și multe al
tele au intrat în viața culturală 
a minerilor în care dragostea 
pentru artă se îmbină cu pasiu
nea pentru propria activitate 
creatoare.

Inițiativele tinerilor găsesc te
ren prielnic de concretizare, sti
mulate de organizatorii vieții 
culturale, de comitetele U.T.M. 
Rodul unor asemenea inițiative 
și propuneri, izvorîte din su
gestiile tinerilor, au devenit la 
rîndul lor acțiuni permanentiza
te, cu o mare forță educativă.

La lucru —

fantezia !
In curtea minei <lin Aninoasa 

sute de mineri urmăresc emisiu
nea televizorului „Aude, vede și 
spune tot”. Un televizor neobiș
nuit, cu ecran de 5 metri, fără 
lămpi, fără anteuă, dar care 
funcționează... ireproșabil. E

VIORICA GRIGORESCU

(Continuare în pag. ll-a)
-----•-----

Nou local do poștă
In orașul Mangalia a fost 

dat în folosință un nou local 
de poștă, care cuprinde toate 
serviciile necesare pentru o cit 
mai bună deservire a popu
lației: poștă, telefon, telegraf, 
birou de voiaj, agenție CEC 
etc. Centrala telefonică, de fa
bricație romînească, instalată 
aici, poate deservi peste 1 000 
de abonați.

(Agerpres)



însemnări despre 
activitatea cineclubului

C.F.R.-Timișoara
n aparat destul de 
bizar, o alcătuire 
cam rudimentară, 
evident manuală, 
ne atrage atenția. 
In dreptul lui, ci
tim : „piesă de mu

zeu". Cineva ne explică : ,,e
un aparat folosit cîndva și pen
tru filmare și pentru proiec
tare. Așa am început’’. Frații 
Dragoș și Eugen Sandu, amin- 
doi in comitetul de conducere 
al cineclubului timișorean, 
ne-au povestit mai multe des
pre acest „început", despre 
istoria unei pasiuni purtată și 
multiplicată ani la rînd în zeci 
și apoi sule de locuri. Punctul 
initial al acestei istorii deose
bit de semnificative — dezvol
tarea mișcării cineaștilor ama
tori din orașul bănățean — co
incide. în timp, au anul în care 
amindoi, Dragoș și Eugen, pre
zentau un scurt film experi
mental de desene animate, a- 
cest an fiind 1957.

Fascicolul de raze emis de 
rudimentarul aparat păstrat azi 
ca simplă „piesă de muzeu’’ a 
traversat, după cum se va ve
dea. istoria cineclubului, mar 
mult, sinuosul drum spre desă- 
vîrșirea unei pasiuni crescută 
în progresie geometrică : mai 
întîi doi, apoi douăzeci, o sulă, 
cîteva sute de tineri și-au de
dicat ceasurile de răgaz preten
țioasei activități de cineast, a- 
mator dar nu numai atît, difici
lelor lecții de actorie și opera
torie, teoretice dar mai ales 
practice.

„Cu ce am început ?" — în
trebarea primește de fiecare 
dată un răspuns care accentu
ează un anumit aspect, colo
rează lucruri îndeobște ace
leași cu amănunte personale, 
povestite de tehnicianul, Sandu: 
Eugen, studentul Kriger Fran- 
cisc, strungarul Fosici Valeriu, 
elevul Teodor Ciubotaru șl 
mufti alții, toți cei care in 
1957 au vizionat, timp de cîteva 
minute, un film de desene Qn'-

mate, prima realizare a celor 
doi frați.

In primul rînd, fotografia ?i 
animatul. După îndelungi exer
ciții, prima experiență artistică: 
un film de desene animate, rea
lizare a unei echipe de opt 
oameni. S-a experimentat apoi 
copierea și vopsirea desenelor 
pe material transparent, iar 
pentru capitolul următor, sono
rizarea, a tost solicitat ajuto
rul compozitorului timișorean 
Ion Crișan, care a compus 
muzica, interpretată în timpul 
proiecției de o formație a 
Filarmonicii de stat „Banatul". 
Intre timp, continuau lecțiile

amatorii au participat timp de 
o lună la lucrările de filmare 
ale unei echipe a studioului 
„București", au audiat lecții 
pregătite de membrii acesteia.

Ceea ce vrem, cu deosebire, 
să subliniem aici este specificul 
drumului străbătut de cei patru
zeci de cineaști amatori, un 
specific dominat de permanența 
studiului, de seriozitatea cu care 
pasiunea a fost, și este, zi de zi 
„îndrumată’’, de metodica însu
șirii unor dale tehnice și arti
stice de specialitate, dar și lap. 
tul că sobrietatea unor astfel 
de „lecții’’ nu a dus nici o clipă 
la îngustarea ariei lor de inspi
rație viata colectivelor de mun
că, a orașului Timișoara. De la 
popularizarea activității forma
țiilor artistice și a cercurilor 
clubului C.F.R. („O zi Ia club '), 
aparatul de filmat a poposit pe 
șantierul Tormac („Lucrări me
canizate de cale" — documen
tar). în sera G.A.S.-Arad („Re
coltele iernii" — reportaj ci
nematografic), a surprins însu
flețirea patriotică a pionierilor 
și a multor cetățeni timișoreni

Cineclubul, unul din cercu
rile prietenilor artei care acti
vează în cadrul clubului munci
toresc C.F.R., se bucură de un 
sprijin prețios din partea orga
nizației U.T.M. de la Atelierele 
de zonă C.F.R. Timișoara. Mem
brii săi sînt unii dintre cei mai 
buni activiști culturali din în
treprinderile timișorene. Acti
vitatea acestora este ajutată, 
prin sfaturi și îndrumări com
petente, de specialiști din ca
drul rețelei cinematografice re
gionale, de scriitori și critici 
timișoreni, redactori ai revistei 
„Scrisul bănățean", de artiști ai 
operei din localitate.

Este, în schimb, cu lotul de 
neînțeles faptul că de la în
ființarea acestui colectiv de ar
tiști amatori, comitetul orășe
nesc U.T.M. nu s-a interesat 
îndeaproape de activitatea lui, 
menționîndu-1 doar cu prilejul 
unor dări de seamă și atunci în 
treacăt. Cu atit mai puțin jus
tificată apare și lipsa de inte
res a comiletuhii regional 
U.T.M, cu cil se știe că înfiin
țarea in 1958 a cineclubului

cu anunțuri, liste, prospecte. 
Afișul de Ia cineclubul timișo
rean are semnificația unui ade
vărat prospect. Timp de o 
lună, în biroul de la etajul 11, 
trei sule de tineri au completat 
cereri de înscriere la cursurile 
organizate de cineamatori. Trei 
sute de tineri, de la Ate
lierele de zonă C.F.R., de la 
U.M.T., din școlile și facultă
țile Timișoarei răspundeau ge
nerozității emoționante a unor 
artiști amatori — în asemenea 
condiții „amatorismul" cunoa
ște o calificare sporită ■— care 
o dată ne săptămină, de-a lun
gul unui an întreg, se angajau 
să predea noțiuni de tehnică 
fotografică, de regie, de opera
torie Și de cultură cinematogra
fică. După ce, ani la rînd, ei în
șiși au deprins pînă la amă
nunte tainele celei de a 7-a 
arie, și-au propus să o trans
mită și altora, dar nu oricumjf 
întimplător, ci conform unor 
principii pedagogice, întocmind 
liste cu lecții pentru începători 
și avansați, elaborînd expune
rile teoretice și practice, alcă

V

de tehnică și artă cinematogra
fică pentru care concursul unor 
specialiști, de la rețeaua cine- 
matogralică regională, al unor 
oameni de artă din Timișoara 
sa dovedit neprețuit. Cineclu- 
bul timișorean intra într-o nouă 
fază, a ridicării calificării lui 
pe o nouă treaptă, evident o 
calificare artistică. In același 
timp, își cîșligă noi adepji, 
muncitori, sludenti, elevi. De la 
experimentul în laborator, con
sacrata formulă „Atenție, fil
măm" răsună pe stradă, în 
parcuri, în uzinele timișorene. 
Obiectivul aparatului de filmat, 
solicitat din ce în ce mai mult, 
se rotește lot mai cuprinzător, 
mînuitorii lui năzuiesc să sur
prindă viața cotidiană, prezența 
omului în familie, pe stradă, la 
locul său de muncă. Se simte 
nevoia specializării In diverse 
genuri cinematografice, de la 
documentar, la filmul artistic. 
„Ne-am abonat Ia reviste de 
specialitate. Am studiat lucrări 
și cărți am stabilit legături cu 
alte cinecluburi din țară". Cine-

care au strips fier vechi pentru 
oțelăriile patriei („Șarja păcii" 
— film artistic, coproducție a ci. 
neaștilor amatori din Timișoara, 
Otelul roșu și Brașov), a selec
tat imagini din viața tinerelu
lui („Noroc tinerețe”), într-un 
cuvînl, a intervenit în biogra
fia orașului, popularizînd reali
zările oamenilor muncii, mili- 
tind (ca în recentul film al ele
vului Teodor Ciubotaru, intitu
lat „Dacă am face toți la fel...") 
pentru o comportare demnă, în 
cele mai diverse locuri și îm
prejurări. Schița preocupărilor 
acestor artiști amatori, învede
rate în subiectele abordate, su
gerează pregnant locul pe care 
un asemenea colectiv de crea
ție îl are în procesul de conso
lidare a opiniei largi colective, 
chemată, se știe, să aprecieze 
din punctul de vedere aI eticii 
socialiste faptele și comporta
rea tuturor (ultimul argument 
filmat, se înțelege, al acestei 
contribuții, îl constituie „Veci
nii", inspirat de un foileton a- 
părut în revista „Flacăra").

concretiza o inițiativă chiar a 
comitetului regional, împreună 
cu Casa regională a creației 
populare și întreprinderea re
gională cinematografică.

C
u puțin timp în urmă, la 
intrarea în cineclub, ci
team pe un afiș „Se des

chid cursuri foto, operatorie, 
regie și cultură cinematogra
fică". In perioada examenelor 

de admitere în școli și in insti
tute de învățămînt superior 
locurile de afișa) sînt acoperite

tuind planurile acestor lecții. 
Cursantii. noua serie de „ama
tori", devin astfel, la rîndul 
lor, elevii acestora, le audiază 
cursurile, urmînd să învețe re
ceptarea operei de artă sau, 
poale, unii chiar elaborarea ei.

Sandu Dragoș, Gheorghe Pon
ta, Carol Szelhegy, cineamatori, 
predau alături de specialiștii 
cărora li s-a solicitat concursul 
(regizorul Dan Nasla, criticul 
Sergiu Levin ș.a.j. Procesul 
dedicării propriei pasiuni al
tora, din ce în ce mai multi, 
este, desigur, firesc. Nu nu-

mai că fenomenul de artă este 
bun al tuturor, dat lut i se oieră 
și numeroase metode de a fi 
discutat cu competență, de a ii 
înțeles profund și una din a- 
ceste metode este tocmai gene
roasa inilialivă a cineamatori- 
lor timișoreni Adăugind la nu
mărul „elevilor" care vor Ii in- 
slruili de ei pe cei care frecven
tează, la un cinematograf din 
Timișoara, „serile prietenilor 
filmului", pe numeroșii membri 
ai cercurilor din întreprinderi, 
școli și facultăți vom avea o 
imagine impresionantă a activi
tății organizate, pentru cultiva
rea frumosului, a operei de 
aită, desiășurată la nivelul 
spectatorului obișnuit.

Cursurile organizate de cine- 
clubttl timișorean constituie un 
prilej deosebii de prețios pen
tru ca activiștii culturali din 
întreprinderi să-și însușească 
noțiuni multiple despre arta 
Ulmului, pe care le vor trans
mite colectivului de unde vin, 
lărgind în acest iei interesul 
calificat pentru artă. De aseme
nea, pentru că în întreprinde
rile timișorene există cercuri de 
prieteni ai filmului, dacă ar fi 
existat preocuparea ca aceștia 
să audieze lecțiile ei ar fi gă
sit în cursurile cineclubului un 
îndreptar călăuzitor pentru ac
tivitatea prietenilor Ulmului din 
fabrici, școli și instituții de cul
tură.

Larga mișcare orientată, pe
dagogic, spre însușirea valorilor 
cinematografice are un scop 
precis : formarea unei opinii ar
tistice de masă, generalizarea 
cunoștințelor și a criteriilor pe 
care entuziaștii cineamatori 
le-au acumulat pînă acum. In 
acest Iei, ei devin, firesc, crea
torii unei asemenea opinii.

C STANESCU I

Ședință de lucru a pictorilor amatori de la Casa de cultură 
a tineretului din Iași.
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Cerc de muzicâ
La școala medie din Turnu Măgu

rele s-a deschis un cerc de inițiere 
muzicală pentru elevii dornici de a 
învăța să cînte la anumite instru
mente muzicale. în cadrul acestui 
cerc activează un număr de 76

elevi din clasele Vin—XI. Alei s« 
predau lecții de vioară, acordeon, 
violoncel, mandolină, trompetă |i 
altele.

ARME A NU CORNEL 
corespondent voluntar

Cuvîntul 
brigăzii
artistice

Si

!I

n semnal 
sala a fost cu
prinsă de 
tuneric.

Cortina 
tomată" se 
ge înlături și...

„brigada artistică a comu
nei Cimpa iși începe pro
gramul". Mecanicul Ion La
minar, prezentatorul brigă
zii ne propune să partici
păm. la un concurs „Cine 
știe, răspunde", juriul ia 
loc la masa pe care se află 
premiile, concurența pe 
margini, și concursul în
cepe. Aflăm din răspun
surile concurenților despre 
școala nouă înălțată în a- 
cest an, despre podurile 
construite in comună, des
pre munca patriotică a ti
nerilor pentru pregătirea 
căminului cultural de iar
nă. despre cele 28 de pro
grame artistice prezentate 
de formațiile căminului — 
despre cele 32 conferințe fi
nale la căminul cultural. 
Un concurs antrenant, la 
care se ciută, se dansează, 
se spun ghicitori — o for
mă nouă de prezentare a 
programului de brigadă. 
Urcă pe scenă, apoi, dan
satorii. 16 tineri — mineri, 
învățători, colectiviști. — 
Dansurile lor dezvăluie fru
musețile folclorului de la 
poalele munților Paring. 
Minerii Gherasim Miltai și 
Ion Cerna sînt „strigătorii" 
dansului.

La sfirșitul spectacolului 
are loc un moment emoțio
nant. Secretarul comitetu
lui de artă și cultură, înmi- 
nează artiștilor amatori 
din comuna Cimpa diplo
mele clștigate la prima e- 
tapă a celui de-al VII-lea 
concurs al formațiilor arti
stice de amatori. Miine. pe 
peretele căminului cultural 
alături de diplomele cîști- 
gate la alte concursuri, ală
turi de titlul de Laureat pe 
țară adus de la București 
de către colectivul de tea
tru (care prezentind piesa 
„Ochiul babei" s-a clasat 
pe locul III la cel de-al 
III-lea Festival bienal de 
Teatru I. L. Caragiale) va 
sta diploma ce conferă bri
găzii artistice de agitație 
locul II pe regiune.

î.n-

„au- 
t ra

L. ANDREI
*

in activitatea căminului cul
tural din Comarnic, raionul 
Clmpina, au devenit tiadiliona. 
le serile dedicate tinerelor iele. 
La slîrșilul săplăminii trecute, 
Ielele au lost din nou invitate 
la căminul cultural. Ce a cu
prins programul acestei seri ? 
Mai întîi directoarea căminului, 
Rodica Neagoe. a vorbit despre 
„Cum ne comportăm In societa
te" — o expunere Interesantă 
care a fost urmată de vii discu
ții. Programul brigăzii artistice 
a fost „profilat" lot pe această 
temă. Un grup de tineri au reci
tat versuri din lirica lemlnină, 
iar băieții din orchestra de 
mandoline au dedicat fetelor un 
potpuriu de melodii populare si 
cinlece de diagnste.

GH HÎRTOPEANU

I

teatru a clubului mun-Scenă din piesa „Oameni șl umbre" în interpretarea formației de 
citoresc „Siderurgistul" din Hunedoara.

10000 de itinerarii

Foto i AGERPRES

„Seara intilnirilor interesante”
împreună 

organizat la 
Capitală, o 
„Seara intilnirilor interesante”, pornind de la 
premiza că trebuie să se asigure o participare 
l’fgâ a publicului la tema expusă, să «e realizeze 
un adevărat colocviu între specialist și public. 
Pentru obținerea unei diversități tematice au fost 
invitați, la prima seară, doi specialiști. în acest 
scop am solicitat Muzeului de istorie al orașului 
București doi specialiști care ne-au vorbit despreț 
„Momente din lupta revoluționară 
populare din Capitală” și „Vechi 
ritoriul orașului București”.

Noutatea acestei seri a constat în
zeografii au expus în 15 minute problemele esen
țiale ale temelor alese. In schimb întrebările și

cu comitetul orășenesc U.T.M. s-a 
Casa de cultură „16 Februarie*4 din 
formă de activitate culturală nouă.

(Urmare din pag. I)

drept că emisiunile lui sînt aap- 
tăinînale. Am urmărit simbăta 
trecută emisiunea... marelui e- 
cran. Un copil mic, înfățișind 
prețul de cost al cărbunelui iese 
din abataj împreună cu vagone- 
tele încărcate 
pa maistrului 
■cu. Versurile 
senul vorbesc 
realizate la i 
folosit la armare, 
au dus la
cost cu 5,25 lei pe tout de căr
bune. Dintr-o movila de șist un 
miner căruia abia i 
fața, cere disperat 
Jevizorul” ajută, 
pentru neatenția cu 
vagonetele lăsind șist mult peste 
procentul admis. Rînd pe rînd 
imaginile ie 
de vocea 
melodia unui 
în urmă cu 10 
din Au iu oa sa
„copilul brigăzii 
artistice** cum 
l-au botezat 
creatorii Iui, es
te alcătuit din
tr-o cutie mare de 
lemn, în interio-

arul căreia te poartă o scara, cîteva 
suluri de pînză pe care sînt 
pictate caricaturile manevrate cu 
ajutorul unei manivele, iar pu
țin mai departe, două difuzoare 
legate de stația de radioamplifi
care, acestea a siguri nd „sonorul”. 

Tot tinerii din Aninoasa sînt 
autorii ingenioasei „poște vese
le”. Despre ce este vorba ? La 
„joile tineretului” sau la obiș
nuitele seri cultural-distractive 
de la sfirșitul săptămînii au ioc 
interesante schimburi de scrisori. 
Numai că, de data aceasta, atît 
expeditorii cît și destinatarii se

de ortaci din echi- 
miner foan lline- 
care însoțesc de- 
despre economiile 

materialul lemnos 
economii care 

scăderea prețului de

te mai vede 
ajutor. „Te- 

criticîndu-1 
care încarcă

succed
crainicilor, 

cinice.
am,

coruentHte 
reluate pe 

Conceput 
televizorul

Q

a maselor 
așezări pe te-

faptul că mu-

discuțiile au durat mai mult de o oră. Expunerile 
au solicitat curiozitatea publicului. Astfel, Nicolae 
Coman, muncitor la Uzinele „Armătura”, Ia între
barea pusă de el a aflat că pe locul unde s« află 
astăzi Piața de Flori, exista odată temuta în
chisoare domneasca, populată în secolele XVJl și 
XVIII cu haiducii și țăranii fugiți de pe moșiile 
hoierești. Pe viitor ne-am propus să organizăm de 
două ori pe lună „Seara intilnirilor interesante”.

Urmărim, ca la aceste întîlniri tinerii să afle 
răspuns la cele mai diverse probleme care-i pre
ocupă, de cultură, de producție, etc.

află, toți, în aceeași sală. Conți
nutul scrisorilor, de multe ori 
în versuri — ghicitori, epigrame 
ele. — se adresează unor tineri 
care fac notă discordantă la a- 
ceste reuniuni, prin felul 
tint îmbrăcați, 
în general 
Totodată, 
scrisorile 
propunerile tinerilor din

cum 
cum dansează și 

cum se comporta, 
cutia în care depun 
strînge și sugestiile,

Ani-

ION ILIN
director al Casei de cultură

16 Februarie

In săptămină care a trecut, în 
sălile clubului, țăcănitul tacurilor 
de la masa de biliard a alternat 
cu zgomotul pieselor mutate pe 
tablele de șah. Doar joi, se vor
bea de o Beară cullural-distrac- 
tivă dedicată tinerilor, dar a- 
ceasla s-a rezumat doar la două 
ore de dans. Ni s-a vorbit des
pre recenta srhinihare a directo
rului de club, despre lipsa unui

ntr-una din serile 
trecute, tinărul co
lectivist Huludeț 
Ștefan s-a oprit, ca 
deobicei, la biblio
tecă, și a cerut o 
carte. Bibliotecara 

Amariei Silvia, a notat în fișa 
de cititor a tînărului cea de a 
29-a carte citită în acest an.

Huludeț Ștefan, este unul din 
cei peste 1 000 de cititori ai bi
bliotecii din Dumbrăveni, (mulți 
dintre ei tineri) care vin cu 
regularitate la bibliotecă.

Zagan Mircea, de pildă, este 
un alt tînăr colectivist. Are 17 
ani și are înscrise un număr 
mare de zile muncă ; dar și în 
fișa de cititor sînt înscrise nu 
mai puțin de 70 de cărți citite, 
de la început de an. Dacă-1 
întrebi cînd a citit un număr 
așa de mare de cărți, ținînd 
seama de faptul că vara, toam
na, e mult de lucru la cîmp, 
tînărul colectivist zimbește 
răspunde cu modestie :

— Timp se găsește : 
de sărbători...

Cu mulți tineri din Dumbră
veni, printre care Ștefan Ma
ria, Pădureț Maria, Sandu Ari- 
tina, Fetru Gheorghe — pe fi
șele cărora, sînt înscrise dea- 
semenea, un însemnat număr de 
cărți — poți să închegi o discu
ție Interesantă despre eroii 
cărților, despre conținutul lor.

Prețuirea cărții, pasiunea 
pentru a citi însă nu s a format 
de la sine, este rezultatul unei 
munci sistematice, desfășurate 
cu cartea în rîndul tinerilor co
lectiviști. Concursul „Iubiți 
cartea", a fost unul din mij
loacele prin care s-a trezit in
teresul tinerilor pentru lectură. 
La Dumbrăveni din comisia 
concursului „Iubiți cartea" 
parte tovarăși pricepuți, și 
multă dragoste de muncă 
cartea. (Profesorii de limba 
mină Sandu Paraschiva

Și

seara,

pun de și «e ocupă de activita
tea la club, dar el nu poate în
făptui totul de unul singur. Are 
nevoie de ajutorul comitetului 
U.T.M., al comitetului sindicatu
lui, al tinerilor.

Aceeași moriolonie, aceeași li
niște, am întîlnil-o și în sălile 
duhului din Vulcan. Aici, de 
două săptămîni n-a mai avut 
loc nici o manifestare la club în

Gaspar Aurelia, bibliotecara 
Amariei Silvia, Iliese Pavel, 
membru in comitetul comunal 
U.T.M,, un pasionat cititor și 
vechi purtător al insignei „Prie
ten al cărții", și alții). Comisia 
și-a organizat apoi munca pen
tru a ajuta la larga răspîndire 
a cărții în rindurile tineretului, 
la stimularea interesului pentru 
citit.

La bibliotecă a fost amenajat 
un colț al concursului „Iubiți 
cartea", unde s-a afișat : regu
lamentul concursului, biblio
grafia din cele 6 grupe de 
cărți recomandate pentru con
curs, s au expus cărți din con
curs, citate despre carte apar- 
ținînd unor scriitori celebri.

Dar popularizarea 
lui nu s-a oprit aici, 
popularizate cărțile 
lui prin afișe, s-au 
standuri de cărți etc. Un rol în
semnat i-a revenit în aceaslă 
direcție organizației U.T.M. în 
cele 8 organizații U.T.M. din 
brigăzile gospodăriei colective 
s-au organizat adunări generale 
U.T.M. în care s-a analizat si
tuația concursului „Iubiți car
tea". în cadrul acestor adunări, 
birourile organizațiilor U.T.M. 
au prezentat referate privind 
modul cum organizația U.T.M. 
se ocupă de antrenarea tinere-

concursu-
Au fost 

concursu- 
amenajat

tului la concurs, felul cutn ti
nerii citesc. Cu acest prilej, s a 
prelucrat regulamentul con
cursului „Iubiți cartea", iar în
tre organizații s-a inițiat între
cerea pentru brigada cu cei 
mai mulți cititori și purtători 
ai insignei „Prieten al cărții".

în unele seri, în sala căminu
lui cultural s au prezentat pen
tru tineret recenziile cărților 
„Mama" de M. Gorki, „Casa" 
de V. Rebreanu, „Poveste de 
dragoste" de R. LuCa etc. în 
alte seri s-au organizat seri li
terare și de poezii. Mult apre
ciate de tineri au fost serile 
de poezii ca : „Eminescu, 
lucealăr al poeziei rornî- 
nești". Cu ocazia acestor ac
țiuni mulți tineri recită poezii, 
citesc fragmente din cărți. Al
teori, cu grupuri mari de tineri 
cu ocazia adunărilor generale 
U.T.M. de brigăzi, se organi
zau, cu sprijinul bibliotecarei, 
discuții asupra cărților citite. 
Astfel au fost explicate cărțile 
„Sarcinile Uniunii Tineretului" 
de V. I. Lenin, „Despre cultura 
proletară" și alte cărți citite 
din listele concursului „Iubiți 
cartea". Tot cu astfel de ocazii 
tinerilor li s-au recomandat 
cărți noi care pot fi citite, ex- 
plicîndu-li-se conținutul aces
tora. Asemenea acțiuni au făcut

ca peste 100 de tineri colecti
viști să se înscrie pentru a par
ticipa la concursul „Iubiți car
tea". Pînă acum, comisia s-a 
întrunit de patru ori și a purtat 
discuții iinale cu cei care au 
terminat de citit cărțile indica
te. Peste 60 de tineri au primit 
insigna de „Prieten al cărții", 
în afara celor 100 de tineri în
scriși la concurs la început de 
an, aproape încă pe atiția și-au 
anunțat participarea la concurs 
în ultimele luni. în curind co
misia comunală a concursului 
trebuie să se întrunească din 
nou deoarece încă 40 de tineri 
colectiviști au cerut să partici
pe de pe acum la discuțiile fi
nale pentru a primi insigna de 
„Prieten al cărții”. Peste puțin 
timp se vor încheia lucrările 
agricole de toamnă. Perioada 
de iarnă, este perioada care o- 
feră cele mai mari posibilități 
tinerilor colectiviști pentru a 
participa la și mai multe acțiuni 
cu cartea. De aceste condiții 
ține seamă și biblioteca din 
Dumbrăveni, precum și comisia 
concursului „Iubiți cartea". în 
planurile de activitate pentru 
perioada de iarnă au fost pre
văzute în această direcție multe 
acțiuni. Concursurile „Să cu
noaștem eroii cărților", serile 
de poezii și literare, prezentă
rile de cărți, recenziile la care 
vor participa tinerii colectiviști, 
sînt cîteva dintre activitățile 
preconizate. Pînă acum, la bi
blioteca din Dumbrăveni au 
fost citite aproape 10 000 cărți 
tie către cei peste 1 000 cititori, 
în viitoarele luni există toate 
condițiile să crească atît numă
rul cărților citite cît și al pur
tătorilor insignei „Prieten al 
cărții".

A. CARTJNTU
corespondentul 

„Scînteii tineretului* 
pentru regiunea Suceava

Formația de iluierași a minerilor din Uricanl

La clubul minerilor
Toate acestea duc la îndepăr

tarea tinerilor de club, la necu- 
prinderra lor în activitatea 
turală, la nefoloairea așa 
trebuie a acestor instituții 
cultură.

cul-
cu m

da

noasa referitoare !■ activitatea 
cultural-educativa desfășurată la 
club.

Sugestiile tinerilor sînt nu
meroase. Ele exprimă preocupări 
foarte diverse din cele mai nea
șteptate domenii. Și, trebuie să 
spunem, nu întotdeauna li Se dă 
curs în activitatea cluburilor din 
Valea Jiului. 0 activitate bună, 
interesantă, solicită generalizarea 
ei. în arest sens, raidul nostru a 
evidențiat modul defectuos in 
rare ie concepe uneori această 
generalizare, acest util schimb de 
experiență.

Să nu invităm
monotonia!

în centrul orașului Petroșani 
se ailă un club mare cu săli sps- 
țioase dotate cu mobilier nece
sar, cil instrumente, cu costum», 
cu rafturi pline de eiîrți. De a- 
cest club ..beneficiază” 34 de în
treprinderi din oraș. Ce acțiuni 
interesante găsesc tinerii aici ?

podium în sala de dalia, pe care 
sa se desfășoare anumite acțiuni 
la serile distractive (?!), despre 
lipsa de colaborare dintre co
mitetele U.T.M. și comitetele 
sindicatelor de la întreprinderile 
afiliate clubului. Despre ce fel 
de colaborare poale fi vorba în 
următorul exemplu : „De patrii 
ori iu luna octombrie, ne apune 
bibliotecara Eva Brebe, în pro
gramele clubului au fost prevă
zute seri literare la dormitoarele 
muncitorilor constructori. I)ar, 
de fiecare dată, aceste acțiuni 
n-an avut loc, cu toate că an 
fost pregătite. în ziua cînd 
ne-am dus să le organizăm, co
mitetul U.T.M. dădea vina pe 
comitetul sindicatului că nu a 
mobilizat muncitorii, iar, comite
tul sindicalului pe secretarul co
mitetului U.T.M. că „la dormi
toare sînt de fapt mai mulți ti
neri, deci...". Alcătuind progra
me din birou fără a cunoaște do
rințele și preferințele sutelor de 
tineri, fără a populariza acțiu
nile propuse este normal ca ele 
să rămină doar pe hîrtie. în luna 
ortombrie 12 acțiuni programate 
la club nu au avut loc. Este ade
vărat că directorul clubului râs-

afară de diversele ședințe și de 
obișnuite întîlniri de șah ți în 
jurul mesei de biliard. Cauza ? 
„Noul director al clubului ia în 
primire”. Și dacă adăugăm că a- 
nul acesta la duhul Vulcan au 
fost schimbați trei directori că
rora le-a trebuit mult timp pen
tru a prrlua-preda activitatea și 
baza materială a duhului, vom 
afla numai una din cauzele care 
a dus la sărăcia programelor, la 
dezorganizarea, la autodizolvarea 
formațiilor artistice.

Adesea preocupările pentru 
organizarea unor acțiuni care să 
vină în sprijinul educației comu
niste a tineretului se limitează 
la o singură acțiune : „Joia ti
neretului”. Tinerii au îndrăgit 
această formă a muncii culturale 
pentru varietatea acțiunilor in
teresante ce se desfășoară cu ni
cest prilej (exemplu la clubul 
din Aninoasa, la cel din Lu- 
peni). Se întîmplă însă uneori ca 
din cauza superficialității cu 
care sînt pregătite, serile cultu- 
ral-distractive sâ-și piardă ca
racterul lor interesant, educativ. 
Comitetele U.T.M. de la mina 
Uricani, de Ia U.R.U.M.P. Petro-

șani, de la mina Lonea, 
rezolvată „partea 
„joii" daca an 
tarea unei recenzii, a unui spec
tacol încropit în grabă.

La Uricani ani întiluit cel niai 
concludent exemplu. Uit o săptă- 
niîiiă înainte avusese loc la club 
un interesant concura „(line știe, 
cîșligă” (primul de acest fel or
ganizat pînă acum) pe Ierna „Să 
ne cunoaștem mina”. Tinerilor 
le-a plăcut mult aceat concurs — 
dovadă propunerea lor ca în ur
mătoarea săptămină aă se orga
nizeze un altul pe teme <le geo
grafie și istorie. Iată-ne însă 

după o săptămî- 
nă la ciuli. E ora 
20. Tinerii aș
teaptă începerea 
acțiunii promise. 
Dar, așa cum 
aflăm „progra- 
md a suferit li
nele modificări . 
în locul mult aș

teptatului concurs, cineva este 
rugat ' ‘ citească un articol din- 
tr-o revistă... Simplu și comod. 
Tinerii sînt, firește, dezamăgiți. 
Se așteptau să petreacă o seară 
interesantă Ia club,

socotesc 
educativă” a 

asigurat prezen
Cîteva concluzii

Actualitatea culturală de la 
cluburi trebuie concepută ca un 
complex <lc acțiuni care să vină 
în sprijinul lărgirii orizontului 
de cunoștințe al oamenilor mun
cii, al educației lor. Munca pen
tru performanțe, falsa strălucire 
a unor acțiuni, concentrarea a- 
lenției numai asupra unor acti
vități care „ne duc faima” în 
detrimentul acțiunilor ce ar tre
bui să le găsească tinerii organi
zate în 
trebuie 
clubului 
trindu-și 
orchestrei semisitnfonice, la Pe- 
trila asupra operetei „Vînt de 
libertate” — pusă în scenă de 
artiști amatori de aici, la Uri- 
cani asupra celor 9 formații ar
tistice, a dus la neglijarea celor
lalte aspecte ale muncii cultura
le. Un schimb de experiență 
pentru popularizarea celor mai 
interesante forme de activitate, 
ar fi dus, alături de o îndrumare 
permanentă și competentă la 
realizarea acestui deziderat.

fiecare zi la duhuri, 
înlăturată. Conducerea 
din Petroșani concen- 
atenția numai asupra

Ce împiedică organizarea unoi 
•chimhuri de experiență la Pe
troșani, la care activiștii cultu
rali din Aninoasa să aducă „te
levizorul” lor, „Poșta veselă”, 
experiența bună în organizarea 
zilelor de la sfîrșitul saptamînii, 
în colaborarea deplină care exi
stă aici pentru organizarea vieții 
culturale din mină ?

In alcătuirea textelor pentru 
hrigăzile artistice de agitație se 
intim piuă încă foarte multe 
greutăți. Este așteptat de mai 
mult timp aporîul membrilor cer
cului literar din Petroșani în 
îmbunătățirea activității brigăzi
lor. De asemenea, cel al școlii 
populare de artă dintre ai cărei 
absolvenți în 8 ani de zile, de 
cînd este creată, nu s-a recrutat 
nici un instructor pentru brigă
zile artistice de pe Valea Jiului. 
Prezența mai activă a actorilor 
Teatrului de stat în viața cultu
rală, la înlîliiirile, discuțiile, se
rile de poezii ce se pot organiza 
ar fi bine primită de tineri.

Comitetul orășenesc U.T.M. Pe
troșani, în colaborare cu consi
liul sindical local are datoria ia 
ajute concret, cluburile în orga
nizarea zilnică i mior acțiuni in
teresante, în locul „rezolvărilor” 
comode (întreprinse de Cousiliul 
sindical local) prin ■chimbarea 
directorilor. Numai în acest an 
la Petroșani și Lonea au fost 
schimbați cite doi directori iar 
la Vulcan — trei.

Nivelul cultural al maselor, e- 
xîgeuțele lor față de activitatea 
culturală au crescut, 
din Valptt Jiului pot să asigure 
— printr-o muncă mai pasiona
ta, de mai largă perspectivă, prin 
cuprinderea mai multor ti
neri, printr-o colaborare conti
nuă — o înaltă calitate deser
virii culturale a oamenilor mun
cii.

Cluburile



Experiența pozitivă,
larg valorificată

„Are cuvîntul Marinca Bog
dan, fostă elevă a școlii, astăzi 
studentă la Facultatea de medi
cină veterinară"...

Pînă în vara aceasta Marinca 
Bogdan a fost membră a comi
tetului U.T.M. al școlii. Pe ni
meni n-a surprins deci, că a 
cerut cuvîntul la conferința de 
alegeri. Ea a vorbit în' numele 
unei promoții de absolvenți, 
care, în mare majoritate, a făcut 
cinste școlii, prin rezultatele 
pe care le-a obținut la exame
nul de admitere în facultate. 
Cîțiva dintre aceștia se aflau 
ca și ea, in sală, printre invi
tații la conferință. Sentimentul 
de mîndrie că o nouă promoție 
a păstrat neștirbit prestigiul 
școlii exprimat în conferință a 
îndemnat la reflecții pe mulți 
dintre actualii elevi. Și dacă nu 
o dată s-a spus în conferință 
„și noi trebuie să dovedim că 
prețuim școala care ne pregă
tește pentru viață" — explica
ția acestor cuvinte o aflăm 
în îndemnul foștilor elevi de a 
le urma exemplul.

Am început cu acest moment 
al conferinței pentru că, soco
tim foarte bună inițiativa de a 
invita la adunare foști elevi ai 
școlii.

La cuvint s-au înscris 22 de 
tovarăși — delegați și invitați. 
Cifra este mare dacă ne gîndim 
că fiecare vorbea nu numai în 
numele său personal, ci și în 
numele colegilor care l-au dele
gat să-i reprezinte la conferință. 
/ m putea spune, deci, că la 
discuții a avut cuvîntul co
lectivul de utemiști al școlii. 
Explicația acestei participări 
largi la dezbateri ne-o dă cer
cetarea atentă a modului în 
care a fost pregătită conferința 
și, îndeosebi, darea de seamă și 
proiectul de hotărîri. Comitetul 
U.T.M. a prezentat în fața con
ferinței o dare de seamă care a 
întrunit calitățile cerute. Ea a 
întruchipat nu o oglindă a ac
tivității organizației U.T.M., ci 
o analiză a acesteia; o analiză 
sintetică, concretă. Din expe
riența bună, darea de seamă a 
reținut și a analizat doar aspec
tele cele mai importanțe, for
mele și mijloacele care trebuie 
să fie folosite de organizația 
U.T.M. și în acest an școlar. 
S-au făcut referiri concrete la 
organizațiile U.T.M. de clase și 
ani care trebuie să valorifice o 
metodă sau alta în activitatea 
lor. Atunci cînd s-a făcut ana
liza lipsurilor, darea de seamă 
s-a referit la principalele feno
mene împotriva cărora trebuie 
luptat, și a precizat cauzele lor, 
schițînd totodată soluțiile cele 
mai bune pentru remedierea 
lipsurilor. Proiectul de hotărîri, 
supus discuției conferinței, a 
întregit aceste soluții cu nume
roase propuneri concrete care 
au fost făcute în adunările de 
dări de seamă și alegeri pe 
clase și ani. S-a putut realiza o 
asemenea dare de seamă dato
rită faptului că, comitetul 
U.T.M., împreună cu un colec
tiv de utemiști a lucrat din 
timp la pregătirea ei, s-a con
sultat cu elevii, cu tovarășii 
profesori și cu conducerea șco
lii. Munca de redactare a în
ceput după ce au fost clarifica
te toate problemele care tre
buiau cuprinse în darea de sea
mă. In toată această perioadă, 
comitetul U.T.M. a informat bi
roul organizației de partid asu
pra problemelor privind pregă
tirea conferinței de alegeri și a 
primit sfaturi prețioase pentru 
activitatea organizației U.T.M.

Darea de seamă vorbește, în 
primul rînd, despre învățătură. 
Se apreciază că organizația 
U.T.M. a dat un sprijin susținut 
școlii pentru obținerea unor re
zultate bune Ia învățătură. Spri
jinul a constat in munca desfă
șurată de organizația U.T.M. 
pentru a stimula la elevi pasiu
nea pentru studiu și a asigura o 
serioasă disciplină în clase. în 
anul școlar precedent se cons
tatase un fenomen. Mulți elevi 
învățau fără continuitate, ne
glijau studiul unor discipline — 
în esență, nu-și îndeplineau cu 
seriozitate îndatoririle școlare. 
Trebuia acționat împotriva a- 
cestor atitudini.

Cum s-a procedat ? Organiza
ția U.T.M. a clasei a Xl-a A do- 
bîndise o experiență bună pri
vind ridicarea răspunderii ele
vilor față de învățătură, pre
cum și întărirea disciplinei. Bi-

roul U.T.M. al acestei clase s-a 
preocupat, în primul rînd, să 
creeze o puternică opinie, care 
să dezvăluie cu curaj lipsurile 
colegilor, să fie intolerantă cu 
leneșii și indisciplinații. Totoda
tă, elevii au fost ajutați să-și 
formeze convingerea că pentru 
propria lor pregătire răspund 
în primul rînd ei înșiși. Mijloa
cele folosite au fost : organiza
rea cîtorva adunări generale 
deschise care au discutat des
pre răspunderea personală a 
elevului față de învățătură, des
pre îndeplinirea angajamente
lor luate de către elevi, orga
nizarea unei discuții cu elevi, 
părinți și tovarășii profesori, 
despre disciplina în clasă și în 
aiara școlii ; organizarea unor 
discuții permanente ale birou
lui U.T.M. al clasei cu elevii 
care obțineau note proaste. Co
mitetul U.T.M. al școlii a con-

dere cum și le îndeplinesc. în 
locul unei atitudini critice, cu 
adevărat colegiale, s-a apelat 
la prea multe metode de întra
jutorare, de dădăceală, care în
curajează lenea și superficiali
tatea. Sînt elevi care au ajuns 
să creadă că datoria colegilor 
este să-i ajute cu orice preț să 
treacă clasa, că elevii fruntași 
sînt răspunzători pentru notele 
lor slabe. Pe bună dreptate s-a 
arătat că ajutorul la învățătură 
este bine venit numai atunci 
cînd elevul învață, depune efort 
pentru propria lui pregătire.

Despre disciplină, conferința 
a discutat în mod deosebit. Și 
este explicabil, deoarece dru
mul spre rezultate bune la în
vățătură nu poate fi străbătut 
fără a respecta disciplina șco
lară. Cei mai buni elevi la în
vățătură, arăta darea de seamă, 
sînt acei care nu lipsesc de la

însemnări de la conferința de dare

de seamă și alegeri a organizației

U.T.M. de la Școala medie nr. 20
din Capitală

an școlar.

siderat bună această experiență 
și a generalizat-o în toate cla
sele.

în cuvîntul lor, Elena Drăgan, 
Minaș Eduard, Ana Crăciun 
și alții au apreciat acest fapt, 
subliniind că a procedat bine 
comitetul U.T.M. îndrumînd fie
care birou U.T.M. de clasă cum 
să acționeze în sprijinul învăță
turii. In clasa a X-a A unde si
tuația la învățătură era slabă, 
secretarul comitetului U.T.M. al 
școlii a stat cîteva zile. A par
ticipat la ore, 
vii, i-a vizitat 
note proaste 
biroul U.T.M. 
bilit măsuri 
îmbunătățirea 
țătură. Comitetul U.T.M. și bi
rourile U.T.M. au procedat bine 
trimițînd scrisori părinților ele
vilor indisciplinați și delăsători. 
Punctul de vedere al colectivu
lui, exprimat în aceste scrisori, 
a determinat pe părinți să ana
lizeze de ce fiii lor obțin rezul
tate slabe, și să se alăture șco
lii și organizației U.T.M. în efor
tul pe care-1 fac pentru ridica
rea nivelului la învățătură. A 
fost apreciată și contribuția 
postului utemist de control, 
care, mai ales în ultima vreme, 
organizează raiduri anchetă în 
clase, pentru a populariza expe
riența pozitivă și a ajuta la în
lăturarea lipsurilor din activita
tea unor elevi. Concluziile rai
durilor anchetă sînt totdeauna 
dezbătute în colectivele clasei.

Rezultatele obținute sînt, in
tr-adevăr, frumoase. Dar există 
incă neajunsuri privind pregă
tirea școlară a elevilor. Confe
rința a analizat cu exigență și 
răspundere aceste neajunsuri. 
Iată cîteva fenomene împotriva 
cărora conferința a arătat că 
trebuie acționat. S-a subliniat 
ca sînt încă mulți elevi pentru 
care, așa cum foarte plastic 
spunea în cuvîntul său eleva 
Mariana Novac, „nota 5 este 
piinea cea de toate zilele", exis
tă elevi care sînt mereu criti
cați pentru notele mici, dar nu 
se îndreaptă ; se înregistrează 
în mai toate clasele cazuri de 
indisciplină.

Din dezbaterile conferinței, 
au reieșit și cauzele acestor fe
nomene. Mediocritatea a înflo
rit, mai ales în clasele a IX-a 
F, G, și I a X-a E, F, G, dato
rită faptului că aici nu există 
încă o opinie puternică, care să 
determine acea atmosferă de 
exigență, de combativitate îm
potriva delăsării și superficiali
tății. Colectivele acestor clase 
nu și-au pus cu seriozitate pro
blema să aibă numai elevi cu 
note bune și foarte bune, nu 
pur și simplu promovați. Elevii 
leneși, chiulangii, persistă în 
această atitudine datorită în- 
găduințelor colegilor care ac
ceptă prea ușor angajamentele 
formale și nu-i trag la răspun-

a discutat cu ele- 
acasă pe acei cu 
și, împreună cu 
al clasei, a sta- 
concrete pentru 

situației la învă-

școală, sînt atenți la explicații
le tovarășilor profesori, sînt 
grijulii și ordonați în ținută. 
Dacă ai să-i vizitezi acasă pe 
elevi ca Alexandru Novac, Ni- 
colae Mihaela, Elena Drăgan și 
pe numeroși alții., ai să-i gă
sești la masa de lucru, învă- 
țînd. Bucuria lor este să-și pe
treacă clipele de răgaz cu cole
gii, participînd la frumoasele 
acțiuni cultural-distractive. Des
pre ei colegii și tovarășii pro
fesori au cuvinte de laudă, 
pentru că sînt modești, harnici, 
buni prieteni. Toate acestea do
vedesc frumusețea morală a 
elevului școlii noi. Conferința a 
vorbit cu mîhnire despre feno
menele de indisciplină care sînt 
semnalate în unele clase. Nu 
este deloc întîmplător faptul 
că aceiași elevi pot fi citați și 
la capitolul elevi slabi la în
vățătură și la capitolul indisci
plină. Cum ar putea obține note 
bune elevii Ionescu Victoria, 
Ciocnitu Eiena, Alecu Constan
ta, Ivan Ion și alții, dacă 
nu renunță la plimbările fără 
rost ne stradă, dacă nu sînt 
atenți la ore, absentează nemo
tivat ? Acești elevi, și alții care 
ar mai putea fi citați pentru in
disciplină, persistă în această 
atitudine datorită faptului că nu 
sînt dezaprobați de colegii lor, 
nu sînt trași la răspundere 
atunci cînd chiulesc de 
și-și irosesc timpul de 
tură.

Conferința s-a oprit și 
unui alt aspect care concură la 
buna pregătire a elevilor, la 
crearea unei atmosfere serioase

la ora 
învăță-

asupra

de muncă și învățătură, 
vorba de activitatea cultural- 
educativă, de modul în care or
ganizația U.T.M. s-a ocupat de 
organizarea timpului liber al 
elevilor. Există, e drept, o ex
periență bună, care va trebui 
îmbunătățită și dezvoltată. Dez
baterile conferinței au insistat 
însă mai mult asupra deficien
țelor din această activitate. S-a 
apreciat că organizația U.T.M. 
rtu a organizat activități cultu
ral-educative cu o sferă largă 
de cuprindere, care să ofere 
tuturor elevilor posibilitatea 
să-și folosească în mod util 
timpul liber. Cele mai multe 
activități culturale au fost or
ganizate la nivelul școlii (for
mații artistice reprezentative) 
și au cuprins un număr mic de 
elevi. Iată cum se explică fap
tul că numeroși elevi nu știu 
cum să-și folosească timpul, și-l 
iiosesc. Aceștia ar fi putut fi 
atrași în activitatea brigăzilor 
artistice de agitație, la pregăti
rea unor reuniuni tovărășești, 
la vizionarea 
împreună cu 
muzicale etc.

Dezbătînd 
în conferință 
măsurile care vor ajuta la con
solidarea succeselor și la înlă
turarea lipsurilor. Iată cîteva 
din acestea. Conferința a hotă- 
rît ca noul comitet să ajute bi
rourilor U.T.M. ale claselor a 
IX-a și a X-a să pregătească, 
în luna noiembrie, adunări 
generale U.T.M. în care să se 
discute despre rolul studiului 
individual în pregătirea școla
ră ; la clasele a XÎ-a să se pre
gătească adunări în care să se 
discute cum trebuie să se pre
zinte colectivul acestor clase la 
sfirșitul anului școlar și la exa
menul de maturitate i la aceste 
clase să se prevadă și organi
zarea unor adunări despre felul 
în care își însușesc elevii mate
matica, fizica, limba romînă, 
limbile străine; la clasele a 
VlII-a s-a recomandat pregăti
rea unor adunări despre felul 
în care pregătim lecțiile ; pen
tru dezvoltarea opiniei colecti
vului, s-a stabilit ca în fiecare 
clasă să fie puși în discuție ele
vii care obțin note mici, să 
organizeze scurte adunări 
care să se dezbată cazurile 
indisciplină.

Pentru intensificarea activi
tății cultural-educative s-a pro
pus : organizarea unor brigăzi 
artistice de agitație la nivelul 
anilor de studiu și a unei bri
găzi artistice de agitație la ni
velul școlii. La dorința elevilor 
se vor organiza și cercuri 
formații artistice : un cerc 
prieteni ai muzicii, un cerc 
terar, un cerc de prieteni 
teatrului, un cerc de fotoama- 
tori și un cerc de învățare a 
dansului modern șl popular, o 
formație corală care va cuprin
de 300 de tineri, o echipă de 
dansuri.

Noul comitet alee are la în- 
demînă un bogat plan de mă
suri, pe care va trebui să-l tra
ducă în viață.

de povești de ia

unor spectacole 
colegii, la audiții

aceste probleme, 
s-au conturat clar

se 
în 
de

Și 
de 
li- 
al

LUOREJIA LUSTIG

Deschiderea festivă
a Universității populare 

din București
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Printre oameni buni: rulea
ză la cinematograful Repu
blica (bd. Magheru 2), Capi
tol (bd. 6 Martie 16). Ucigașul 
plătit — cinemascop : Carpați 
(bd. Magheru 29), Excel
sior (bd. 1 Mai 174), 
roviar (cal. Griviței 80), Fla
mura (șos. Giurgiului 
Tragedia optimistă — 
pentru ecran panoramic: Pa
tria (bd. Magheru 12—14); La 
vîrsta dragostei: București (bd. 
6 Martie 6), Grivița 
viței — lingă podul 
Melodia (șos. Ștefan 
— colț cu Lizeanu), 
(piața G. Coșbuc 1). 
Cotroceni (șos. Cotroceni 
Tomis (cal. Văcărești 21). Trei 
plus două — cinemascop: Tine
retului (cal. Victoriei 48). Ba
bette pleacă la război — cine
mascop: Victoria (bd. 6 Martie 
7), Viitorul (str. M. Eminescu 
127); Codin: Central (bd. 6 
Martie 2), înfrățirea între po
poare (bd. Bucureștii — Noi), 
Vară și fum — cinemascop: 
Lumina (bd. 6 Martie 12), Bu- 
zești (str. Buzești 9—11), Pro
gresul (șos. Giurgiului 3). La- 
zarillo de Tormes: Union (str.
13 Decembrie 5—7). Program 
special pentru copii — dimi
neața la cinematograful Doina 
(str. Doamnei 9). Rocco și fra
ții săi (ambele serii) — după- 
amiază: Doina (str. Doamnei

Fe-

155);
film

(cal. Gri- 
Basarab), 
cel Mare

Modern
Eicctra :

9),

9) Program de filme d"- 
oumentare rulează la cinema
tograful Timpuri Noi (bd. 6 
Martie 18). Dracul șl cele 10 
porunci — cinemascop : 
Iești (Calea Giulești nr. 
Povestea pantofiorului 
aur: Cultural (piața
Pintilie 2). Vacanță la mare — 
cinemascop: Dacia (cal. Gri
viței 137). Cel mai mare spec
tacol: Crîngași (șos. Crîngași 
42). Valsul nemuritor: Bucegi 
(bd. 1 Mai 57). Strict secret — 
cinemascop: Unirea (bd. 1 Mal 
143). Arta (cal. Călărași 153). 
Dinastia neagră: Floreasca (str. 
J. S. Bach nr. 2). Raidul văr
gat: Flacăra (calea Dudești 
nr. 22). Marile speranțe : Vol
ga (șos. I. Pintilie 61). Rîul și 
moartea : Vitan (cal. Dudești 
97). Cucerirea Everestului: 
Miorița (cal. Moșilor 127). Or
dinul Anna: Munca (șos. Mihal 
Bravu 221). Doctor în filozo
fie : Popular (str. Mătăsari 
31). Dragoste și pălăvrăgeli : 
Moșilor (cal. Moșilor 221). Ta
xiul morții: Aurora (bd. Di
mitrov 118), Pacea (bd. Liber
tății 70—72). Ultimul tren din 
Gun Hill: Colentina (șos. Co- 
lentina 84). Doi din alte lumi: 
Luceafărul (cal. Rahovei 118), 
Escondida: Lira (cal. 13 Sep
tembrie 196). Elena din Trofa 
— cinemascop: Ferentari (cal. 
Ferentari 86).

Giu- 
56). 
de 

Ilie
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• Aseară la Ljubljana în fi
nala campionatelor internațio
nale de tenis de masă ale Iu
goslaviei echipa feminină a 
țării noastre a învins cu sco
rul de 3—0 echipa Angliei. 
Maria Alexandru a dispus cu 
2—1 (11, 16, 15) de Diana Rowe, 
Ella Constantinescu a cîștigat 
cu 2—0 (13, 19) în fața lui 
Shanon la dublu perechea A- 
lexandru-Constantinescu a în
trecut cu 2—1 (14,19,16) pe 
Rowe-Shanon.

• Ca prilejul unei ședințe 
festive care a avut loc la se
diul U.C.F.S. au fost aicordate 
titlurile de maeștri emeriți ai 
sportului și maeștri ai sportu
lui unor membri ai echipei re
prezentative masculine de vo
lei a țării noastre — campioa
nă europeană. Au fost distinși 
cu titlul de maestru emerit al 
sportului A. Drăgan, Gh. Fie- 
raru, M. Grigorovici, E. Derzel 
și D. Plocon. Au primit titlul 
de maestru al sportului I. 
Szocs, M. Coste și W. Schrei
ber. H. Nicolau, căpitanul 
echipei reprezentative de volei 
a țării noastre deține de mai 
mult timp titlul de maestru 
emerit al sportului.

Sportivii distinși au fost fe
licitați de tov. Aurel Duma, 
președintele U.C.F.S.

• Aseară la Cluj, echipa fe
minină de baschet a R.S.F.S. 
Ruse a jucat îin compania echi
pei selecționate a orașului. Au 
cîștigat oaspetele cu scorul de 
79—-17 (50—24). Astăzi, echipa 
R.S.F.S. Ruse întîlnește la Cluj 
echipa reprezentativă a țării 
noastră.

stre la care participă sportivi 
și sportive din 9 țări. Exerci
țiile impuse, au fost dominate 
la feminin de reprezentantele 
noastre care au dovedit o bună 
pregătire. In clasamentul indi
vidual compus conduce Sonia 
Iovan cu 37,40 puncte urmată 
de Anastasia Ionescu — 37,30 
puncte și Ninosvili Mziia 
(U.R.S.S.) — 37,30 puncte. Emi
lia Liță se află pe locul 4 cu 
37,15 puncte iar Elena Leu- 
ștean pe locul următor cu 
37,10 puncte. Sonia Iovan a 
cîștigat proba de paralele, A- 
rmstasia Ionescu proba de bîr- 
nă iar Elena Leuștean proba 
de sol. La sărituri, pe primul 
loc s-a clasat Erika Barth 
(R. D. Germană).

La masculin o frumoasă 
comportare au avut gimnaștil 
sovietici Gromov și Kuț care 
ocupă primele două locuri în 
clasament cu 55,65 și respectiv 
55,40 puncte. Urmează Sieg
fried Fulle (R. D. Germană) și 
Fr. Orendi (R.P.R.) cu cite 55 
puncte. Gromov s-a clasat pe 
primul loc la cal, sol și para
lele, Orendi a cîștigat proba 
de sărituri, Kadar pe cea de 
inele iar Kuț s-a impus la 
bară.

Astăzi de la orele 16 au loc 
exercițiile liber alese.

• Astăzi, de Ia ora 14,30, pe 
stadionul Republicii din Capita
lă va avea loc întîlnirea de fot
bal Dinamo București — Petro
lul Ploiești, din cadrul campio
natului cat. A. în .deschidere, la 
ora 12,45, se dispută meciul de 
cat. C dintre Dinamo Victoria 
șl Unirea Răcarl.

• In sala sporturilor de la 
Floreasca au început vineri în
trecerile celei de-a 6-a ediții 
a campionatelor internaționa
le de gimnastică ala țării noa-

« In camera (-_ r
8 Casa pionierilor din Bacău.
$ Foto t N. STELOR1AN
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în sala Palatului R.P. Rominț 
a avut loc vineri seara, deschi
derea festivă a cursurilor Univer
sității populare din București.

Au participat academicieni, al ți 
oameni de știință, artă și cultură, 
oameni ai muncii din Capitală și 
eursanți ai Universității.

în cuvîntul de deschidere, acad. 
Tudor Vianu, directorul acestei 
Universități, a subliniat rolul 
universității populare în răspin- 
direa cunoștințelor cultural-știin
țifice tn rîndul oamenilor muncii.

Au mai luat cuvîntul acad, 
prof. dr. Ion Făgărășanu, pro
fesorii universitari Gh. Ștefan, 
Stan ciu Stoian, Radu Voinea, 
membri corespondenți ai Acade
miei R.P. Romînă și scriitorul 
Ion Marin Sadoveanu.

După festivitate a urmat un 
bogat program artistic.

k
și-au început

alte universități 
țari.

(Agerpres)

Zilsls acestea 
cursurile și 
populare din

0 LECȚIE DE NEUITAT
Ieri după amiază, elevii cla

selor a Xl-a de la Școala me
die nr. 22 din Capitală, au avut 
un oaspete deosebit: Fanny Li
nia Rebreanu, soția romancie
rului. Purtind o discuție pe 
marginea recentului său volum 
„Cu soțul meu" și răspunzînd 
numeroaselor întrebări puse, 
Fanny Rebreanu a destăinuit 
elevilor prezenți momente din 
viața marelui scriitor, aspecte

din munca sa de creație, a ară
tat care e geneza cunoscutelor 
romane: „Ion", „Răscoala’’ ți 
„Pădurea apînzuraților".

A fost o „oră de literaturi 
romînă" vie, interesantă, pre
gătită de comitetul U.T.M. al 
clasei a Xl-a D.

MARIANA GRECEA 
elevă, clasa a Xl-a. O

Școala medie nr. 22

l%FOriHATII
Vineri la amiază s-a înapo

iat în Capitală venind de la 
Moscova, delegația Consiliu
lui G'eneral A.R.L.U.S., con
dusă de Constantin Prisnea, 
vicepreședinte al Comitetului 
de radiodifuziune și televi
ziune, membru al Biroului 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
care la invitația Asociației de 
prietenie sovieto-romîne, a 
făcut o vizită în Uniunea So
vietică și a participat la săr
bătorirea zilei da 7 Noiem
brie.

La sosire pe aeroportul Bă
neasa, se aflau reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, Consiliului 
General A.R.L.U.S., și alții.

Au fost de față I. K. Jega- 
lin, ambasadorul Uniunii So
vietice în R. P. Romînă șl 
membri ai ambasadei.

★
Delegația Consiliului Cen

tral al Sindicatelor din R. P.

s-a 
în

de
da

Romînă, condusă de Elena 
Lascu, vicepreședinte al C.C.S., 
care a luat parte la lucrările 
celui de-al XIII-lea Congres al 
sindicatelor din U.R.S.S., 
înapoiat vineri la amiază 
Capitală.

Pe aeroportul Băneasa, 
legația a fost întîmpinată
membri ai Prezidiului Consi
liului Central al Sindicatelor, 
de activiști ai C.C.S.

Au fost de față I. K. Jega- 
lin, ambasadorul Uniunii So
vietice în R. P. Romînă și 
membri ai ambasadei.

★
Vineri a părăsit Capitala, 

plecind spre Moscova, de
legația de cineaști sovietici 
condusă de Vladimir Monahov, 
care ne-au vizitat țara cu pri
lejul Festivalului filmului so- 
vietia.

(Agerpres)

MOTOCICLlȘ TI!

• La 17 noiembrie, clubul 
sportiv Steaua organizează un 
ciclo-cros care va constitui un 
criteriu de verificare al cicliști
lor fruntași înaintea campiona
tului republican. Competiția se 
va desfășura în jurul terenului 
sportiv Steaua din Bdul. Ghen- 
cea.

Printre cel care vor lua star
tul se numără C. Dumitrescu 
(Olimpia), I. Braharu (Voința), 
C. Baciu (Steaua), Gh. Rădules- 
cu (Olimpia) și alții.

(Agerpres)

Bîmbătă 9 noiembrie 1963

în excursie ia cetatea din Deva. Foto t 'AGERPRES

URMĂRI
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pe dealurile
vîlcene

plantați peste 4 000 de meri, 
pruni și cireși.

Acțiunea de plantare se des
fășoară intr-un ritm susținut și 
în comunele Racovița, unde 
deja au lost plantați toți cei 
2 080 pomi planilicați pentru 
toamna aceasta și Blidari unde 
s-au plantat numai prin muncă 
patriotică 5 500 de puieți. Aici 
tinerii au reușit să sape 3 000 
de gropi și să planteze 2 000 de 
puieți. O inițiativă bună a tine, 
rilor din această comună este 
aceea că o dată cu plantarea 
puieților aceștia sînt îndată 
protejați cu deșeuri de placaj 
șl alte materiale. De asemenea, 
recent, lntr-o adunare generală 
U.T.M., tinerii au propus ca, în 
plus, să li se repartizeze o por
țiune de teren de 10 ha pe care 
s-o planteze ei prin muncă pa
triotică cu porni, să asigure în 
fiecare an toate lucrările de 
întreținere pînă cînd acești 
pomi vor intra pe rod. Cele 10 
hectare au fost pregătite deja 
pentru plantat. în felul acesta 
se va putea vedea și mal bine 
calitatea muncii efectuate de 
tineri,

Televiziune

în jurul orei 14,30 transmi
siune de la Stadionul Republi
cii a meciului de fotbal dintre 
echipele Dinamo București — 
Petrolul ; 17,00 Aspecte de la 
Campionatele internaționale 
de gimnastică ale R. P. Romî- 
ne ; 19,00 Jurnalul televiziunii; 
19,10 Emisiune pentru copii ; 
19,20 în fața hărții ; 19,30 Dra
matizare după ,.Oameni săr
mani”; 20,40 Filmul „Tu ești 
minunată” ; 22,15 Muzică ușoa
ră instrumentală. în încheie
re : Buletin de știri, sport, bu
letin meteorologic.

Făcînd un bilanț al realizări
lor de pîrtă acum, în toate co
munele din raionul Rm. Vîlcea 
s-au plantat peste 30 000 de 
puieți, ceea ce înseamnă că au 
fost create noi livezi pe 200 de 
hectare. Dacă în toate gospo
dăriile colective ritmul de 
muncă ar fi mai susținut acum 
cînd a rămas numai plantatul 
și protejatul puieților, lucră
rile s-ar putea termina In cî
teva zile. Comitetul raional 
U.T.M. a stabilit măsuri con
crete, eficace, pentru fiecare 
organizație U.T.M. în parte și 
a hotărît împreună cu secreta
rii organizațiilor U.T.M. din 
gospodăriile colective zilele de 
muncă patriotică pe întregul 
raion închinate acestei acțiuni. 
Va trebui însă să îndrume și 
să controleze îndeaproape în
deplinirea acestor angajamente.

ANGAJAMENTUL
VA FI DEPĂȘIT
organizat la raion sau pe cen
tre de orașe am stabilit, ca 
pe lingi alte probleme, si se 
facă și o informare asupra sta
diului îndeplinirii angajamen
tului anual, asupra metodelor 
folosite de către fiecare orga-

nizație U.T.M. Cu un timp în 
urmă biroul comitetului raio
nal U.T.M. a analizat stadiul 
îndeplinirii angajamentului pe 
întregul raion

Cu toate acestea, dacă în 
marea lor majoritate organi
zațiile U.T.M. și-au luat anga
jamente pe măsura condițiilor 
reale, trebuie arătat că au fost 
totuși unele 
de Pădure, 
Moreni etc.) 
mente n-au 
nui studiu, minuțios al proprii
lor posibilități. Mai mult, deși 
au avut un angajament minim, 
unele organizații cum ar fi 
cele de la Uzina mecanică 
Moreni, de pildă, nu l-au 
deplinit nici pe acesta.

Rămîneri in urmă față 
îndeplinirea angajamentului 
sînt și la Schela Cimpina un
de, din 215 tone s-au colectat 
doar 139 tone, precum și la u- 
nele organizații din orașul 
naia. Organizațiile U.T.M. 
Uzina metalurgică Sinaia 
dobindit experiență bună 
organizarea acțiunii patriotice 
de colectare a metalelor vechi. 
Din păcate, metodele bune fo
losite aici n-au fost generali
zate de comitetul orășenesc 
U.T.M. în toate organizațiile 
de bază.

Biroul comitetului raional 
U.T.M. apreciază că în cele 
două lumi care au mai rămas

(ARUM-Filipeștii 
Uzina mecanică 
ale căror angaja- 
fost rezultatul u-

din 
în-

de

Și- 
din 
au 
în

pînă la sfîrșitul lui 1963 va fi 
îndeplinit angajamentul anual 
de colectare, de către tinerii 
întregului raion, a celor 10 000 
tone fier vechi. In plus, se vor 
preda peste angajament încă 
375 de tone. Iată ce se va în
treprinde în acest sens.

In primul rînd, s-a stabilit 
ca organizațiile UTM, care au 
rămas în urmă cu îndeplinirea 
propriului angajament, să mo
bilizeze pe tineri pentru a ieși 
de două ori pe săptămînă la 
acțiunile de muncă patriotică 
destinate acestui scop. Dorim 
ca sfirșitul acestui an să nu 
găsească nici o organizație 
U.T.M. din raion fără să-și fi 
îndeplinit angajamentul.

Sînt apoi mari resurse în co
lectarea fierului vechi la sate, 
în comunele raionului nostru. 
S-a luat dp aceea măsura ca 
în fiecare duminică tinerii de 
aici să meargă prin gospo
dăriile individuale ale colecti
viștilor pentru a colecta fieca
re bucățică de fier vechi.

Tinerii din acele organizații 
U.T.M. care și-au îndeplinit 
angajamentul anual își vor 
continua, de asemenea, acțiu
nile de colectare a fierului 
vechi. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît vremea continuă să se 
mențină frumoasă, prielnică 
desfășurării cu multă intensi
tate a muncii patriotice.

î 
î
1 

de la 21 noiembrie devine obli gatorie purtarea căștilor de | 
protecție. J

Procurați-vă din timp căști de protecție de la magazinele ? 
și raioanele cu articole de sp ort din Capitală și provincie. 5 
Se găsesc toate mărimile de căști de protecție cu cozoroc S 

sau fără cozoroc'

ceasurile
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YORK 8 (Trimisul 
Agerpres, C. Alexan- 
transmite): Comitetul 
problemele sociale, u-

de frec- 
seama de 
tehnice în

radiocomunicațiilor

comunicațiile radio in Cosmos
NEW 

special 
droaie, 
pentru 
manitare și culturale al Orga
nizației Națiunilor Unite, a 
adoptat la 7 noiembrie o serie 
de rezoluții, prezentate pe 
marginea raportului Consiliu
lui economic și social.

Printre rezoluțiile adoptate 
se numără rezoluția care cere 
Consiliului economic și social 
și Comisiei pentru drepturile 
omului să pregătească pînă la 
cea de-a 20-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. din 
1965 un proiect de rezoluții cu 
privire la înlăturarea discri
minărilor față de femei. O altă 
rezoluție cere adoptarea de 
măsuri speciale în vederea 
dezvoltării construcției de lo
cuințe.

Alte rezoluții se referă la 
principiul distribuirii geogra
fice echitabile a locurilor în 
Comisia pentru drepturile omu. 
lui, precum și la situația so
cială din lume.

Luînd cuvîntul într-una din 
ședințele dinaintea votului, 
Maria Groza, reprezentanta 
R.P. Romîne în Comitetul pen
tru problemele sociale uma
nitare și culturale, a expus po
ziția delegației romîne față de 
proiectele de rezoluții men- 
ționînd sprijinul pe care R.P. 
Romînă îl acordă recomandă
rilor cuprinse în aceste rezo
luții.

narea Generală și popoare, — 
dezarmarea generală și totală 
— dînd, totodată, o mare a- 
tenție studierii diferitelor mă
suri colaterale, care ar putea 
duce la destinderea încordării 
internaționale și deschiderea 
drumului spre dezarmare.

Primul a luat cuvîntul, în 
cadrul dezbaterilor din 7 no
iembrie, E. L. Burns, delega
tul Canadei, care a declarat 
că delegația sa „va sprijini 
rezoluția și va vota în favoa
rea ei".

Delegatul Republicii Mali, 
Sori Coulibaly, care a luat a- 
poi cuvîntul, s-a pronunțat in 
favoarea proiectului de rezo
luție, subliniind că în urma 
realizării dezarmării s-ar eli
bera fonduri care ar putea fi 
folosite pentru sprijinirea ță
rilor în curs de dezvoltare. 
Sprijinitorilor proiectului de 
rezoluție li s-a alăturat și Gi
deon Rafael, delegatul Izrae- 
lului.

Ultimul care a luat cuvîntul 
la această ședință, Carl W. 
Schurmann (Olanda), preșe
dintele Comitetului Politic, a 
declarat că, la cererea mai 
multor state care nu și-au pu
tut exprima încă poziția asu
pra acestui proiect de rezolu
ție, urmează ca votarea lui să 
aibă loc în ședința din 11 no
iembrie, cînd Comitetul Poli
tic își va relua lucrările.

țiile anterioare ale Adunării 
Generale cu privire la înceta
rea războiului colonial 
Angola și la acordarea 
pendenței așa-numitelor 
ritorii de peste mări", 
nute de Portugalia.

Eduardo Mondlane, preșe
dintele Frontului de eliberare 
din Mozambic, care a luat cu
vîntul tot la 7 noiembrie în 
comitet, a relevat că la trata
tivele recente dintre minis
trul de externe al Portugaliei 
și reprezentanții a nouă țări 
africane, delegația portugheză 
s-a străduit să creeze falsa 
impresie că guvernul portu
ghez ar fi dispus să recunoască 
dreptul la autodeterminare al 
popoarelor din coloniile sale 
din Africa. Aceste manevre 
au urmărit să,inducă în eroare 
pe africani și să slăbească pre
siunile exercitate asupra Por
tugaliei pe plan internațional.

In ședința comitetului au 
mai luat, de asemenea, cuvîn
tul doi lideri ai Uniunii națio
nal democratice din Mozambic 
— David Mabunda și John 
Sakupvanda. Ei au subliniat 
că pentru a pune capăt situa
ției primejdioase din Mozam
bic există o singură cale — li
chidarea dominației de patru 
secole a Portugaliei și acorda
rea imediată a independenței 
Mozambiculul.

GENEVA 8 (Agerpres). — 
După cinci săptămînj de discu
ții, conferința extraordinară de 
radiocomunicații în spațiul cos
mic convocată la Geneva, și-a 
încheiat lucrările prin adopta
rea unui acord asupra unei noi 
repartiții a benzilor 
vență care să țină 
recentele realizări 
domeniul 
spațiale.

Intrarea în vigoare a noului 
acord a fost fixată pentru data 
de 1 ianuarie 1965. O confe
rință administrativă extraordi
nară se va reuni ulterior pen
tru a preciza modalitățile de

utilizare a noilor benzi de 
frecvență.

După cum apreciază cercu
rile din apropierea conferinței, 
rezultatele obținute vor exer
cita o influență importantă a- 
supra explorării spațiului cos
mic în viitorul deceniu, contri
buind la dezvoltarea cercetări
lor în vederea lansării unor sa. 
teliți de telecomunicații.

La conferință au participat 
delegați din 70 de țări ți un 
observator al O.N.U. Din R. P. 
Romînă a participat o delegație 
condusă de Grigore Marin, ad
junct al ministrului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor.

Nod guvern grec a depus jurâmintul
SAIGON. In fața palatului gu
vernamental după recenta lovi
tură de stat din Vietnamul 

de Sud. Congresul petrolului arab
ATENA 8 — Corespondentul

Agerpres transmite :
Vineri a depus jurămîntul 

noul guvern grec constituit 
după recentele alegeri de par
tidul Uniunea de Centru sub 
președinția lui G. Papandreu.

NEW YORK 8 (Trimisul 
special Agerpres C. Alexan- 
droaie transmite) : Comitetul 
Politic (nr. 1) al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a continuat în 
ședința sa din 7 noiembrie să 
examineze proiectul de rezo
luție prezentat de 42 de state 
(la care au mai aderat încă 4 
— Filipinele, Siria, Tanganica 
și Trinidad-Tobago) asupra 
problemei dezarmării generale 
și totale. După cum se știe, a- 
cest proiect de rezoluție chea
mă statele membre ale Comi
tetului celor 18 pentru dezar
mare de la Geneva să depună 
noi eforturi în vederea reali
zării sarcinei trasate de Adu-

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Comitetul de tutelă și pentru 
problemele teritoriilor neau
tonome al Adunării Generale 
a O.N.U., paralel cu examina
rea situației din Africa de 
sud-vest, a trecut în ședința 
sa din 7 noiembrie la discu
tarea problemei coloniilor por
tugheze. Membrilor comitetu
lui le-a fost prezentat raportul 
Comitetului special pentru^ e- 
xaminarea problemei aplicării 
declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. Raportul 
propune Consiliului de Secu
ritate măsuri energice, 
siv sancțiuni, împotriva Por
tugaliei, pentru a o deter
mina să îndeplinească rezolu-

Consultări în vederea
formării guvernului italian

inclu-

Cuvîntul lui N. S. Hrușciov

la recepția cu prilejul zilei

de 7 Noiembrie
MOSCOVA 8 (Agerpres). —
După cum transmite agenția 

TASS, la recepția de la Krem
lin dmtă cu prilejul zilei de 7 
Noiembrie, N. S. Hrușciov, tre- 
cînd în revistă drumul parcurs 
de oamenii sovietici în cei 46 
de ani de la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, a a- 
rătat că poporul sovietic a 
transformat Rusia înapoiată în 
puternica Uniune Sovietică, al 
doilea stat din lume în ceea ce 
privește nivelul producției și 
și-a exprimat convingerea că 
într-un termen scurt, ea va fi 
prima țară în lume.

Popoarele țărilor socialiste, 
a arătat vorbitorul, ne sînt 
apropiate și se înrudesc cu noi 
prin aceleași idei, sînt prieteni 
și frați de clasă.

Apoi adresîndu-se reprezen
tanților statelor capitaliste, 
N. S. Hrușciov a declarat: 
„Dv. vă bucurați că între noi 
și frații chinezi există diver
gențe. Dar, domnilor, bucuria 
dv. este prematură. Cu cît vă 
veți bucura mai mult, cu atît 
veți avea mai multe deziluzii 
amare. Este adevărat că între 
nai și tovarășii chinezi există 
dispute și divergențe. Dar 
principala noastră divergență 
o avem cu capitalismul. Deși 
cu frații chinezi avem diver
gențe, însă în principala pro
blemă sîntem alături — noi 
sîntem împotriva capitalismu
lui, împotriva orânduirii mo
șierești, noi sîntem pentru so
cialism și comunism. Sînt con
vins că ne vom înțelege cu 
tovarășii chinezi, nu știu cînd 
— mai curând sau mai tîrziiu, 
însă ne vom înțelege. Noi avem 
aceeași cale, calea luptei co
mune împotniva capitalismului, 
pentru victoria comunismului 
în întreaga lume 1“

In continuare, vorbitorul a 
arătat: „Aș vrea ca reprezen
tanții țărilor capitaliste să în
țeleagă just spusele mele des
pre divergențele existente în 
mișcarea comunistă. Lumea 
capitalistă vorbește foarte 
mult despre divergențele care 
au luat naștere în lagărul nos
tru. Ca reprezentant al lumii 
comuniste, al Uniunii Sovieti
ce. sînt mîhnit de faptul că 
între partide comuniste, în
tre țări socialiste există diver
gențe. Tocmai de aceea, noi 
facem totul pentru a le lichida 
și pentru a crea unitatea de

comuniste

sovietic a 
marea în-

monolit a mișcării 
internaționale".

Șeful guvernului 
vorbit apoi despre 
semnătate a politicii de coexi
stență pașnică între statele cu 
orânduiri sociale diferite. „Noi 
facem totul pentru ca să fie 
pace, pentru coexistență paș
nică, facem totul pentru ca 
popoarele din fiecare țară 
să-și poată alege singure calea 
de dezvoltare pe care o consi
deră cea mai justă. Sîntem 
pentru neamestecul în trebu
rile interne ale statelor”.

Vorbitorul a arătat că Uniu
nea Sovietică dorește să 
coexiste pașnic cu Statele Uni
te ale Americii. „Dacă Statele 
Unite vor ataca Cuba, a spus 
el, noi vom fi de partea Cubei 
revoluționare ! Principiul co
existenței pașnice prevede res
pectarea de către fiecare țară 
a suveranității altor țări”.

La recepție au participat re
prezentanți ai cercurilor de 
afaceri dih S.U.A. Șeful guver
nului sovietic le-a spus ; Trăim 
pe aceeași planetă și nimeni 
nu poate să ne alunge de pe 
această planetă. Din moment 
ce trăim pe aceeași planetă 
trebuie să trăim în pace. El 
s-a pronunțat pentru dezvol
tarea relațiilor economice, 
pentru comerț cu S.U.A.

N. S. Hrușciov a remarcat 
că în ultima vreme se vorbește 
mult despre „spiritul Mosco
vei”. „Spiritul Moscovei este 
spiritul păcii. Noi am semnat 
Tratatul de la Moscova privi
tor la interzicerea experien
țelor nucleare în trei medii. 
Sîntem gata să semnăm și alte 
acorduri îndreptate spre asi
gurarea securității internațio
nale”.

N. S. Hrușciov a toastat pen
tru cei care au înfăptuit revo
luția, pentru oamenii muncii 
din Uniunea Sovietică, pentru 
popoarele care au pășit pe ca
lea lui Lenin, pe calea con
struirii socialismului și au 
creat state socialiste, pentru 
popoarele care au sfărâmat ju
gul colonial, pentru popoarele 
care luptă pentru libertate și 
independență, pentru elibe
rarea națională și socială, pen
tru reprezentanții clasei mun
citoare internaționale prezenți 
la recepție, pentru prietenie 
între popoare, pentru coexi
stență pașnică și pace în în
treaga lume.

Malta revendică independența
Declarația primului ministru maltez
LA VALLETTA. — Borg 

Olivier, primul ministru al 
Maltei (colonie britanică) a 
plecat la 8 noiembrie la Lon
dra. Pe aeroportul din La Val
letta el a declarat ziariștilor 
că intenționează să aibă la 
Londra „consultări cu Duncan 
Sandys, secretarul de stat bri
tanic pentru relațiile cu Com-

monwealthul și pentru colonii 
în legătură cu acordarea inde
pendenței Maltei". Premierul 
maltez a precizat că în cadrul 
discuțiilor va aborda probleme 
legate de acordurile militare 
și financiare cu Anglia. Tot
odată el a declarat că este ho- 
tărît să obțină independența 
Maltei până la 31 mai 1964.

ROMA 8. — De la corespon
dentul Agerpres.

Consfătuirile din cadrul con
ducerilor partidelor democrat- 
creștin, republican și social-de
mocrat în vederea soluționării 
crizei guvernamentale au conti
nuat în cursul zilelor de joi și 
vineri. Consiliul național al 
partidului democrat-creștin a ți
nut o reuniune la care Aldo 
Moro, secretarul general al par
tidului, a cerut autorizația de a 
începe tratative cu partidul so
cialist în vederea formării unei 
coaliții guvernamentale pe baza 
formulei de „centru-stînga". Mo
ro a declarat că consideră re
zoluția finală, adoptată de con
gresul partidului socialist drept 
o bază acceptabilă de tratative 
în ciuda divergențelor de ve
deri care dăinuie între partidul 
democrat-creștin și P.S.I. într-o 
serie de probleme de politică 
internă și externă. Consiliul a 
aprobat cu majoritate de voturi 
un ordin de zi autorizînd pe 
Aldo Moro să înceapă convor
biri cu partidele socialist, so-

cial-democrat și republican în 
vederea formării guvernului. 
Împotriva acestui ordin de zi au 
votat 16 membri ai consiliului, 
printre care foștii prim-miniștri 
Pella și Scelba, precum și fostul 
secretar general Gonella.

Șeful statului, Segnl, a con
tinuat consultările primind pe 
președinții grupurilor parlamen
tare. Nenni, președintele gru
pului parlamentar socialist, a 
declarat, după întrevederea a- 
vută cu Segnl, că partidul so
cialist este dispus să intre în 
noul guvern. Consultările pre
ședintelui Segni s-au încheiat 
vineri.

Ziarul „To Vima", ocupîn- 
du-se de sarcinile noului gu
vern, scrie că el va trebui să-și 
concentreze atenția în domeniul 
economic aplicînd un program 
de dezvoltare a economiei, pre
cum și în domeniile politic, so
cial și al învățămîntului și că 
în aceste sectoare trebuie fă
cute modificări substanțiale. 
„To Vima" consideră că guver
nul are de asemenea ca sar
cină să restabilească justiția și 
egalitatea în fața legilor și a 
statului. Ziarul adaugă că par
tidul E.R.E., înfrînt în recentele 
alegeri, și-a stabilit ca obiectiv 
apărarea existenței sale uni
tare, aflate acum în pericol, și 
evitarea unor noi alegeri pen
tru cel puțin șase luni.

Intr-un comunicat dat publi
cității, Comitetul executiv a 
115 sindicate, subliniază că va 
cere noului guvern satisfacerea 
revendicărilor oamenilor mun
cii ca sporirea salariilor cu 20 
la sută a pensiilor cu 30 la sută 
și aplicarea legislației muncito
rești.

Plecarea spre țară

a tovarășului

Corneliu Mănescu
PARIS. — In seara zilei de 

7 noiembrie, Corneliu Mănes. 
cu, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, a ple
cat de la Paris spre țară. La 
plecare, în Gara de Est, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne a fost condus de 
Pierre Paul Bouffanais, trimi
sul extraordinar și ministrul 
plenipotențiar al Franței la 
București, și die reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne al Franței. Au fost de 
față dr. V. Dimitriu, trimisul 
extraordinar și ministru pleni
potențiar al R. P. Romîne la 
Paris, și membri ai legației.

Participarea P. P. Pominc

După alegerile 
parțiale din Anglia
LONDRA 8 (Agerpres). — 

La 7 noiembrie au avut loc în 
Marea Britanic două alegeri 
parțiale așteptate cu deosebit 
interes de cercurile politice 
deoarece ele urmau s<i dea o 
indicație asupra „pulsului" 
corpului electoral britanic 
după numirea noului premier 
conservator Sir Alec Douglas 
Home. Acesta a candidat la
Kinross-West Perthshire din 
Scotia — circumscripție de 
veche tradiție conservatoare — 
unde a fost ales, obțtlnînd 
14 147 de voturi față de 4 819 
voturi obținute de rivalul său 
cel mai apropiat, liberalul Dun
can Millar și 3 752 voturi ale 
candidatului laburist Andrew 
Forrester.

A doua confruntare electo
rală a avut loc la Luton, oraș 
industrial de 140 000 locuitori, 
situat la 35 km de Londra. In 
alegerile din 1959 candidatul 
conservator obținuse aci o ma
joritate de peste 5 000 voturi. 
De data aceasta Unsă învingă
tor a ieșit laburistul William 
Howil care a întrunit 21108 
voturi fată de 17 359 voturi ob
ținute de candidatul conser
vator Fletcher Cooke și 5 001 
voturi ale candidatului libe
ral Malvyn Benjamin.

se
satisface rea

men tine încordată. Oamenii 
revendicărilor lor

Situația din Dahomey 
continuă lupta pentru 
mice. In fotografie : aspect din timpul demonstrațiilor 

șurate la Cotonou, capitala Dahomeyului.

Ia Expoziția Intcrnaționalâ

BEIRUT 8 (Agerpres). — In 
capitala Libanului își continuă 
lucrările al lV-lea Congres al 
petrolului arab. La acest con
gres iau parte, după cum se știe, 
aproape 600 de reprezentanți 
din țările arabe șj observatori 
din numeroase alte țări ale lu
mii, printre care un grup de pe
troliști romîni condus de ing. 
Alexandru Boabă, adjunct al 
ministrului industriei petrolului 
și chimiei.

în cadrul primelor zile ale lu
crărilor congresului, au fost ros
tite mai multe cuvîntări consa
crate unor probleme importante 
ale valorificării resurselor pe
troliere ale țărilor arabe și rela
țiilor dintre companiile străine 
și guvernele țărilor producătoa
re de petrol.

Miercuri, a fost prezentat con
gresului un manifest al Federa
ției muncitorilor petroliști arabi 
în care se protestează împotri
va condițiilor de muncă din în
treprinderile petroliere ale so
cietăților străine. „Vremea im
periilor, se spune în manifest, a 
trecut, dar mai există încă anu
mite companii petroliere care 
acționează ca adevărate impe
rii"... Manifestul arată că com
paniile petroliere din Orientul 
Mijlociu au obținut 'un profit 
net care atinge 66 la sută din

inivestitiile făcute între anii 1956 
și 1960. Ele caută să plătească 
cit mai puțin muncitorilor arabi 
și cit mai mult angajaților stră
ini. Federația muncitorilor pe
troliști arabi, care grupează 
75 000 de membri din majorita
tea fărilor arabe, a cerut ca so
cietățile petroliere să aloce un 
sfert din beneficiile lor pentru 
retribuirea muncitorilor și între
gului personal din țările arabe.

In cadrul congresului au fost, 
de asemenea, prezentate o serie 
de expuneri cu privire la per
spectivele industriei petroliere-

Lucrările congresului au fost 
marcate joi de o amplă și inte
resantă expunere prezentată de 
fostul ministru al petrolului din 
Arabia Saudită, Abdullah Tari- 
ki, expulzat din (ara sa pentru 
părerile sale care nu corespund 
celor ale guvernului saudit. El 
a adus date convingătoare pen
tru a demonstra modul în care 
societățile străine exploatează 
petrolul unor țări arabe, în de
trimentul intereselor naționale 
ale acestor țări. El a arătat că 
actualele acorduri care permit 
societăților străine să exploate
ze petrolul arab „au fost dictate 
de colonialiști’. El a subliniat 
necesitatea ca industria petro
lului să treacă sub controlul u- 
nor. companii naționale.

a cărții de Ia Tokio
TOKIO. — In clădirea Cen

trului Comercial din Tokio a 
avut loc ceremonia de deschi
dere a celei de a V-a Expoziții 
Internaționale a cărții.

In cadrul expoziției sînt pre
zentate 12 mii de cărți și pe
riodice din 25 de țări. Țara 
noastră participă cu un stand 
cuprinzînd peste 250 de vo
lume în limba romînă și în 
limbi străine din domeniul eco
nomiei, științei, artei și litera
turii.

NEW YORK: Prelegere consacrată

Invătămintului rominesc

muncii 
econo- 
desfă-

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
La invitația colegiului orașului 
New York de pe lîngă Uni
versitatea newyorkeză, Emeric 
Dîmbu, secretar I al misiunii 
permanente a R. P. Romîne la 
O.N.U., a ținut în fața studenți
lor care frecventează seminari- 
ile de învățămînt contemporan 
comparativ o prelegere despre 
învățămîntul în Republica 
Populară Romînă.

In cadrul acestei prelegeri 
Dîmbu a vorbit despre schim
bările fundamentale intervenite 
în domeniul învățămîntului în 
Romînia după 23 August 1944, 
despre caracterul învățămîntu
lui, rezultatele obținute, îmbu
nătățirea metodelor de predare, 
legătura între cunoștințele teo
retice și practică, condițiile 
create tineretului ca și despre 
atenția deosebită acordată de 
guvernul țării, acestei pro
bleme.

Prelegerea a fost audiată cu 
mult Interes.

PREZENȚE ROMINE ȘTI PESTE HOTARE

Folclor rominesc pe un disc „Columbia*1

In urmă cu doi aui, la Fesli- 
vaJul folcloric internațio
nal a] țărilor balcanice și 

din zona Marii Adriatice, cunos
cutul folclorist european Em. 
Chebruliez, vorbea cu entu
ziasm despre dimensiunile cu to
tul deosebite ale artei populare 
romînești, despre dragostea cu 
caro iubitorii muzi
cii din străinătate 
se interesează de 
producțiile artistice 
romînești, de fieca
re dintre noile rea
lizări ale folcloris
ticii noastre.

O imprimare di
fuzată zilele aces
tea da renumita Ca
să de discuri „Co- 
lumbia*' din S.U.A. 
vine să consfințeas
că prețuirea de care 
se bucură pe între
gul glob producțiile 
artistice romînești.

Dedicat în între
gime creației muzi
cale populare romî
nești discul apărut 
în excepționale con
diții tehnice, dăru
iește ascultătorilor 33 dintre cele 
mai reprezentative creații muzi
cale romînești din întreaga arie 
folclorică a țării noastre.

Selectate de folcloristul romîn 
Tiberiu Alexandru din fonoteca 
Institutului de etnografie și fol
clor din București, culegerea cu
prinde semnale de bucium, sem
nale de tulnic, lucrări de mare 
valoare artistică din folclorul 
obiceiurilor (datini de primăvara 
și vară, codind e, cîntcce de nuntă 
— printre care un minunat cin-

teo al miresii din Clejnni—), 
muzică păstorească (cunoscutul 
cînteo „Cînd ciobanul și-a pier
dut oile" cules Ia Ncgrilești — 
Moldova), poetice doine (printre 
ele „Cucuie penele tale“ din Ne
grești — Maramureș), emoționan
te balade (printre care ,Jovan 
Iorgovan" din Desa — Oltenia

și „Colo sus pe munte" — 
Leșu — Transilvania), jocuri 
populare, și 4 piese culese de Ia 
lăutari.

Eleganta mapă care însoțește 
discul, cuprinde și un amplu stu
diu semnat de prof. Tiberiu Ale
xandru și de folcloristul englez 
A. L. Lloyd asupra fiecăreia din
tre piesele prezentate, asupra lo
cului pe care-1 ocupă ele în crea
ția populară romînească.

I. SAVA
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HAVANA. — După cum 

transmite agenția Prensa La
tina, în Cuba a sosit o delegație 
a Organizației Națiunilor Uni
te pentru alimentație și agri
cultură (F.A.O.) pentru a vizita 
regiunile lovite de recentul 
uragan „Flora". F.A.O. a trimis 
în același timp în Cuba medi
camente și alimente pentru a 
fi distribuite persoanelor care 
au avut de suferit de pe urma 
uraganului. Concomitent, la 
Națiunile Unite se află în dis
cuție un proiect de rezoluție 
care cheamă la acordarea de 
ajutor Cubei, Republicii Haiti, 
Jamaica și Trinidad-Tobago, 
țări deasupra cărora-a bîntuit 
uraganul „Flora”. Potrivit a- 
genției, guvernele a numeroase 
țări ale lumii, cu sisteme so
ciale diferite, precum și per
soane particulare din toate 
continentele au trimis pînă 
acum însemnate ajutoare celor 
care au suferit de pe urma 
uraganului „Flora",

LIMA. — Președintele 
publicii Peru, Fernando 
launde Terry, a semnat două 
decrete-lege pentru anula-

Re- 
Be-
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rea concesiunilor acordate de 
Peru societății „International 
Petroleum Co", o filială 
a monopolului nord-american 
„Standard Oil of New Jersey", 
Cele două legi au fost apro
bate în unanimitate de ambele 
camere ale Congresului Peru
vian. După cum transmite a- 
genția Associated Press, toate 
partidele politice din Peru au 
sprijinit această acțiune a gu
vernului.

legătură cu contractele înche
iate de Argentina cu companii
le petrolifere străine. Comisia 
guvernamentală recomandă a- 
nularea acestor contracte și 
adoptarea de măsuri îndreptate 
spre sporirea producției de țiței. 
Agenția Associated Press men
ționează că investițiile compa
niilor americane în Argentina 
sînt evaluate la 397 milioane 
dolari.

KATMANDU, — Lino 'Andreotti, 
conducătorul expediției italiene in 
munții Himalaia, organizată de 
Clubul Alpin italian, în cinstea 
împlinirii a o sută de ani de Ia în 
liin/area sa, a anunțat că două 
echipe, alcătuite fiecare din cite 
trei oameni, din expediție, au reușit 
să escaladeze aproape simultan 
două vîrfuri încă neatinse pînă 
acum. Vîriurile sînt situate în ma
sivul Lining din munții Himalaia, 
iar înălțimea lor este de aproxima
tiv 6 800 metri și 6 900 metri.

BUENOS AIRES. — O comi
sie guvernamentală specială 
condusă de vicepreședintele Ar
gentinei, Carlos Perette, a pre
zentat președintelui Republicii, 
Arturo Illia, concluziile sale în

CARACI. — Agenția United 
Press International relatează 
că la Caraci au avut loc 
monstrații ale studenților 
potriva măsurilor luate de 
torități pentru a restrînge 
tivitatea organizațiilor studen
țești. Poliția i-a atacat pe de
monstranți cu bastoane de cau
ciuc și grenade cu gaze lacri
mogene. Demonstranții au ri
postat cu pietre. In urma cioc
nirilor, șase persoane au fost 
rănite. Poliția a arestat 28 de 
studenți.

de- 
îm- 
au- 
ac-

PARIS 8 (Agerpres). — Se
paratistul katanghez Chombe, 
care se află în prezent în Spa
nia, a declarat că intenționea-
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ză să revină neîntârziat în 
Congo. El și-a făcut cunoscută, 
în repetate rânduri, intenția 
de a reveni în țară, unde să-și 
continue intrigile politice în
dreptate împotriva unității 
Congo-ului.

Chombe a comunicat această 
hotărâre și într-o scrisoare a- 
dresată săptămânalului „Pour- 
quoi Pas care apare la Bru
xelles.

Caracteristic este faptul că 
declarația lui Chombe a fost 
făcută într-un moment în care 
în Congo autoritățile au des
fășurat o ofensivă împotriva 
forțelor patriotice, au interzis 
activitatea partidelor fidele 
idealurilor lui Patrice Lu
mumba și reprimă pe membrii 
conducerii și de rînd ai sindi
catelor congoleze care critică 
activitatea guvernului.

SALISBURY. — Autoritățile 
din Rhodesia de sud au inter
zis „temporar" toate activită
țile unuia din principalele par
tide ale populației africane 
„Uniunea poporului african 
Zimbabwe”. In același timp, 
autoritățile au interzis lideru-
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lui acestui partid, Joshua Nko- 
mo, să participe timp de trei 
luni la adunări publice. Aceste 
măsuri au fost luate de auto
ritățile rasiste din Rhodesia de 
sud în urma unor incidente 
care au avut loc în ultima vre
me în acest teritoriu între 
populația africană și poliție. 
Nkomo a fost condamnat nu 
de mult la nouă luni închisoa
re, fiind acuzat că a făcut de
clarații antiguvernamentale. 
Executarea pedepsei 
însă amânată pînă la 
carea procesului de 
instanță superioară.

a fost 
rejude- 

către o

BRUXELLES 8 (Agerpres). — 
Vicepreședintele S.U.A, Lyndon 
Johnson, care întreprinde o vi
zită oficială în Belgia, după ce 
în prealabil a vizitat Luxembur
gul și Olanda, a avut o întreve
dere cu ministrul de Externe al 
Belgiei, Paul Henri Spaak.

După cum transmite agenția 
U.P.I., subiectul întrevederii l-a 
constituit problema relațiilor 
din cadrul N.A.T.O.

Buletinul de presă al Casei 
Albe anunță că în cursul vizitei 
sale în Belgia Lyndon Johnson

va mai avea o serie de întreve
deri, cu Sicco Mansholt, vice
președintele Comisiei Pieței co
mune, precum și cu Pierre Cha- 
tenet, președintele Euratomului. 

înainte de a părăsi Olanda, 
Lyndon Johnson, a deschis în 
orașul Amsterdam o expoziție 
americană de produse agricole 
și alimentare. In cuvîntarea ți
nută cu acest prilej, Johnson a 
subliniat importanța scăderii 
tarifelor vamale în comerțul cu 
produse agricole dintre țările 
occidentale ca o condiție a suc
cesului negocierilor G.A.T.T. de 
anul viitor referitoare la redu
cerea reciprocă a tarifelor va
male dintre S.U.A. și țările din 
Piața comună.

WASHINGTON. — Un pur
tător de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A. a 
anunțat la 7 noiembrie că gu
vernul Statelor Unite a recu
noscut noul guvern provizoriu 
al Vietnamului de sud. 
privind recunoașterea a fost 
înmînată noului guvern 
vizoriu al Vietnamului de sud 
de către ambasadorul S.U.A. 
la Saigon, Cabot Lodge.

Nota

pro-
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