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product i vi ta te
e graficul între
cerii socialiste al 
uzinei sibiene „In
dependența", a- 
tenția îți este re-

I ținută de rubri
ca productivită

ții muncii. Angajament anual: 
2,4 lă sută ; realizat pe 10 
luni — 5,4 la sută. Măsurile 
tehnico-organizatorice aplica
te pînă în prezent au vizat în 
mare măsură sporirea produc
tivității muncii.

Am urmărit într-una din 
secțiile evidențiate în între
cere — mecanică III — cum 
se manifestă 
preocuparea co
lectivului pen
tru realizarea 
și depășirea a- 
cestui impor
tant indice : 
productivitatea 
muncii. Aici se 
produc de mai 
mulți ani cio
cane de abataj 
și lanțuri cu 
role. Ni s-a 
vorbit mai întîi 
despre speciali
zarea lucrătorilor pe mașini și 
operații.

— Specializarea oamenilor 
pe mașini și operații aduce 
un real folos — ne spune șeful 
secției, inginerul Mihail Găl- 
deanu. Noi avem planuri de 
operații foarte amănunțit ela
borate. Ele ne dau posibilita
tea de a repartiza sarcinile pe 
oameni și repere. în acest fel, 
fiecare muncitor capătă de
prinderi, suprimă mișcările 
inutile și își concentrează e- 
fortul spre reducerea toleran
țelor. Aceasta ne mai permite 
să fructificăm și observațiile 
întregului colectiv în elabora
rea unor scule și dispozitive 
cît mai perfecționate.

— Preocupării noastre pen
tru specializarea muncitorilor, 
i se adaugă măsurile luate 
pentru asigurarea unei pro
ducții ritmice — continuă 
șeful secției. Producția rit
mică ne permite să obținem 
o bună calitate a pieselor, să 
dăm un plus de produse. Cum 
procedăm ? Este necesar, fi
rește, ca sarcinile lunare să 
fie discutate cu cel puțin 10— 
15 zile înainte. în aceast răs
timp, întocmind grafice de co
laborare cu secțiile debitare, 
forje, turnătorie, ne asigurăm 
o bună aprovizionare cu ma
terie primă. Odată asigurată

materia primă, începînd din 25 
ale lunii curente, atacăm pro
ducția lunii viitoare, astfel in
cit din prima zi a acesteia 
dăm montajului de lucru. Pen
tru a preîntîmpina gîtuirile 
sau alte neajunsuri, la ședin
țele operative zilnice anali
zăm prin rotație cîte un pro
dus. Maiștrii, tehnologul sec
ției, C.T.C.-ul, se pregătesc și 
împreună luăm măsuri atunci 
cîndeste cazul. De pildă, ieri 
am discutat despre reperul 
„capac" de la mașina reversi
bilă de găurit. Fiind un pro
dus nou am analizat în deo-

Pe marile
trasee ale

Muncitor
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orașului
de Geo Bogza

pentru Uzinacalificate

aluminiu din Slatinade

Toate întreprinderile m- 
regiunea, Plo-

Din noul peisaj al orașului Suceava 
Foto:

de 
auto-

ți-vă că un lanț are mii 
eclise — introducerea 
mată a benzilor la prese etc.

Și ceea ce n-a mai adăugat 
șeful secției, astfel de măsuri 
au adus secției pe 10 luni o 
producție globală de 109.2 
suta și o productivitate 
104.6 la sută.

Continuindu-ne
Uzina 
avut 
temă _  ___
brii comitetului U.T.M., ingi
nerul Ion Fleaca. El ne-a vor
bit despre 
periență :

Filatura de lină pieptănată 
București. Aici participă 
toarte mulți tineri la între
cerea socialistă. Ei își de
pășesc zilnic sarcinile de 
plan, depun eiorturi stărui
toare pentru a realiza numai 
produse de bună calitate. 
Vă prezentăm azi cîțiva din
tre ei. Despre Alexandrina 
Coman din secția pieptănat 
ni s-au spus cuvinte puține : 
..Este una dintre cele mai 

j bune iiiatoare, iapt pentru 
care a fost primită recent în 

I rîndul candidaților de 
i partid"Emilia Buzică — 
■ secția ringuri : „A obținut 
l titlul de evidențiată în în- 
j trecere pe luna trecută. Pro- 
; dusele realizate întrunesc 
’ întotdeauna condițiile de 
' calitate „extra" ; Mia Măr- 
j rulescu — Iiiatoare în secția 
I oreparație : „Filatoare evi- 
j derițiată și ea. Din cunoș- 
| tințele ei împărtășește cu 
drag și celorlalți tineri";

. Didina Teodorescu — secția 
i ringuri: „Își îngrijește cu 
I cea mai mare atenție mași- 
! na. Iar mașina o ajută : își 
1 depășește zilnic planul cu 

10 la sută"

Suceava

Farmecul
vizita 

„Independența", 
o discuție pe aceeași 
cu unul din mem-

întrecerii socialiste
sebi tehnologia și i-am adus 
cîteva îmbunătățiri. Tot în a- 
ceste ședințe operative anali
zăm realizarea tuturor repere
lor conform planificării stabi
lite dinainte.

Vorbind despre sporirea 
productivității muncii aș vrea 
să amintesc șî despre acțiu
nea pentru mecanizarea dife
ritelor operații. Noi avem 
produse cu repere multe : 50— 
60 la fiecare produs. Mașinile 
prelucrează zilnic zeci sau 
sute de piese. S-a ridicat, de 
aceea, problema mecanizării 
alimentării mașinilor. între
gul colectiv a studiat această 
problemă și numeroase pro
puneri au și căpătat viață : 
s-a realizat mecanizarea ali
mentării preselor de 250 și 400 
tone, mecanizarea operației 
de șanfrenat eclise —

senimburile de ex- 
cu cîteva luni în 

urmă, 400 de 
tineri de aici 
au vizitat Uzi
na „Tractorul". 
Ne-a vorbit 
despre organi
zarea con
cursurilor „Ci
ne știe mese
rie, cîștigă" și 
despre mobili
zarea tinerilor 
la cursurile de 
ridicare a cali
ficării, despre 
activitatea pen

tru răspîndirea cărții tehnice, 
raidurile posturilor utemiste de 
control etc. Toate aceste acți
uni au mobilizat și mai mult 
tinerii în întrecerea socialis
tă și i-au ajutat să lucreze 
mai bine. Deosebit de impor
tante ni se par acțiunile în
treprinse în ajutorul tinerilor 
eare rămîn sub norma de pro
ducție.

— Organizația U.T.M. — 
spune tînărul inginer — dis
cută în numeroase adunări 
generale problemele de pro
ducție. De fapt nimic deose
bit în aceasta. Dar în aceste 
adunări am constatat că cei 
mai mulți dintre tinerii criti-

V. CONSTANTINESCU
I. BODEA

gîndi- (Continuare in pag. a Ul-a)

•
dustriale din
iești au realizat pînă în seara 
zilei de 24 noiembrie planul 
producției globale și marfă 
pe 11 luni ale anului. Unele 
unități, printre care Fabrica 
de mase plastice din Buzău, 
„Ceramica"-Ploiești etc., au 
anunțat îndeplinirea și a pla
nului anual. La acest succes 
se adaugă economiile supli
mentare realizate prin redu
cerea consumurilor specifice 
și a cheltuielilor de producție 
în valoare de 121 568 000 lei, 
sumă care depășește angaja
mentul anual.

• Furnaliștii, oțelarii și lu
minătorii de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara au a- 
cumulat în ultima vreme o 
experiență valoroasă în fo'o-f 
sirea agregatelor cu indici su
periori de utilizare. La fur
nalele automatizate s-au pro
dus de la începutul anului în 
medie, zilnic, pe fiecare metru 
cub volum util de furnal 6u 
peste 100 kg fontă mai mult 
decît prevedea planul.

La realizarea acestui succes 
a contribuit îndeosebi ridica
rea temperaturii aerului in
suflat în furnal, asigurarea 
unui mers constant la furnale, 
evitindu-se variațiile regimu
lui termic, reducerea timpu
lui de oprire pentru reparații.

(Agerpres)

instalațiilor șiLa montajul 
utilajelor pe șantierele Uzinei 
de aluminiu de la Slatina 
participă efectiv, alături de 
colectivele întreprinderilor de 
construcții și montaj, majori
tatea muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor care vor 
dirija procesul tehnologic al 
producerii aluminiului în vii
toarea unitate industrială. 
Muncitorii au fost pregătiți în 
diverse școli profesionale din 
țară, precum și la cursuri de 
calificare. Un număr de 20

de maiștri electrometalurgiști»! 
mecanici și electricieni au în
vățat în școli tehnice/iar alți 
15 au urmat cursuri 
fecționare. Totodată 
organizate cursuri 
specializarea cadrelor 
dii superioare. Mulți' munci
tori și tehnicieni au fost tri
miși pentru specializare în
tr-o serie de uzine din țară. 
Tot pentru specializare au 
plecat în străinătate zeci de 
ingineri, maiștri și muncitori.

de pei> 
au fost 
pentru 

cu stu-

(Agerpres)

eea ce face, fără îndoiala, în clipa de față far
mecul Sucevei este noua sa piață.

Cei care n-au văzut cum arăta, numai cu trei 
ani in urmă, locul in care este amplasată, cu 
greu își pot da seama de ce s-a petrecut 
acolo. Inchipuiți-vă o uliță, o simplă uliță cu 
prăvălii de provincie, adăpostite în case vechi, 

cu un singur etaj, unele mai ieșite in strada destul de în
gustă cu colțul vreunui zid bătrîn și umed. O cofetărie, o 
bodegă, o prăvălie de zarzavat, un birou de voiaj într-o 
odaie, o casă cu ferestre înguste, cu înfățișare de vechi va
gon de clasa treia, pe care firma „Hotel" nu părea mai la 
locul ei decît ar fi părut inscripția „Boier" pe pieptul unuia 
din bătrînii, rebegiții birjari ai orașului.

Cam acesta era „centrul*, tot ce putea fi socotit mai 
centru al orașului. încă vreo două ulițe și mai strimte (iecit 
cea principală și un loc viran pe care se afla o bază de 
autocamioane. Ătîta tot.

Pe una din ulițele lăturalnice dădeai de o cramă adăpo
stită într-o pivniță veche, o hrubă de demult, în care își 
vor fi băut solda ofițerii imperiului austro-ungar. In preaj
ma ei domnea un secular miros de urină de cal.

Și mie îmi pare rău, ca și lui Șolohov, că dispar caii...
Și eu ascult, cînd se mai aude, acel tropa-tropa — un 

întreg capitol din istoria civilizației omenești și al literaturii 
universale — cu care vreo ultimă trăsură trece în amurg 
pe străzile orașului. Iar astă-vară, între Sibiu și Făgăraș, 
am scos o exclamație de bucurie cînd am zărit pe cimp, la 
marginea unei păduri, zvelta, aeriana, jucăușa herghelie de 
la Sîmbăta.

O, caii I... Au ajuns să fie concentrați cîte o sută douăzeci 
de milioane, cîți n-or fi luat parte la toate războaiele napo
leoniene, în motoarele rachetelor cosmice.

Dar la Suceava, trebuie sa recunosc, caii erau mai mult o 
prezența olfactivă. Ulițele pavate cu bolovani și gropile din
tre ele, în care lichidul gălbui se aduna și stăruia toată ziua, 
ajuta mult la aceasta.

Știam că acel centru, de tîrg sordid, urma să se dărîme 
și că se vor construi acolo clădiri noi, printre care și un bloc 
turn mai înalt decît clopotnița lui Alexandru Lăpușneanu.

Știam că au sa se dărîme și^am fost martor la dispariția 
multora dintre acele case răpănoase, inclusiv jalnicul hotel, 
și la apariția multor clădiri noi, inclusiv blocul turn.

Din toată această operă de dărîmare și de construcție, 
Suceava s-a ales cu o piață centrală, realitate urbanistică 
de cel mai înalt nivel. Singura ei piață de pînă acum era 
aceea în care țăranii își aduc produsele și care și azi poate 
îneîntă pe călătorul străin prin portul, chipul și graiul celor 
ce forfotesc pe acolo. Acei bărbați înalți și acele femei cu 
obrajii rumeni ca merele, cu graiul și cu cojoacele lor tivite 
cu blană de vulpe, dau locului o notă specifică și fac far
mecul Sucevei în punctele unde, datorită noilor clădiri, ea 
ar putea să semene cu multe alte orașe.

Dar marele farmec, fără îndoială, îl constituie noua sa

(Continuare în pag. a Ul-a)
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TELEGRAMA CRONICA ACTUALITĂȚII

Amfiteatrele timpului 
liber
Acum este timpul optim 
pentru transportul în
grășămintelor naturale 
la cîmp !

In pag. a IlI-a
Specific vîrstei și puterii 
de înțelegere a elevilor

Constructorii de autovechi- 
cule de la Uzinele „Autobu
zul" din Capitală aduc noi 
îmbunătățiri estetice produse
lor lor. In urma propunerilor 
făcute de proiectanți, s-a tre
cut de la caroseriile cu supra
fețe curbe, la cele cu supra
fețe riglate, care sînt mai fru
moase și se efectuează cu un 
consum mai redus de mano
peră. La rîndul lor, vopsitorii 
folosesc sortimente noi de 
vopsele, în culori vii, cu lu
ciu puternic. In interiorul 
autovehiculelor se întrebuin-

țeaza pe scară largă o serie 
de materiale plastice noi, pe 
suport textil, în deosebi la 
mobilier, care le dau un as
pect mai plăcut. La Autobu
zele urbane a fost suspendat 
un rînd de scaune, făcîndu-se 
astfel mai mult loc în inte
rior. De asemenea, zgomotul 
autobuzelor și troleibuzelor a 
fost redus printr-o mai bună 
izolare fonică.

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
Prim-secretar al Comitetului Central ai 
Partidului Popular Revoluționar Mongol 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU 
Președintele Prezidiului 

Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole

Ulan Bator
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ro
mine, al poporului romîn și al nostru personal, vă transmitem dum
neavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, Piezidiului Marelui Hural Popular, 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole și întregului 
popor mongol felicitări cordiale cu prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare Mongole.

Poporul romîn se bucură sincer de realizările obținute în opera de 
construire a socialismului de poporul frate mongol în cei 40 de ani 
care au trecut de la proclamarea Republicii Populare Mongole.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare fră
țească statornicite între țările noastre se vor dezvolta continuu, spre 
binele cauzei socialismului și păcii în lume.

Ciment
aluminos

Co-

Drumuri forestiere date in Laborator modern

GHEORGHE GHEORGHIU-DE.J 
prim-secretar al Comitetului Central 

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

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Fabrica de ciment din 
marnic a început producția 
industrială a cimentului alu
minos. Noul tip de ciment 
este folosit cu succeszla fabri
carea betoanelor refractare, la 
construirea de rezervoare, par
doseli, rigole, tencuieli, în in
dustria chimică, alimentară și 
de celuloză.

Printre caracteristicile ci
mentului aluminos se remarcă 
rezistența mare la acțiuni co- 
rozive, la temperaturi înalte 
și la compresie, rezistență la 
variații brusce de temperatu
ră, la acțiunea substanțelor 
chimice, face priză și se întă
rește la temperaturi scăzute, 
sub punctul de îngheț, are un 
volum constant (dilatarea și 
contractarea sînt foarte re
duse).

Constructorii de drumuri fo
restiere au deschis in acest 
căi de acces către bazinele fo
restiere de pe văile Dîmboviței, 
Cernei și Topologului, rîul 
Doamnei și Vîlsan, spre Nera, 
Rîul Alb și altele, in lungime de 
peste 665 km. Acestea se adaugă 
la cele peste 4 300 km de dru
muri auto, căi ferate forestiere,

an
funiculare și alte instalații de 
transport construite în anii șese- 
nalului. Ele au înlesnit deschide
rea a 14 mari bazine forestiere 
din care se pot exploata anual 
circa 3 milioane mc masă lem
noasă. Extinderea rețelei de dru
muri a dus la înlăturarea a o se
rie de lucrări grele, la reducerea 
pierderilor de exploatare. Tot-

odată, s-au creat posibilități pen
tru o mai bună valorificare a fî- 
nețelor și pășunilor de munte. De 
asemenea, numeroase drumuri fo
restiere străbat colțuri pitorești 
ale țării, care fac ca pădurile cu 
tot ce oferă ele, să constituie și 
puncte de atracție pentru turiști.

pentru cercetarea

securității muncii

(Agerpres)

(Agerpres)

Unități alimentare în întreprinderi, instituții și școli

Direcția comercială a Sfatului 
popular al Capitalei a luat mă
sura organizării în acest an a 
unui număr tot mai mare de bu
fete în . instituții, întreprinderi, 
școli, facultăți și diferite săli de 
spectacol. în prezent, funcționea
ză în orașul București aproape 
200 de bufete, din care 144 apar
țin direct de T.A.P.L.

Majoritatea lor sînt dotate cu 
utilaj frigorific modem și mobi
lierul necesar, sînt instalate în 
spații corespunzătoare și deservi
te de personal cu o bună califi
care. Sînt mult apreciate de sa- 
lariați, elevi și studenți bufetele 
de la Automatica, Electroapara- 
taj, Metaloglobus, Iprochim, In-

stitutul Proiect-București, școlile 
medii „I. L. Caragiale", „Dimi- 
trie Cantemir", „M. Eminescu", 
facultățile de științe juridice și 
medicină umană, Institutele de

,N.
Și

petrol și gaze, agronomic „1 
Bălcescu", pedagogic de 3 ani 
altele.

Pentru asigurarea securității 
muncii lucrătorilor, care vin în 
contact cu radiațiile izotopilor 
radioactivi folosiți pe scară tot 
mai largă în schele, rafinării, u- 
zine chimice și constructoare de 
mașini, în cadrul inspecției re
gionale de stat pentru igienă și 
protecția muncii — Ploiești a 
luat ființă un laborator modem 
de cercetare, determinare și de
tectare a radiațiilor ionizate. A- 
cesta este al 12-lea laborator e- 
xistent în regiune care se ocupă 
de securitatea muncii în in
dustrie.

(Agerpres) (Agerpres)

Uzinele „Gfivița roșie" din Ca
pitală. In secția cazangerie se 
execută montajul interior la o 

coloană chimică
Foto : Agerpres
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CINEMATOGRAFE
In pepiniera de pomi iruc- 
tiferi de la G.A.S. Buftea, 
ing. agronom Gheorghe 
Măi fă urmărește stările fi- 

topatologice ale pomilor

>» la
i a-
nu-

PĂREREA" De«raa 5-

ta ai peșterii
*- bcoe de orientare, 
sa a perziis descoperirea 
kxr^ri și așezări care 

ou se cunoșteau în

A început de mult anul tudrenUar. Odxrtd cu o- 
cest eveniment, casele de culturi ale ataatea&ga 
- aceste amiiteatre ale timpului liber - și-eut re
început și ele activitatea. Și-an reprofilat pro
gramul (piuă atunci luseseR. im program de 
vacanță"), au reluat cele mai interesante initiative, 
îmbogățindu-le cu altele noi, născute din cântările 
creatoare ale studenților, care-și doresc 
întîlniri cu știința, oria, cu toate domeniile csMtariL 
și în aiara cursurilor universitare. Ce râsptumsri 
primesc la această dorința iîrească ? Sâ veden~

u trecut aproape două luni 
de la începerea noului an 
universitar. Odată cu pri

mele cursuri, seminarii. sau re 
de laborator, Casa de cultură a 
studenților clujeni a devenit din 

. nou locul de întîlnire în orele 
libere. încă de la începutul anu
lui universitar s-a inițiat anche
ta : „Ce doriți să conțină pro
gramul Casei de cultură in acest 
an ? Spuneți-că părerea 1"

•Părerile studenților cuprinse 
în răspunsuri au stat și stau la 
baza manifestărilor organizate la 
Casa de cultură.

Astfel’, pentru început s-au re
luat unele activități care s-au 
bucurat de aprecierea studenți
lor. Săptămînal, au loc manifes
tări educative de masă : specta
cole, filme, serate educativ- 
distractive. Așa, de pildă, temele 
simpozioanelor s-au stabilit in 
urma unor sugestii primite de la 
numeroase colective de studenți: 
„Politica P.M.R. de dezvo/tare a 
economiei naționale-, „Clujul, 
puternic centru universitar" 
(pentru studenții anului I), „Ma
rile răspunderi ale tinerei gene
rații", două cicluri „Știința și 
știința romînească în plin avînt 
creator" — sînt numai cîteva 
dintre acestea.

Simpozioanelor li se adaugă 
cîteva cicluri de conferințe adre
sate unui mare număr de stu
denți : „Literatura secolului XX-, 
„Pagini din literatura romîneas
că contemporană", „Pagini de 
aur din istoria patriei", ,.Pe me
leagurile însorite ale patriei" etc. 
Nu lipsesc întîlnirile cu activiști 
de partid și de stat, cu oameni

• SE FORMEAZĂ
TRADIȚII

Casa de cultură a studen
ților din București pola
rizează nenumărate ini

țiative studențești privind folo
sirea timpului de după cursuri 
și seminarii.

Încă de anul trecut studen
ții și-au manifestat dorința de 
a fi ajutați să se inițieze în 
artele plastice, alții dorind 
chiar să primească lecții de 
desen, de perspectivă și com
poziție pentru a putea așeza 
la temelia unei activități de 
amator cunoștințe de speciali
tate. Așa s-a născut ideea or
ganizării unor cursuri de artă 
plastică. Începute spre sfîrși- 
tul anului universitar trecut, 
cursurile s-au conturat anul 
acesta mai bine, concepute 
pe o perioadă de doi ani, in 
cicluri de lecții urmărind evo
luția acestei arte în etape is
torice științific delimitate, cu 
curente, școli și figuri repre
zentative, astfel incit la sfirși- 
tul lor, studenții să poată privi 
— nu cu ochii diletantului — 
și înțelege profund comoara 
de frumuseți și înțelepciune 
înmagazinată într-un tablou. 
Primele expuneri s-au și ți
nut. Dar paralel cu ciclurile 
de expuneri ținute de cadre 
didactice de specialitate, de 
personalități artistice, îr. in
cinta casei de cultură funcțio
nează trei ateliere — de gra
fică, pictură și sculptură — 
bine înzestrate, unde studenții 
artiști-amatori se bucură de o 
îndrumare atentă și compe
tentă.

Două zile pe săptămînă sin: 
rezervate în programul Casei 
de cultură unor simpoâoane, 
întîlniri cu personalități ele 
vieții noastre politice, științi
fice, culturale. Cum aria 
preocupărilor tineretului stu
dios din Capitală este foar
te largă, simpozioane, e 
întîlnirile au prevăzut in 
tematica lor să ofere stu
denților cunoștințe din iste-.- 
teatrului, să le dezvăluie fru
musețea și varietatea joi cie
rului nostru, să-i poarte in 
adevărate călătorii pe glob — 
surse de informare cu privire 
la istoria unor țări și po
poare. Numai în luna noiem
brie studenții se vor întîlni cu 
acad. lorgu Iordan, tov. Titus 
Cristureanu — vicepreședinte 
al Camerei de Comerț, prof, 
univ. Dumitru Almaș, cu N. 
Botnariuc — decanul Facul
tății de biologie și cu ziaristul 
A. T. Răzvan. In funcție de 
domeniul în care activează 
fiecare din tovarășii invitați, 
au fost pregătite materiale de
monstrative, filme științifice și 

de Stiintă și culturi, 
istoria artei și a muririi, de isto
rie cinemxtografkâ» seri ednea- 
tev-distactive etc.

Un program interesant oferă 
studenților cercurile: literar, de 
pictură, de dans modem, de a- 
cordeon, de chitară, de cant™, 
care s-au înscris pînă acum 
proape 1 40Q de studenți. $i i 
mărul celor dornici să actneze 
în cercuri crește din zi in zL 
CinccAibuI — cu secțiile de cre
ație și inițiere tehnică și prieteni 
ai fiimuliu, cuprinde de pe acum 
800 de membn. Regizorii, ope
ratorii, sceaariștii-studenți, și-au 
prepus să surprindă ce e 
mai semnificativ din activitatea 
colegilor lor în cri puțin trei 
jurnale, într-un documentar și 
într-un film artistic. La rîndul 
lor „Prietenii filmului- vor audia 
lecții de istorie și estetică cme- 
matograficâ ilustrate cu Line 
artistice.

Din răspunsurile la anchetă 
s-a conturat o activitate nouă 
și promițătoare : seri educativ- 
dis tractive închinate facultăților, 
anilor de studiu, grupelor frun
tașe la învățătură. Și tot studen
ții au propus reluarea unei ini
țiative vechi, și anume, orga
nizarea, într-o formă mai intere
santă și mai atrăgătoare a „Zilei 
institutului'*.

Itinerariile activităților Casei 
de cultură nu se sfîrșesc aici; 
sugestiile primite în cadrul an
chetei vor stabili noi trasee și 
modalități de â face ca ^acestea 
să răspundă rit* mai complet 
preocupărilor culturale ale stu
denților clujeni.

documentare, astfel îneît să se 
asigure o informare cit mai 
completă, care să-i îndemne 
pe studenți să cerceteze la .lin- 
du-le un bogat material știin
țific.

De o bună primire în rîn- 
durile studenților se bucură 
inițiativa formării unei bo
gate culturi cinematografice. 
Și această activitate este con
cepută pe mai multe planuri, 
antfenind o masă, mare de 
studenți, inițiind pe iubitorii 
celei de-a șaptea arte în tainele 
ei: expuneri urmate de exem
plificări privind istoria cine
matografului mondial; mari 
creatori de filme; tendințe și 
curente în cinematografia mo
dernă etc.; întîlniri cu regi
zori, scenariști, operatori, 
creatori ai filmelor rominești; 
activitatea cineclubuluL Luna 
aceasta cinefilii vor audia con- 

' ferințele : „Cinematograful a- 
merican in perioada fUmului 
mut?, „Omagiu lui Rene 
Claire", „Cinematografia fran
ceză intre cele două războaie 
mondiale', „Vn clasic al artei 
fUmulai — Orson Weles". Cu 
sprijinul Arhivei naționale de 
filme, fiecare expunere va fi 
Uustratâ cu cele mai reprezen
tative producții cinematogra
fice. în aedași timp, membrii 
cineclubuî’.A cor iscene acti
vitatea pentru realizarea, pro
priilor lor produepi ciaema- 
tografice insperase dî* vzața 
stadeafeaseâ, foioamd cuno
ștințele și incâ^aăuseie da- 
prinse de la iszuaxnle ca o- 
neaștiL

Ne-c-n referit doar la ezteve 
cctiritățî dir. programul Ccsei 
de cultură. Dar de ax epnâ- 
zeoză zilele «aci .•.czti-nât S-. 
nu oglindesc deci: îa perne 
preocupările studenților.
vorbit, de Țr.iăă, despt rUy.- 
torii teatrului r. rttiairZt 
formcț'Alo^ de teatru ele f 
de culturi. Cu bvad șârMă 
inse- pentru că ea ere bogere 
și vechi fredîtii. cunoscute ee- 
acum. Formc^de de team, cl 
căror repertoriu se îmbogă
țește de la an la asv, prezznză 
spectacole frumoase, de o 
înaltă ținută artistieă, eu piese 
clasice ?i corjemporcne d"- 
teatrul rominesc și KsiceTScl. 
Și ar mai trebui enameretă 
activitatea, celor peste o —.ie 
de studenți care urmăresc rn- 
teresantele programe cu care 
Casc de cultura vine în spri
jinul educației muzicale a a- 
cestora. a ansamblurilor fol
clorice și de estradă care au 
la rîndul lor frumoase tradiții.

In sprijinul artiștilor amatori de la sale

i 
I 
I 
I 
i

Ccmi ^X re; 
Vjrâ fi arță in 

populare și Tes 
estradă din De

I 
I
I 
I
I 
I
I

In colecția ^Scriitori ro- 
mîni" a apărut primul volum 

| din seria de „Opere alese" de 
Mihail Emin eseu. Seria, îngri
jită de acad. D. Panaitescu- 

I Perpessicius, prezintă citito
rilor opera marelui nostru 
poet însoțită de note, și co- 

I mentorii, variante, indici, glo-
-sare. .... -
. Primul volum cuprinde ope
ra po'ătică tabel al
manuscriselor eminesciene a-I 

I
I
i
I
1
I 
i
!
I
i 
I
I Reprodusa in mic, lumea pimt de z • :• • f-• . - fî-fsbit interes în rîndurile pionierilor
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• APLAUZE PENTRU O
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taăe. recta n T~r al ac 
ceferidv acces $ wascv 
xmsnâna: — preferă »

iscrecă. Gud se xs-
ezperje*^ actoricească 

și xzrn raTXe reecseeaje ale 
L^stroc-.onduî pregătesc o re
luare a sceoeu =ere« mai a- 
proape de uivelu! premiere: 
apropiate.

Intr-o altă sală, sub îndru
marea instructorului N. Mezei, 
repetă orchestra de chitare din 
care, evitind o situație nedorită

co. abo rare cu

Electrificarea

flate în Biblioteca Aoadmse 
R. P. Romine, note fi wriaaac 
care ajută pe cititori sx de
leagă cit mai bine texzNL emi
nescian.

In curs de apariție w c: i 
ce asemenea, volamal LI ex- 
prinzînd opera poetici po
stumă și volumul III tst tc 
prezenta literaturii de rrx^r.- 
rafie populară.

• „COLOCVIU
AUTOCRITICĂ CU TINEREȚEA"
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căâM e. ci se pcegi-s-țe nx 
specteox îe — -7 sxe
sC3deEîes"LDeoczsda^. cec- 
trv a rișrjgi rrrp reperiV--- 
ava^se^râ aproape srixeltîc 
cu textzL dar ersti speranța 
câ in foarte scurt t=p textul 
literar al specta~?Xrr se va 
afla in fata exasfhuhti artistic 
al Casei de cultură.

în drum spre repetiția echi
pei de dansuri, directorul Ca
sei de cultură considera o pro-

p*»i«ri« ta'omicioara

CAferpres)

:â nerezoîvată — re
țetelor. Dar la repeți- 
lat un număr atit de 
dansatori incit sala 
de spațioasă altfel — 
desfășurarea desene-

ului dans oltenesc. Oare 
exagerează in ce priveș- 
zctensturuie formațiilor ? 
area mi-a părut legitimă 
ndu-mi și de dificultățile 
ini unui cor care se vrea 
ste 100 de persoane — 
rxrstă experiența Unor 
ase coruri ..a capella-, 
ror concerte nu resimt 
rum lipsa masivității.

lentu

ti

•ar
ia 
cu 

in . âa-xte’e dobindite U re- 
ci k amuții Ia

rvszxaoea organizată pentru ei 
In pmxa simbâtâ- Bilunar, ase- 

ztz.ee ronratiiior artistice pri- 
leturi de destindere, iar con
ducerii Casri de cultură încă 
a posibilitate de a interveni in 
educarea multilaterală a lor. 

Nerăbdători, brașovenii do
resc chiar să-și repare absența 
de la concursul republican din 
primăvară 
printr-un 
spectacol 
teptăm I

încă în decembrie 
mare și aplaudat 

în București. îi aș-

Foto: AGERPRES

— Ce faci diseară ?
— Merg la Casa de cultură. 

Se inaugurează „Colocviul cu ti
nerețea" și poate va fi intere
sant.

Dialogul acesta, auzit în prima 
zi petrecută la Timișoara, pe 
holul unei facultăți, mi-a stîrnit 
curiozitatea. Și... iată-mă seara 
la locul acțiunii : în țața unui 
public mai puțin numeros decît 
mă așteptam, patru studenți și 
doi absolvenți stau la sfat cu 
patru „boboci" despre studenție. 
Cei mai tineri studenți pun în
trebări timide despre notițe, or
ganizarea studiului, timp liber, 
teatru, sport sau... dragoste, iar 
..veteranii" le răspund cu amin
tiri, ginduri de viitor, sfaturi. 
..Maeștrii" acestei plăcute și bine
venite discuții sînt Dora Cherteș 
— abia de cîteva luni actriță la 
Teatrul de stat din localitate. — 
și Benedict Jelescu — absolvent 
al Facultății de filologie. Tot 
pentru studenții primului an, pro
gramul colocviului mai oferă cîn- 
tece și recitări îndelung aplau
date...

La prima sa ediție, această in
teresantă acțiune s-a bucurat de 
un frumos succes. Anticipație op
timistă pentru următoarele.

★
In ziua a doua, am aflat cum 

se face un fUm. Membrii cineclu- 
buiui studențesc al Casei de cul
tură au încercat să ne arate a- 
ceasta și, să recunoaștem, au 

aceeași sămință etc. Cea condusă 
:e B-zdiu Mosor a obținut de pe 
1'15 de hectare cîte 2 667 kg po- 
rumb in medie la hectar. Brigada 
lui Todorache Banu a obținut 
ci:e 3 038 kg de pe 215 hectare. 
Brigada lui Banu a fertilizat 158 

rtare, cu cîte 20 de tone de 
gur.ci de grajd, în vreme ce co
lectiviștii din brigada lui Mosor 
numai 60 de hectare. Este evi
dent că producția mai mare s-a 
ofcfuMit de pe solul mai bine în
grășat. Asemenea comparații, ase- 
ateue» calcule au fost făcute si 
ia cadrul unor adunări generale 
ale organizațiilor U.T.M. din bri- 

gospodăriei colective. Pu
terea lor de convingere ? Partici
parea ~dnică a majorității tineri
lor colecticifti la transportul pe 
âotp fi dădirea în platforme a 
mgrăținuntelor naturale. Notăm 
doate-o evidență contabilă efica
citatea acestei acțiuni. 18 noiem
brie cu 50 de atelaje s-au 
Haatpovtct* 90 tone; 20 noiem
brie : cu 60 de atelaje — 130 de 
tone: 22 noiembrie: cu 100 de- 
ateiofe — 220 de tone.

Preocupări ți rezultate asemă
nătoare. am intilnit și. în gospo- 
dande colective din comunele 
Scorțaru-Vechi, Însurăței, Tudor 
Vlad:mîrescu, Hîngulești, Sivița 
ți cliele.

Această lucrare e mult rămasă 
in urmi la GA.C. Vulturu. Să 
luăm un exemplu. Gospodăria 
are 50 de hectare cu grădină.

CAN-CAN (film pentru ecran 
panoramic) —• rulează la Patria 
orele: 9,30; 12,30; 15,30; 18,30;
21,15. SEDUSĂ ȘI ABANDONATĂ 
rulează la Republica orele : 9,45; 
12,30; 15,45; 18,15; 21 J Festival
orele : 9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,30; 
Grivița orele : 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30; Excelsior orele : 10; 12,30; 
15,30; 18,15; 21; Melodia orele : 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
S-A ÎNTÎMPLAT LA MILIȚIE — 
cinemascop — rulează la Luceafă
rul orele : 10; 12,15; 14,30; 16;
18,15; 20,30. TREIZECI DE ANI 
DE VESELIE rulează Ia Capitol 
orele: 9; 11; 13,15; 17; 19,15;
20,45; Aurora orele : 10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30; Unirea orele : 16; 
18,15; 20,30. TEAMA rulează
la înfrățirea între popoare orele : 
15; 17,30; 20; Tomis orele : 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30; Mo
șilor orele : 15,30; 18; 20,30.
STRĂINUL — cinemascop — (am
bele serii) rulează ' - -
orele : 9,45; 13,15 
Popular orele : 16; ___  _____
ÎN ATAC rulează la Lumina ore
le : 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30;
Adesgo orele : 15; 17; 19; 21.
DRAGOSTE LA ZERO GRADE 
rulează la Union orele : 15; 17; 
19; 21. M-AM ÎNDRĂGOSTIT
LA COPENHAGA rulează 
Buzești orele : 16;
20,30. ÎN VÎLTOARE 
ză la Doina orele : 11,30;
16; 18,15; 20,30 — PROGRAM
PENTRU COPII — ora 10. GHE
PARDUL — cinemascop — (ambe
le serii) rulează la Giulești orele: 
9,30; 131 16,30; 20; Arta orele : 

la Central 
16,45; 20,15;
19,30. IOANA

Ia 
18,15; 
rulea- 
13,45;

reușit întrutotul. Studenții a- 
flați de față au vizionat 
apoi filmul „Timișoara". Mi-am 
amintit de frumosul premiu 
luat de acești entuziaști în 
februarie, la un concurs studen
țesc de la Predeal — unde fil
mele lor s-au evidențiat îndeo
sebi prin claritatea imaginii. Pro
iectele sînt și ele frumoase: un 
film intitulat deocamdată „De 
ce?" (care tratează „la concret" 
despre conduita studentului) și 
altul — „Nocturna" (abordînd o 
problemă de dragoste), după o 
schiță a studentului Vasile Crețu 
de la Filologie. Toamna aceasta 
cineclubul — care are acum un 
laborator și o cameră de sonori
zare — a mai deschis, pe lingă 
secția de creație, încă una — ce 
și-a propus să dezvolte cultura 
cinematografică a studenților ti
mișoreni.

Cineclubul este însă numai li
nul din cercuri. Pe lingă Casa de 
cultură mai activează încă cinci: 
de turism și excursii, de dans 
modern (ambele cu o experiență 
valoroasă), de foto și de pictură 
(ale căror succese se mai lasă 
așteptate) și cercul literar — care, 
contrar opiniei organizatorilor, 
în precedentul an universitar nu 
a fost ceea ce ar fi trebuit să fie 
(poate anul acesta, cînd s-a re
organizat, va deveni).

★
Astăzi este singura zi a săptă- 

mînii care lipsește de pe progra
mul Casei, afișat la intrare. Mem-

Numai aici trebuiau transportate 
circa 2 000 tone de gunoi de 
grajd. Pînă acum însă nu s-au 
transportat decît circa 500 de 
tone. Patul cald pentru roșiile 
timpurii trebuie făcut din vreme. 
Iată încă un motiv care impune 
urgență.

Interesante ni s-au părut ini
țiativele organizației U.T.M. de la 
G.A.C. Traianu. Aici membrii co
mitetului U.T.M. au invitat-o pe 
inginera agronom să le explice 
tinerilor cum este mai bine și 
unde trebuie clădite platforme. 
Îndată după aceea, tinerii au 
transportat, timp de mai multe 
zile peste 1 200 de tone de. gunoi 
de grajd, pe care le-au clădit în 
platforme trapezoidale la margi
nea tarlalelor care vor fi însă
mânțate în primăvară cu porumb. 
Acțiunea este în plină desfășu- 

■ rare. Pe zi ce trece se transportă 
cantități tot mai mari, pentru că 
se va elibera un număr tot mai 
mare de atelaje.

★
Am prezentat numai cîteva 

secvențe. Această lucrare se 
bucură de o largă participare a 
tinerilor din regiunea Galați. To
tuși, dată fiind cantitatea mare 
planificată (aproximativ 700 000 
tone), transportul îngrășămintelor 
naturale pe cîmp trebuie intensi
ficat. Acum e momentul optim I

16; 19,30. AVENTURA DE LA 
MIEZUL NOPȚII rulează la Cultu
ral orele ; 15,30; 18; 20,30, CIO- 
CIARA rulează la Dacia orele : 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21.
UMBRELELE DIN CHERBO
URG rulează la Victoria 
orele : 10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45. COMISARUL MAI
GRET SE ÎNFURIE rulează la Bu- 
cegi orele : 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21; Pacea orele : 11-, 16;
18,15; 20,30. GALAPAGOS ru
lează la Timpuri Noi orele : 10 — 
21 în continuare. ACCATTONE 
rulează Ia Flacăra orele: 14; 16,15; 
18,30; 20,45. AL NOUĂLEA NUME 
rulează la Vitan orele : 16; 18,15; 
20,30; ÎNCURCĂTURĂ BLESTE
MATĂ rulează la Miorița orele : 
9,30; 12,15; 15; 18; 21. REZERVAT 
PENTRU MOARTE rulează la Mun
ca orele : 16; 18,15; 20,30, BRA
ȚUL NEDREPT AL LEGII rulează 
la Viitorul orele : 14,30; 16,30;
18,30 20,30; Progresul orele : 15;
17; 19; 21. DOMNIȘOARA... BAR- 
BA-ALBASTRĂ rulează la Crîn- 
gași orele : 16; 18,15; 20,30. VIA
ȚA PARTICULARĂ rulează la Vol
ga orele 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21. POVESTE DE PE DON 
rulează la Floreasca orele : 20,30. 
COMOARA DIN VADUL VECHI 
rulează la Rahova orele : 16;
18,15; 20,30; Lira orele : 15,30; 18: 
20,30. VESELIE LA -------------
rulează la București
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45; Fla
mura orele: 9; 11,30; **.
19; 21,30; Modern orele : 10; 12,30; 
15; 17,30; 20,15; Feroviar orele ; 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.

ACAPULCO 
orele : 9;

14; 16,30;

brii formațiilor artistice, care re
petă aici în f iece zi, nu-și permit 
însă o seară de repaus. Iată-i, 
așadar, umplînd. sălile clădirii cu 
sunete de pian, de trompetă, 
fluier sau vioară, cu bătăi ritmice 
ale pașilor dansatorilor, cu replici 
dintr-o piesă contemporană... In
succesul timișorenilor la con
cursul studențesc pe țară (Bucu
rești, mai 1964), a determinat u- 
nele schimbări în orientarea for
mațiilor : la teatru — pregătirea 
unor piese mai puțin greoaie, 
care nu necesită o montare costi
sitoare ; la dansuri — reducerea 
numărului de perechi pentru a 
se putea prezenta mai multe 
jocuri și introducerea numerelor 
solistice, la taraf — abordarea 
unui repertoriu mai stilizat și al
cătuirea unor grupuri vocale. La 
cor, însă, unde erau necesare cele 
mai multe îmbunătățiri, s-a por
nit tot... cu stîngul; lipsit de spri
jinul institutelor, acesta a început 
și repetițiile foarte tîrziu. Con- 
semnînd străduința de a se pre
găti un program unitar al ansam
blului (un regizor se ocupă spe
cial de comperaje și de montarea 
spectacolelor), reamintim totoda
tă îndatorirea formațiilor de a 
da cît mai repede spectacole: în 
fața studenților, în oraș, în regi
une.

I. RUS 
M. VIDRAȘCU 
C. BUZDUGAN 

GH. MITROI
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SPECIFIC VÎRSTEI SI PUTERII
DE

în școlile regiunii noastre în- 
vățămîntul . politic U.T.M. și-a 
început din plin activitatea. în 
organizarea lui am pornit de la 
experiența acumulată în anii 
trecuți, valoriEicînd tot ceea ce 
a fost bun.

în învățămîntul politic U.T.M. 
din școli un loc important îl o- 
cupă ciclurile de conferințe. în 
anii trecuți, tematica acestora a 
îmbrățișat o problematică lar
gă, variată, răspunzînd în cea 
mai mare măsură nevoilor, dorin
ței elevilor de ă cunoaște mai 
bine politica partidului, de a-și 
însuși și dezvolta trăsături de ca
racter proprii omului înaintat al 
zilelor noastre. Important în anul 
care a trecut a fost faptul că 
foarte multe organizații de bază 
U.T.M. din școli au știut să dea 
expuneriloi o formă de prezenta
re pe cit de accesibilă, pe atît 
de interesantă. La Școala medie 
nr. 2 din Satu Mare, 10 elevi au 
pregătit cu multă pasiune un 
simpozion despre prietenie, to
vărășie și dragoste. Ei au antre
nat și alți colegi în pregătirea 
referatelor, în studierea bibliogra
fiei. La Sighet, elevii claselor a 
IX-a de la școala medie din lo
calitate au realizat tema „Edu
carea tinerilor în spiritul con
cepției științifice despre lume" 
prin organizarea unei seri 
de întrebări și răspunsuri. „Prin
cipalele obiective industriale 
de .pe harta patriei" — o 

/alta temă aleasă de elevii cla
selor a IX-a a școlii medii din 
Ulmeni, raionul Cehu Silvaniei, 
a suscitat o aprinsă dezbatere în 
fața hărții. Ga și în alte părți, și 
aici tema a fost susținută în cfea 
mai mare parte de elevi care 
studiaseră în prealabil bibliogra
fia indicată, lectorului — tov. 
Pop loan, directorul școlii — ră- 
mînîndu-i sarcina de a coordona 
discuțiile, de a sublinia unele 
din ideile ce trebuiau reținute.

Multe organizații U.T.M. din 
școli s-au orientat bine, invitînd 
pentru anumite teme să vorbeas
că în fața tinerilor activiști da 
partid și U.T.M., cadre de con
ducere din economie. Elevilor 
din Satu Mare — de pildă — 
le-ră vorbit tovarășa Măria Zida- 
ru, Erou al Muncii Socialiste, 
despre caracterul muncii în so
cialism.

Cei mai tineri cursanți

Generalizarea învățămintului 
de 8 ani a mărit în acest an în 
mod considerabil numărul elevi
lor care vor frecventa cercurile 
de studiere a Statutului U.T.M. 
Aceștia iau contact pentru pri
ma dată cu o forma organizată 
de studiu politic. Față de acești 
elevi, abia ieșiți din anii copilă
riei, păstrînd încă vie atmosfera 
activității pionierești, noi trebuie 
să avem o atenție deosebită, să 
-găsim metode de muncă sfecifice 
vîrstei, puterii de înțelegere, pre
ocupării lor. Noi am stimulat a- 
cele inițiative ale comitetelor 
U.T.M. din școli care, imediat 
după începerea școlii, au expli
cat elevilor conținutul activității 
cercului pe care-1 vor frecventa, 
problematica interesantă pe care 
o vor dezbate. In unele școli de 8 
ani din comunele Halmeu, Copal-

Marea sărbătoare

ÎNȚELEGERE A ELEVILOR
nic, Mănăștur, Turț și altele, co
mitetele U.T.M. au stabilit, de 
comun acord cu elevii, ca unele 
din problemele ce vor fi studiate 
să fie dezbătute sub forma unor 
simpozioane, jumale-varbite, iar 
pentru tratarea altora să invite 
activiști de partid și U.T.M. 
Pentru elevi a fost de un real a- 
jatoT faptul că, la dezbaterile 
care au avut loc pe marginea 
Expunerii tovarășului Ghfrorghe 
Gheorghiu-De; la Sesiurtea so
lemnă a Marii Adunări Na
ționale, au luat parte activiști 
de partid și U.T.M. ~ 
baza masurilor stabilite _ __
mitetul regional, multe din lec
țiile viitoare vor fi, de 
nea, expuse de activiști ai orga
nizației noastre. Aceasta va crea 
posibilitatea ca prevederile Sta-

Pe 
de co-

aseme-

școlii a scLctat și a primit 
jutoral catedrei de Fizică

a- 
$i 

Ch mie a Instriatului Pedagogic 
de 3 ani din Baia Mare. Aceeași 
temă, elevii Școlii medii nr. 1 
din S’zr.et o vor realiza în tovă
rășia brigăzii ștunțifice a Comi
tetului pentru cultură și artă. 
Revenind la exemplul Șco
lii medii nr. 1 din Baia Mare, 
subliniem modul interesant de 
realizare a temei J>espre năzu
ințe și idealuri- — propusă de 
elevi. La aceasta dezbatere — 
condusă de tovarășul Marin Bo
boc, directorul fcolxi — sur fi in
vitați muncitori, ingineri și teh
nicieni, oameni de culturi și 
tâ din localitate, foști elevi 
acestei școli. Neîndoielnic că 
ceasta intîinire — așteptată 
nerăbdare de efori — va prile-

un larg sprijin din partea profe
sorilor de specialitate. Efoxâi 
școlii medii in Șomcuta (clase
le a IX-a) și-au manifestat dorin
ța să cunoască modul de fabri
care a st’cfoi. Evident, o aseme
nea temă nu își avea locul în 
ciclul ce conferințe, dar propu
nerea lor va fi rea lisată. Comite
tul U.T.M. a procedat just, sta
bilind o excursie pe care o vor 
face la Poiana Codrului, unde 
se află și o renumită fabrică de 
sticlă.

Pentru
ar
ai
a-
cu

elevii claselor 
a Xl-a

indicațiilor C-C. a!Pe baza
U.T.M„ am reușit în acest an sâ 
dăm o orientare mai bună ci-

Din experiența organizării

învățămintului politic U.T.M. in școlile maramureșene

tutului U.T.M. să fie temeinic 
cunoscute și însușite de cei care, 
în marea lor majoritate, urmea
ză abia acum să intre în rînduri- 
le U.T.M.

Pe înțelesul auditorilor

Paralel cu stabilirea uncr te
matici corespunzătoare a ciclu
rilor de conferințe, organele f 
organizațiile U.T.M. din regiu
ne au dat o atentei deosebită și 
modului de prezentare a acesto
ra. Eroeriența anului trecut ne-a 
dovedit că o temă bine
aleasă trebuie găsit și modul co
respunzător de prezentare, toc
mai per.tr», a ari^ura eficacitatea 
educativă a conferință. In toate 
școlile medii, tematica ciclurilor 
de conferințe a fost stab:lită oe 
baza unei largi consultări a ele
vilor, a unor analize matur făcu
te în ședințele comitetelor
U.T.M. Odată cu consultarea 
elevilor asupra temelor, comite
tele U.T.M. din cefo mai multe 
școli s-au sfătuit cu ei și asupra 
modalităților de tratare a expu
nerilor stabilite. Dar să luăm și 
aici cîteva exemple. Elevii cla
selor a IX-a ale Școlii medii nr. 
1 din Baia Mare și-au stabilit să 
trateze tema : „Realizările oame
nilor muncii. sub conducerea 
partidului, în anii de democrație 
populară*, sub forma unui mon
taj literar. încă de pe a- 
cum. mai bine de 40 de elevi 
pregătesc fragmente din operele 

. scrjitQrîlpr noștri, poezii, cîntece.
Sînt studiate documente de par
tid pentru a se întocmi grafice, 
se adună ilustrate pentru foto
montaje etc. Tot la această școal^, 
stabilindu-si să discute despre 
știintă si religie, mai bine de 
SO de elevi pregătesc o suită de 
experiențe de laborator care să 
susțină și să argumenteze dezba
terile. în întocmirea tematicii 
concrete a problemelor ce vor fi 
supuse dezbaterii, cit și a ex
periențelor, comitetul U.TAL al

fui un dialog interesant intre ge
nerații, una aflată la începutul 
zborului, cealaltă in pîmâ reali
zare a năzuințelor. a idealurilor, 
multe născute pe băncile acestei 
școli.

Evident însă, câ multe din 
propunerile efomfcr nu au fost 
și nici nu puteau sa fie cuprinse 
în c-durile de conferințe politi
ce. Organizațiile U.T.M. cot da
toare. însă, șă nu lase nerezoiva- 
tă nici una din acele propuneri 
care prezintă interes pen tiu efori. 
E cât se poate de firesc — de 
pddâ — ca eforii să fie dom’d 
să cunoască cit mai multe des
pre posibilitățile cuceririi de că
tre cm a spațiului cosmic. La 
școala medie din Cărei, despre 
această problemă vor vorbi în 
fața tuturor eforilor din școală, 
colegii lor din cercul de matema
tică și fizică care se bucură de

durilor de conferințe pentru ele
vii claselor a Xl-a. în stabilirea 
temelor am pornit de la ideea 
că trebuie sâ-i ajutăm mai mult 
pe efori în a-și alege drumul în 
viață, că trebuie să folosim acest 
ultim an de școala, pentru a Ie 
arita încă o dală principalele di
recții de dezvoltare a economiei 
regiunii, raionului sau orașului 
respectiv, să-i ajutăm sâ vadă 
care sînt domeniile de activitate 
in care ei se vor putea realiza, 
să-i ajutăm sâ înțeleagă răspun- 
derJe ce le vor reveni, noi și 
multiple, odată cu terminare șco
lii mediu Se înțelege că despre 
asemenea probleme majore e 
bine să vorbească elevilor tova
răși cu prestigiu și autoritate.

Nu cu multe zile în urmă, la 
Satu Mare s-au adunat pentru a

audia prima expunere aproape 600 
de elevi ai dasefor a XI-a. Des
pre dezvoltarea impetuoasă a e- 
conomiei patriei noastre, a regiu
nii Maramureș și a orașului Satu 
Mare le-a vorbit tovarășul Po- 
roliseanu Andrei, secretar al Co
mitetului orășenesc P.MJL Sa
tu Mare. Vorbitorul a pus ua 
accent deosebit pe perspective
le de dezvoltare ale orașului și, 
în concordantă cu acestea, pe ne
voile de cadre. Eforii săt
măreni urmează si se întil- 
neascâ cu tovarășul Paul Nagv, 
prim secretar al Comitetoiai oră
șenesc P.ALR_ care fo va vorbi 
despre politica partidului nostru 
de desăvârșire a construcției so
cialiste ; cu tovarășul Sever Ra
du, procuror șef al orașului, 
care le va prezenta expunerea : 
„Profilul moral al tnârnlui con
structor al socialismului. Normele 
de comportare in societatea noa
stră", cu fox-arâșul Tarța Gbeor- 
ghe, secretarul Comitetului oră
șenesc pentru cultură și artă, 
care le va vorbi despre dezvolta
rea științei, artei și culturii în 
patria noastră socialistă.

Pini în prezent, în fața de
șilor daselor a Xl-a din toate 
școlile medii din regiunea noas
tră a fost ținută prima expunere.

Acestea sînt doar unele aspec
te ale modului în care comite
tul regional, comitetele laionale 
și orășenești U.T.M.. organizațiile 
de bază U.T.M. din școli, sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor dc partid, s-au preocupat 
pentru a asigura învățămintului 
politic un conținut bogat, pen
tru a prezenta acest conținut în 
forme specific vârstei și puterii 
de înțelegere a elevilor. Rămîne 
să depunem in continuare e- 
forturi pentru ca experiența acu
mulată să o dezvoltăm, să o îm
bogățim în permanență.

GAVRIL BARABAȘ 
secretar al Comitetului regional 

U.T.M.-Maramureș

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
„Teoretic — da,

practic — nu“

Sub acest titlu a fost publi
cat, în ziarul „Scînteia tinere
tului" nr. 4 807, un articol în 
care se analizau unele lipsuri 
privind aprovizionarea unită
ților comerciale din cartierele 
Jiului-Scînteia și Pajura.

. Cu privire la cele publicate, 
Direcția comercială a Sfatului 
popular al Capitalei ne infor
mează ;

„Organele noastre au veri
ficat cele semnalate în articol 
și ■. au găsit juste constatările 
ziarului.

întrucît unitățile comerciale 
ce funcționează aici sînt re
duse, și ca număr și ca spațiu 
în raport cu cerințele locuito
rilor din aceste două cartiere, 
noi am dispus luarea unor mă
suri menite să îmbunătățească 
aprovizionarea și servirea con
sumatorilor.

Astfel, centrul de pîine a 
fost încadrat cu un număr de 
7 lucrători, din care 4 lucrează 
dimineața și 3 după-amiază. 
Se urmărește aprovizionarea 
unității la timp, cu întregul 
sortiment de pîine și în canti
tăți suficiente.

S-a suplimentat, de aseme
nea, numărul de vînzători la 
unitatea Aprozar de la com
plex și s-a dispus conducerii 
filialei Aprozar „30 Decem
brie" - „Grivița roșie", să a- 
sigure aprovizionarea 
unități cu 
legume și 
devozite.

în acest 
sista încă, 
trucît spațiul de vînzare și 
depozitare al magazinului Ă- 
prozar se dovedește insufi
cient pentru a răspunde în 
orice împrejurare cerințelor 
locuitorilor din aceste cartiere.

In prezent, pentru a veni în 
sprijinul locuitorilor pinâ la 
terminarea construcției eom- 
plerului comercial, noi Stu
diem posibilitatea deschiderii, 
cu caracter provizoriu, ce noi 
unități comerciale 
cartiere.

Va fi în atenția 
sigurarea acestora 
de marfă necesar".

în aceste

noastră «- 
eu fondul

ALBULEȚ TOMA 
director 

CĂLIN CONSTANTIN 
șef de serviciu

„Zece minute

înainte de film**

acestei 
tot sortimentul de 
fructe existent în

sector vor mai per- 
unele greutăți, in

în ziarul nostru din data de 
17 octombrie a.c., sub titlul 
de mai sus, au fost publicate 
concluziile unui raid realizat 
de redactori ai „Scînteii tine
retului" prin cinematografele 
Capitalei.

Astfel, s-a scos în evidență 
preocuparea conducerilor și a 
personalului unor cinemato
grafe pentru ca spectacolele 
să răspundă exigenței.

S-a arătat, de asemenea, că 
nu peste tot există aceeași 
grijă. In încheierea articolu
lui, printre altele, se spunea :

„Afluența către sala de ci
nematograf a unui numeros 
public spectator, serios și exi
gent, obligă pe cei care răs
pund de asigurarea condițiilor 
vizionării să supravegheze 
buna desfășurare și, acolo 
unde e cazul, să ia măsurile 
organizatorice cele mai potri
vite".

în urma publicării acestui 
articol, întreprinderea cine
matografică de stat a orașu
lui București a trimis redac
ției următorul răspuns.:

„Toate concluziile raidului

La Cluj

Clubul saluriaților din instituțiile de artă
La Cluj s-a deschis miercuri 

după-amiază clubul salariați- 
lor din instituțiile de artă din 
localitate. Clubul este prevă
zut cu o bibliotecă cu peste 
15 000 de volume, săli de lec-

tură, de audiții muzicale și în- 
tîlniri profesionale. Clubul este 
amenajat în imobilul în care, 
în anul 1870, a luat ființă 
primul teatru din Ardeal.

(Agerpres)

a poporului mongol

Vedere din Ulan Bator

10 la teorie! Iată drumul 
care va duce pe Făgăraș 
Cornel, elev în anul I al 
Școlii profesionale din Rîș- 
nov, spre cunoașterea te
meinică a meseriei alese

oporul mongol sar- 
. bătorește azi 40 
; de ani de la pro
clamarea Republi- 

I di. Victoria re
voluției mongole 
din 1921 a creat 

condițiile necesare ca la 25 
noiembrie 1924 Marele Hural 
Popular să proclame Mongolia 
Republică Populară, adoptînd 
prima constituție a țării. Prin 
aceasta au fost consfințite ma
rile cuceriri ale poporului 
mongol, ca urmare a revoluției 
populare.

Poporul mongol se mîndrește, 
pe bună dreptate, cu profundele 
transformări produse în cei 40 
de ani de la proclamarea Re
publicii, cu remarcabilele reali
zări în făurirea unei vieți noi.

Vechea Mongolie era una din 
țările cele mai sărace și îna
poiate economicește, iar po
porul ei — crunt asuprit și ex
ploatat de înrobitorii străini și 
feudalii autohtoni. Numai că
petenia bisericii lamaiste stăpî- 
nea 100 000 de robi; în întrea
ga țară nu exista nici o între
prindere, nici o cale ferată sau 
șosea, nici un medic, iar ne
știința de carte era generală.

In anii puterii populare, po
porul mongol, sub conducerea 
Partidului Popular Revoluțio
nar, a obținut însemnate succe
se în lichidarea înapoierii fe
udale, în dezvoltarea industri
ei, agriculturii și culturii, asi- 
gurînd victoria relațiilor de 
producție socialiste în întreaga 
economie.

O victorie remarcabilă, obți
nută de oamenii muncii mon
goli, o constituie crearea unei 
industrii naționale și, odată 
cu aceasta, formarea clasei 
muncitoare, nouă și puternică 
forță socială a țării. De aseme
nea, a fost înfăptuită transfor
marea socialistă a agriculturii 
— sarcină cu atît mai comple-

xă în condițiile Mongoliei, un
de ar ații duceau o viață no
madă. Acum, alături de crește
rea animalelor există și econo
mia cerealieră; în țară s-a 
dezvoltat o vastă acțiune pen
tru punerea de noi terenuri în 
circuitul agriculturii.

Congresul al XlV-lea al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol a deschis noi pers
pective în dezvoltarea pe 
mai departe a Mongoliei popu
lare. Însuflețiți de hotărîrile 
Congresului, oamenii muncii 
din R.P. Mongolă muncesc cu 
abnegație, construindu-și o 
viață nouă.

In primii trei ani ai cincina
lului în curs de înfăptuire, au 
fost date în exploatare 81 de 
obiective industriale. A fost 
dezvoltată industria energeti
că, minieră și alimentară. 
Succese au fost obținute și în 
agricultură unde, șeptelul — 
de pildă — a crescut de 2,5 
ori în comparație cu anul 1924.

In fiecare an se construiesc 
noi școli, spitale și edificii cu 
caracter social-cultural. Dacă 
în Mongolia dinainte de revolu-

T E L E G

Cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Populare Mongole — 
26 noiembrie — tovarășul 
Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe al Republi
cii Populare Romine, a trans-

sînt juste. Articolul a stîrnit 
un riu interes in rindul lucră
torilor din rețeaua noastră ci
nematografică.

Conducerea întreprinderii a 
^•e'.ucrat acest articol cu toți 
responsabilii unităților cine- 
matografiee din Capitală. Cu 
acest prilej li s-au dat indica- 

precise de felul cum pot fi 
evitate pe viitor deficiențele 
pe care ziarul le-a semnalat.

Considerăm publicarea a- 
cestui articol drept un ajutor 
P’ețzM fn activitatea noastră".

în ziarul dv, cuprinde o serie 
de constatări interesante și 
concluzii utile care ne vor 
servi și nouă spre a îmbună
tăți activitatea și înfrumuseța 
aspectul unităților cinemato
grafice din regiunea Galați.

Noi am recomandat perso
nalului tuturor unităților noa
stre să-l citească și să stabi
lească în colectiv măsurile 
care trebuie luate pentru re
medierea deficiențelor ce mai 
persistă și la unele unități ci
nematografice din regiunea 
noastră.

Vă mulțumim pentru spri
jinul acordat și vă rugăm să 
mai publicați în viitor aseme
nea materiale care să lămu
rească atitudinea lucrătorilor 
din cinematografe față de pu
blic, dar și a spectatorilor 
sala de spectacol".

V. CIOClRLIE 
director 

S. MARCU 
redactor

ln fața panourilor luminoase din centrul orașului Bacău, re- 
prezentînd aspecte din realizările regiunii

Foto : N. STELORIAN

URMĂRI DIN PAQINA I
Farmecul

orașului

piață. Și ea ar putea să seme
ne cu piețele altor orașe, con
struite în ultimul timp, dacă 
n-ar avea norocul să-i lip
sească o lăture. Iar latura a- 
ceasta o lasă deschisă, in mod 
direct, spre un deal împădurit 
pe care se află cetatea lui 
Ștefan cel Mare. Privitorul 
este balansat, cu mari volup
tăți intelectuale, între încânta
rea prezentului și sentimentul 
copleșitor al istoriei.

Piața despre care vă vor
besc este așadar piața cen
trală a orașului, situată în 
inima lui, dar inima vechii 
Suceve a fost tare mică... In
cit, în loc ca piața centrală să 
fie, ca in toate orașele, încon
jurată de clădiri dincolo de 
care pornesc străzi și se înalță 
alte clădiri, în partea dinspre 
răsărit ea se termină cu blo
cul turn, cu liniile lui înalte

ri drepte și cu marile lui vi
trine de la parter, dincolo de 
cart, pe cea de a patra lăture 
— care devine un fel de a pa
tra dimensiune — începe na
tura și cartea cea mare a isto- 
riei.

A călca pe lespezile de pia
tră ale unei piețe moderne, 
pe marmora unor mozaicuri 
care înfățișează bogățiile re
giunii, toate ivite în locul 
unor mizerabile ulițe de mize
rabil tirg, în locul hrubei și al 
bciților de urină, ar fi fost 
de-tul, ar fi fost de necrezut 
pentru martorul unor trans
formări petrecute în jumă
tate de deceniu.

Dar Suceava oferă, celui ce 
ajunge azi acolo, mult mai 
mult. In piața ei centrală un 
birou de voiaj, o farmacie și o 
librărie de cea mai modernă 
linie și de cel mai inalt grad 
al civilizației, și un oficiu de 
turism pe care l-am putea 
muta, cu mindrie, în orice ca
pitală a lumii.

Mai sînt desigur și baruri, 
și restaurante și hotelul cel 
nou și, undeva, chiar o nouă 
cramă. Mai e, intr-un colț,

un debit de ziare a cărui vi
trină și al cărui spațiu inte
rior ar putea fi de asemeni 
invidiate de orice oraș, oricare 
i-ar fi gradul de civilizație.

Iar dintre 
de noi, atît 
comparație 
ieri, foarte 
și la plimbat prin fața lor, și 
pe soare și pe ploaie, ochii iți 
cad în fiecare clipă pe blinda 
colină din față, verde sub 
plantația ei de pini, și pe rui
nele celei mai emoționante și 
prestigioase cetăți din isto
ria noastră.

Cred că nu numai noi ro- 
mînii, ci și ori ce străin nu 
poate sa nu fie cuprins de far
mecul acestei piețe cu una din 
laturi deschisă spre vastitatea 
lumii și a istoriei.

Din cite piețe mi-a fost dat 
să văd în felurite orașe din 
Europa și din Asia, parcă nu
mai vestita Sau Marco din Ve
neția are o parte dintr-o la
tură deschisă spre infinitatea 
mării.

Veneția și Suceava. Această 
apropiere era obișnuită în 
vremea lui Ștefan cel Mare

toate acestea, atît 
de incredibile in 
cu Suceava de 
plăcute la privit

care trimetea și primea emi
sari, la fel de străluciți, în și 
din cetatea dogilor. Apoi Su
ceava a decăzut, dar după 
cinci sute de ani din nou ne 
este dat să ne gindim, dintre 
zidurile ei, la Veneția cea 
plină de farmec.

Ducețx-vă la Suceava pen
tru a putea sta față în fața, 
de pe un mozaic de marmoră, 
cu cetatea marelui voevod al 
Moldovei, cu dimensiunile du
rabile și glorioase ale istoriei 
noastre.

Ritmicitate +
specializare =
productivitate

câți pentru că rămîn sub nor
mă sînt dintre proaspeții ab
solvenți ai școlii profesionale. 
De aceea am consacrat unele 
adunări acestei categorii de 
tineri. Iată cum a fost orga
nizată, de pildă, adunarea de

ție doar 1 la sută din populație 
știa carte și funcționa o singu
ră școală publică, astăzi oame
nii muncii dispun de largi po
sibilități de însușire a culturii. 
Toți copiii de vîrstă școlară 
sînt școlarizați, ln prezent, 
R.P. Mongolă există 468 
școli superioare de cultură 
nerală și profesionale.

Poporul nostru urmărește 
dragoste și bucurie succesele 
dobîndite de poporul Mongoli
ei populare, ln cadrul marii 
familii a țărilor socialiste se 
dezvoltă continuu relațiile re
ciproce de prietenie frățească 
și colaborare dintre popoarele 
romîn și mongol.

Cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii, poporul șî tineretul țării 
noastre urează poporului și ti
neretului mongol noi succese 
în construirea socialismului, în 
prosperitatea patriei sale, în 
eforturile îndreptate spre a- 
pararea păcii.

RAMĂ

în 
de 

ge-

CU

mis felicitări și urări de noi 
succese în activitatea tovară
șului Mangalîn Dughersuren, 
ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Mon
gole.

INFORMAȚII

S. 
al 

E-

Cuza a actului de înființare a 
Școlii comerciale din Bucu
rești.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului In
terior, Ministerului învăță- 
mîntului, Sfatului Popular al 
Capitalei, ai unor organizații 
obștești, directori ai școlilor 
comerciale și tehnice de co
merț din țară, foști și actuali 
profesori ai școlii, absolvenți, 
elevi.

Miercuri seara, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Uru- 
guayului în R. P. Romînă, 
Jose Pedro Bastarrica Maga
rinos, a oferit un cocteil cu 
prilejul vizitei în țara noastră 
a senatorului Luis Troccoli, 
președintele Comisiei econo
mice și financiare a Senatu
lui din Uruguay.

Au participat acad. Șt. 
Nicolau, vicepreședinte 
Marii Adunări Naționale,
duard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Mihail Ciobanu, președintele 
Camerei de Comerț, deputați 
în Marea Adunare Națională, 
oameni de cultură.

Au luat parte șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

în cursul dimineții, senato
rul Luis Troccoli a avut o în
trevedere cu Mihail Ciobanu, 
președintele Camerei de Co
merț a R. P. Romîne și a vi
zitat Expoziția realizărilor 
economiei naționale.

★

Miercuri seara, în sala Tea
trului C.C.S. din Capitală, a 
avut loc o adunare festivă 
consacrată împlinirii a 100 de 
ani de la semnarea de către 
domnitorul Alexandru loan

★
In urma inundațiilor care 

au avut loc în R.S.F. Iugosla
via, Crucea Roșie a R. P. Ro
mine a trimis Crucii Roșii iu
goslave un.............................
nistraților 
inundate.

ajutor destinat si- 
din regiunilor

★
28 noiembrie, de laSîmbătă

ora 17,30 la sediul Consiliului 
Genera] al U.C.F.S. din strada 
Vasile Conta nr. 16: președin
tele colegiului de arbitri al 
Federației franceze, Marie Ber
nard, va vorbi despre : „Noile 
prevederi" al regulamentului 
de rugbi și felul cum trebuie 
ele interpretate.

Sînt invitați antrenori, ar
bitri și jucători din Capitală 
și din țară.

(Agerpres)

la strungărie ușoară : mai în- 
tii s-a întocmit un material 
în urma consultării cu maiș
trii, C.T.C.-ul și șeful de sec
ție. In adunare am invitat 
toate cadrele de conducere 
precum și muncitori vîrstnici 
cu multă experiență de mun
că și de viață. A reieșit atunci 
din discuții că tinerii care 
nu-și îndeplinesc norma nu 
au suficientă experiență pro
fesională, nu au toate sculele 
în ordine. In același timp ei 
au fost criticați că nu respec
tă strict tehnologia de fabri
cație, nu dau atenția cuvenită 
disciplinei în timpul lucrului. 
S-a mai constatat de aseme
nea că un schimb era format 
aproape în întregime din ti
neri nou veniți în fabrică. Or
ganizația de partid ne-a dat 
un serios sprijin în legătură 
cu această problemă : schim
bul a fost reorganizat în așa 
fel încît alături de tineri lu
crează muncitori vîrstnici. Tot
odată în adunare maiștrii și 
șefii de atelier au asigurat 
sprijinul lor pentru o mai bună 
asistență tehnică, sprijinul 
pentru procurarea la timp a 
sculelor de calitate etc. Postul 
utemist de control din secție a 
fost la rîndu-i îndrumat să 
organizeze raiduri în legătură

cu respectarea de către tineri 
a procesului tehnologic. Rezul
tatele ? In secție nu mai sînt 
tineri sub normă. Cornel 
Munteanu, Valeriu Sinea, Du
mitru Cărăbaș și alți absol
venți au devenit astăzi mun
citori de nădejde, oameni că
rora maistrul le repartizează 
lucrări din ce în ce mai com
plexe.

...Din păcate asemenea a- 
dunări pregătite cu grijă și 
evident cu rezultate concrete 
în munca tinerilor, au fost 
puține la număr. In unele a- 
dunări se discută probleme 
de producție la modul gene
ral, nu se analizează cazuri 
concrete ale unor tineri care 
încalcă disciplina tehnologi
că, nu se urmărește în 
chip deosebit activitatea tine
rilor care nu-șî mențin lună 
de lună titlul de evidențiat 
etc. Am făcut această menți
une pentru că în această pe
rioadă la Uzinele „Indepen
dența" au început pregătirile 
pentru producția anului viitor 
și adunările de alegeri care au 
loc în organizațiile U.T.M. 
trebuie să constituie analize e- 
ficiente asupra activității tine
rilor în producție.



Stanleyville: Reuniunea Saigon:

Situația se menține
Consiliului de Miniștri

francez

încordată
LEOPOLDVILLE. — Trimi

sul special al agenției France 
Presse transmite din Leopold
ville .*

îh Stanleyville — bastionul 
răsculaților congolezi, ocupat 
Ieri de paraSUtișfii belgieni și 
de trupele guvernamentale — 
mai răsună încă astăzi 
(miercuri) salve de mitralieră. 
Refugiații sosiți în capitală a- 
firmă că la Stanleyville se 
mai dau lupte sporadice. Un 
refugiat francez, Georges Sa- 
vario, a relatat trimisului spe
cial al A.F.P. că răsculații con
tinuă să ocupe partea din 
Stanleyville aflată pe malul 
stîng ăl CongoUțui și că focuri 
de arme au fost auzite spora
dic în jurul aerQdromului ocu
pat de trupele belgiene.

Moise Chombe și-a amînat 
pentru o dată ulterioară voia
jul său la Stanleyville. Se a- 
firmă că ar fi suferind și că 
medicii i-au ordonat 
iasă din casă timp de 
ore.

să, 20 de europeni au fost 
uciși de răsculăți în momentul 
parașutării trupelor belgiene. 
Agenția United Press Interna
tional, citind știri neconfirma
te încă, relatează, pe de altă 
parte, că trupele belgiene și 
trupele guvernamentale con
goleze au ucis la Stanleyville 
peste 300 de răsculăți.

să nu
48 de

★

ultimelorPotrivit
transmise de agențiile de

date 
pre

BRUXELLES 25 (Agerpres). — 
Marți, în Bdrlamentul belgian au 
avut loc dezbateri pe marginea 
intervenției pdrașutiștilor belgieni 
împotriva răsculaților congolezi 
de la Stanleyville. După ce mi
nistrul afacerilor externe al Bel
giei, Șpaak, a justificat interven
ția armata belgiană prin „felurile 
umanitare*' de salvare a cetățeni
lor străini, el a precizat că „ho- 
tătîrea. de intervenție a fost luată 
în urma consultărilor cu Anglia, 
S.U.A. și guvemtil central congo
lez". Guvernul Franței a fost, de 
asemenea, înștiințat de această 
operațiune.

Intr-o conferință de presă de 
marți seara, ministrul Spaak a 
refuzat să se pronunțe asupra du
ratei prezenței trupelor belgiene 
în Congo.

PARIS. — Miercuri a avut 
loc la Paris o ședința a Con
siliului de Miniștri al Franței. 
Ministrul Informațiilor, Alain 
Peyfefitte, a declarat cores
pondenților de presă că în 
cursul ședinței un loc impor
tant l-a ocupat problema 
fixării prețurilor la cereale în 
cadrul Pieței comune. Cu a- 
ceastă ocazie, a spus el, a fost 
afirmata din nou poziția fer
mă a guvernului francez de a 
se rezolva această problemă 
pînă la 15 decembrie.

întrebat de ziariști asupra 
poziției guvernului francez 
față de intervenția parașutiș- 
tilor belgieni la Stanleyville, 
Peyrefitte a declarat că „gu
vernul francez rămîne fidel 
principiului său de neinter
venție în treburile interne ale 
altor state".

Puternică demonstrație 
antiguvernamentală

a elevilor și studenților
SAIGON. — Mii de elevi și 

studenți, în majoritate budiști, 
au demonstrat miercuri pentru 
a patra zi consecutiv pe stră
zile Saigonului cerînd demisia 
guvernului condus de Tran 
Van Huong.

CorespondentulCorespondentul agenției 
France Presse relatează că 
nici poliția și nici pompieri] 
care au folosit jeturi de apă 
nu au putut împrăștia pe ma- 
nifestanții care au ridicat ba
ricade pe străzi. La toate șco
lile budiste din Saigon elevii 
și studenții au arborat pan
carte pe care scria : ~
demisia imediată a 
lui lui Huong !“ Pe

„Cerem 
guvemu- 
străzi au

cu 
foa-

PE SCURT
Italia:

Coaliția guvernamentalaPARIS. — La 25 noiembrie a so
sit Ia Paris Kocea Popovici, secre
tar de stat pentru afaceri externe 
al R.S.F. Iugoslavia. După cum in
formează agenfia Taniug, el va 
purta convorbiri cu Couve de 
Murville, ministrul de externe al 
Franței, privitoare la diferitele as
pecte ale relațiilor dintre cele două 
țări și în legătură cu problemele 
internaționale actuale.

„în pierdere de viteză"

Reacții Ia rezultatele alegerilor 
comunale și provinciale 

din Italia

fost împrăștiate manifeste 
același conținut. Greva 
mei declarată de elevii unor 
școli s-a extins și asupra al
tora. Citind aprecierile unor 
observatori, agenția France 
Presse subliniază că manifes
tațiile de miercuri dimineața 
pot fi comparate cu cele care 
au precedat înlăturarea regi
mului diemist în noiembrie 
1963.

Purtînd drapele și scandind 
lozinci antiguvernamentale, 
demonstranții s-au masat în 
fața institutului budist unde 
au avut loc grave ciocniri. Cei 
peste 1 000 de polițiști și mi
litari din unitățile de parașu- 
tiști au primit ordin să folo
sească gaze lacrimogene și ba
ionetele pentru a împrăștia ti
neretul. într-un comunicat al 
guvernului se arată că în 
timpul demonstrațiilor și cioc
nirilor au fost rănite peste 
100 de persoane.

Primul ministru Tran Van 
Huong a anunțat miercuri 
seara, după o consfătuire cu 
comandanții militari institui
rea legii marțiale și a restric
țiilor de circulație în timpul 
nopții. Totodată postul 
radio Saigon a anunțat 
principalii organizatori ai 
monstrațiilor de miercuri 
fi deferiți cit mai curînd 
sibil Curții marțiale și 
pasââli de pedeapsa cu moar- 

■i ? i.-.r.er-l Educației Nâ- 
Tiocale a publicat un comuni
cat in care anunță că școlile 
publice și particulare din prc- 

Saigon-Cbolon și din 
ia Gia Dinh, vor fi în- 
Lcepind de joi pînă la

NEW YORK. — In cadrul 
vizitei pe care o face în S.U.A., 
artistul poporului Radu Beli- 
gan, președintele Consiliului 
teatrelor, a fost primit la De
partamentul de Stat de către 
Ralph Jones, director ad-in- 
terim al Direcției de schim
buri culturale cu țările est- 
europene din Departamentul 
de Stat.

La Washington, Radu Beli- 
gan a vizitat Biblioteca Con
gresului și biblioteca „Sha
kespeare", teatrul „Arena 
Stage", unde a asistat la repe
tiții și la un spectacol. La sec
ția de teatru a Universității 
catolice, el s-a întîlnit cu pro
fesori. și studenți, a discutat 
probleme ale învățămîntului 
teatral și a împărtășit din ex
periența teatrului romînesc.

iulo
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muncitori italieni care lucrează 
în prezent în Belgia și Luxem
burg. Acelaș ziar subliniază însă 
că numeroși alegători „importați “ 
au declarat că au votat pentru 
candidați! partidului comunist.

„Centrul-stînga este în pierde
re de viteză“ — aceasta a fost 
concluzia exprimată de agenția 
FRANCE PRESSE în urma ana
lizării rezultatelor alegerilor. 
„Cele patru partide ale coaliției 
văd astfel cum se reduce în an
samblu marja de securitate pe 
care o dețineau, procentajul glo
bal al voturilor lor trecînd de la 
61,7 în 1960 Ia 60,0 în 1962 și la 
56,5 în prezent. Se pune între
barea dacă aceste partide vor 
reuși, pînă la alegerile legislative 
din 1968, să oprească această 
tendință de recul care, daca se 
va agrava, riscă să Ie facă să 
piardă majoritatea în parlament".

Pentru agenția D.P.A. „prima 
reacție a cercurilor politice din 
Roma Ia aflarea rezultatelor ale
gerilor a fost că în prezent, la 
nenumăratele greutăți ale guver
nului Moro s-a adăugat încă 
una: șocul psihologic privind 
perspectivele supraviețuirii sale. 
La Roma — continuă agenția — 
crește pesimismul în ce privește 
posibilitatea menținerii guvernu
lui pe o durată mai îndelungată".

Subliniind că alegerile locale 
„au fost considerate de opinia 
publică drept un test al sprijinu
lui de care se bucură gu
vernul de centru-stînga", agen
ția REUTER consideră că „pier
derile mari de voturi ale coaliției 
guvernamentale erau așteptate 
după un an de dificultăți econo
mice care au inclus probleme 
grave ale balanței de plăți“.

îmbată seara, oda
tă eu încheierea 
campaniei electora
le pentru alegerile 
comunale și provin- 

I ciale din Italia, zia
rul „CORRIERE

DELLA SERA" a apărut cu un 
editorial în care chema alegăto
rii italieni să contribuie, prin vo
tul lor, la „combaterea comunis
mului". Marți, cînd au devenit 
cunoscute rezultatele oficiale ale 
alegerilor, s-a văzut că apelul 
ziarului italian nu a avut ecoul 
așteptat. Dimpotrivă, „Unul din 
scopurile coaliției guvernamenta
le, acela de a slăbi pe comuniști 
a fost compromis — a relatat a- 
genția FRANCE PRESSE. Co
muniștii și-au îmbunătățit pozi
ția lor". Agenția vest-germană 
D.P.A. apreciază la rîndul ei că 
„principalii cîștigători ai alege
rilor comunale și provinciale au 
fost comuniștii și liberalii care au 
luat cele mai multe din voturile 
acordate mai înainte coaliției de 
centru-stînga a guvernului Moro. 
în ce privește coaliția celor patru 
partide guvernamentale — conti
nuă D.P.A. — dintre acestea nu
mai social-democrații lui Saragat 
și-au îmbunătățit poziția, republi
canii s-au putut menține Ia nive
lul anterior, iar creștin-democrații 
și socialiștii lui Nenni au pier
dut. Partidele de extremă dreap
tă — monarhiștii și neofasciștii 
— au cunoscut la rîndul lor un 
insucces".

Alegerile desfășurate duminică 
și luni în Italia au prilejuit și 
verificarea unor metode electora
le „practice". Ziarul „UNITA" a 
relatat astfel că, în speranța de 
a obține mai multe voturi, parti
dul creștin-democrat a organizat, 
în mod gratuit, transportul în 
țară a unui însemnat număr de
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I. G.ITALIA. Imagine a Coliseumului din Roma

„Urâtul scop al agresiunii
in Congo a fost lichidarea mișcării

naționale congoleze
Comentariile presei străine

de 
că 

de- 
vor 
po- 
sînt

PRAGA. — După o scurtă 
vizită în Cehoslovacia, Fran
cois Peugeot, președintele Fe
derației industriașilor din in
dustria constructoare de ma
șini din Franța, s-a înapoiat 
la Paris. înaintea plecării din 
Cehoslovacia, el a declarat u- 
nui corespondent al agenției 
C.T.K. că în timpul vizitei a 
avut o serie de convorbiri u- 
tile cu miniștri și alte perso
nalități din Cehoslovacia, sub
liniind că au fost examinate 
unele principii ale colaborării 
ce vor fi concretizate într-un 
viitor apropiat.

CAIRO. — Evenimentele din 
Congo au fost amplu comen
tate în presa apărută miercuri 
dimineața, în diferite țări ale 
Africii. întreaga presă egip
teană a condamnat în termeni 
severi intervenția parașutiști- 
lor belgieni Ia Stanleyville și 
a lansat un apel adresat 
O.U.A. și Națiunilor Unite, in 
care se cere să se pună capăt 
agresiunii străine in CTTz?. 
7aarețp din Cairo au șne. ir-at, 
potrivit agenției FrarrCe Presse. 
că „adevăratul scop al agre- 
siunii în Congo nu a fost asi- 
gUTarra securității străinilor, 
ci lichidarea mișcării națio
nale congoleze*.

Presa libaneză cengznmă 
intervenția Stfăînă îh Ci^o. 
Astfel, Ziarul „Al MdriăFfer" 
scrie în editorialul său: ,„A- 
ceastă invazie a N.A.T.O. la 
Stanleyville constituie un nsu 
capitol al brutalității Impe
rialiste. El se adaugă asasină
rii lui Patrice Lumumba și 
readucerii la putere a lui 
Chombe . Ziarul „Al Anouar" 
scrie, la rîndul său : „Adevă
rul este că imperialiștii au în
țeles că Chombe era incapabil 
să oprească singur dezvoltarea 
rapidă a mișcării naționale 
congoleze... Opinia publică 
mondială șî toate statele afro- 
asiatice vor susține cu fermi
tate poporul congolez în noua 
criză prin care trece".

*
Presa americană, franceză 

și engleză, de miercuri dimi
neața, a publicat la loc de 
frunte comentariile privând 
situația din Congo, scrobind 
intervenția parașutiștilor bei-

Brazilia

*

guvernului sovietic
MOSCOVA. — După cum 

transmite agenția TASS la 25 no
iembrie la Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. i-a fost în- 
mînată lui H. Cools, ambasadorul 
Belgiei în U.R.S.S., o declarație 
a guvemulaf sovietic in legătură 
cu debarcarea de parașutiști bel
gieni și ocuparea prin forța ar
melor a orașului Stanleyville.

Aceste acțiuni se spune în de
clarație „Sînt pricite de guvernul 
sovietic ca un nou act grosolan 
de intervenție armată în treburile 
interne ale Republicii Congo din 
partea Belgiei, S.U.A. și Angliei, 
care continuă politica de Sama
volnicie și violență față de po
porul congolez*.

„Actele de agresiune în Congo 
— se arată în continuarea decla
rației — constituie o sfidare fă
țișă la adresa statelor africane 
care au cerut, prin intermediul 
Organizației Unității Africane, în
cetarea amestecului străin în tre
burile interne ale Republicii Con
go. Ele reprezintă o încălcare 
flagrantă a Cartei Organizației 
Națiunilor Unite și creează un 
pericol pentru pacea și securita
tea internaționala1.

Guvernul sovietic cere cu ho- 
tărîre încetarea imediată a inter
venției militare și retragerea din 
Congo a tuturor trupelor belgie
ne, precum și a tuturor mercena
rilor străini.

Declarații cu conținut similar 
au fost adresate lui H. Trevelyan, 
ambasadorul Marii Britanii în 
U.R.S.S., și lui W. J. Stassel, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al S.U.A. în U.R.S.S.

Președintele Makarits wt desființarea 
bazek sililarr din tipru

Evoluția conflictului
cu guvernatorul statului Goias

ixnea

Ajmția Associated Press ci- 
beazâ declarația comandantu- 

mritar al Saigonului, po- 
căreia forțele armate au 

un plan de înăbușire 
a dezxzssrațiilor în cazul în 

acestea ar izbucni din 
z» următoare.

de forță, trans- 
a France Presse, 
fost angajată între 
ran Van Huong și 

oo- 
tâ că sarseie 
r-rrermamer:- 

oe -a pu-

LONDRA. — Premierul en
glez Harold Wilson a anunțat 
în Camera Comunelor că a re
înnoit invitația adresată lui 
Ian Smith, primul ministru al 
Rhodesiei de sud, de a face o 
vizită la Londra, pentru a 
xamina cu oficialitățile britani
ce criza din această țară. Du
pă cum se știe, guvernul brita
nic l-a mai invitat pe Ian 
Smith, la Londra dar acesta a 
refuzat să dea curs invitației.

PARIS. — Prunul ministru al 
Franței, Georges Pompidou, a avut 
marți o întrevedere cu președin
tele Senegalului, Sengnor, care se 
află într-o vizită la Paris. Cu acest 
prdej au fost examinate relațiile 
trzncsxenecaieee $i. în special, 
rrcclemele militare, economice și 

care privesc cele două 
țin.

I. R.

Ședință a Comisiei Permanente C.A E R
pentru agricultură

Pr tj ■nistru sudanez
tiesie eararea unor

GENEVA. — In urma hotârîrii 
Cerbi de jurați din Rouen, marți 
a fost extrădat în Elveția, Rhada- 
iz.es Trujillo, fiul fostului dicta
tor el Republicii Dominicane. A- 
gen’da France Presse relatează că 
în cursul zilei de vineri, la Tri- 

ce justiție din Geneva, 
va fi luat în dezbatere „cazul 
Trujillo*.

PE SCURT

SOFIA 25 (Agerpres). — 
între 17 și 20 noiembrie 1964 
a avut loc la Sofia cea de-a 
XVIII-a ședință a Comisiei 
Permanente C.A.E.R. pentru 
agricultură.

La ședința Comisiei au luat 
parte delegații din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și U.R.S.S.

In calitate de observatori au 
participat la ședința Comisiei 
reprezentanți ai R. P. Chine
ze. R.PD. Coreene, R. Cuba 
și R. D. Vietnam.

Comisia a analizat proble
mele legate de dezvoltarea hi- 
droameliorațiilor, de sporirea 
in următorii ani a producției 
semințelor de soi, rezultatele 
încercărilor internaționale ale 
soiurilor în anii 
planul acestor 
1965.

De asemenea, 
nalizaî

Comisia a a- 
unele probleme ale 

mecanizării agriculturii și sil
viculturii, precum și proble
mele de colaborare a țărilor 
membre C_A_E_R. în domeniul 
veterinar, a adoptat principa-

=d: 1 ’ pe de o m 
depozitează rurpl&i 
tal lichid de le 
cest ora ; 2; pe de 
cile dau bani cu 
din fondurile propru ciâ 
acelea depuse de dețtfu 
afară, celor cere eu uei 
sume supkmmtare pentru a 
tot ea ce-o desfășoare fi 
comerț, construcții ele.).

Celor care depun ban. 
le plătesc o taxă, ca pla 
tru faptul că acestea foh 
nii depuși dindu-i cu impn. 
Această taxă se numește taxă de 
scont. De la cei care iau bani cu 
împrumut banca percepe o do- 
bîndă, care trebuie să-i acopere 
taxa de scont și totodată să-i asi
gure un cîștig la nivelul celorlal
te sectoare de activitate. Taxa de 
scont se fixează de obicei prin 
hotărîre guvernamentală. Mări
rea sau micșorarea ei atrage du
pă sine mărirea sau micșorarea 
nivelului dobînzii percepute de 
bănci. Cu alte cuvinte, mărirea 
taxei de scont însemnează scum
pirea creditului.

semeneu,
i unele 

care, pen
ii!?, banca 

ite un nivel 
n cazul An

gliei — sectorul construcțiilor). 
Avind in vedere greutățile 

prin care trecea in ultima vreme 
lira sterlina, neîncredere mani
festată în mai multe capitale fa
ță de această monedă, guvernul 
englez a hotărît să sporească ta
xa de scont de la 5 la 7 la sută. 
El speră că, în ciuda dificultăți
lor ce le va crea această nouă 
măsură, afluxul previzibil de ca
pital lichid particular pe piața 
engleză va duce la îmbunătăți
rea balanței de plăți a țării. In 
unele cercuri se speră că noua 
măsură va reduce durata aplică
rii tarifului vamal suplimentar

Dspe m avnfi 
țmi. Biroul iedera 
ei S.U.A. « hotârit, la numai 12 

depi anunțarea măsurii en
gleze. si ridice, mcepind de la 
24 noiembrie, tsxc de scont de 
la 3^ ia sută ia 4 la sută. Con
form declarației ministrului de 

anțe Doueias DiHon, măsura 
tericanâ urmărește să opreas- 
teșirile posibile de capital din 

țară ți si mențină forța dolaru
lui. Ca răspuns la sporirile en
gleze fi americane, guvernul ca
nadian a anunțat că Banca Ca
nadei își va spori și ea taxa de 
scont de la 4 la sută la 425 la 
sută. Referindu-se la această o- 
perațiune guvernatorul Băncii 
Canadei, Louis Rasmisky, a de
clarat că prin această măsură 
banca intenționează „să împrăștie 
nesiguranța pe piața financiară 
canadiană ca urmare a schimbă
rii taxelor de scont în Anglia și 
S.U.A.".

Ultimele telegrame anunță că 
în ciuda măsurii adoptate lira 
engleză continuă să se afle în 
dificultate, fapt ce a determinat 
guvernul englez să recurgă la un 
împrumut extern. Miercuri Ban
ca Angliei a primit din partea 
băncilor centrale vest-europene și 
americane un împrumut de 3 
miliarde de dolari.

lele orientări ale coordonării 
cercetărilor tehnico-științifice 
în agricultură și silvicultură.

Comisia a aprobat planul 
activității sale pe anul 1965, 
care prevede lărgirea conti
nuă a colaborării între țările 
membre C.A.E.R. în domeniul 
agriculturii și silviculturii.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat în spirit de prietenie și 
colaborare tovărășească.

-a-

Sosirea în Franța 
a ministrului

afacerilor externe
ai R.S. Cehoslovace

PRAGA. — După cum anun
ță agenția Ceteka, Vaclav Da
vid, ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace, a 
sosit pentru o scurtă vizită o- 
ficială în Franța, la invitația 
lui Couve de Murville, minis
trul de externe al Franței.

înaintea plecării la Paris, 
Vaclav David a făcut o decla
rație unui corespondent al a- 
genției Ceteka, arătînd că va 
discuta cu ministrul francez 
despre posibilitățile adîncirii 
relațiilor dintre Franța și 
Cehoslovacia. „în ultimul 
timp, a subliniat V. David, co
laborarea cehoslovaco-fran- 
ceză s-a dezvoltat bine, am
bele țari sînt interesate în ex
tinderea relațiilor economice, 
comerciale și culturale".

Publicarea 
unor documente 

ale Comisiei Warren
WASHINGTON. — Buleti

nul de știri al Casei Albe a- 
nunță că la Washington au 
fost publicate luni 26 de vo
lume cuprinzînd mărturii cu
lese de Comisia Warren în 
timpul investigațiilor privind 
împrejurările asasinării fos
tului președinte al S.U.A., 
John Kennedy. Volumele cu
prind, printre altele, declara
țiile lui Jacqueline Kennedy, 
ale guvernatorului statului 
Texas, John Connally, și ale 
soției acestuia, care s-au aflat 
în limuzina prezidențială, pre
cum și declarații ale soției și 
mamei lui Oswald — asasinul 
prezumtiv al președintelui, 
ale personalului spitalului un
de a fost transportat de ur
gență John Kennedy. Se pre
cizează că serviciul secret în
sărcinat cu protecția preșe
dintelui a luat 1550 de inte
rogatorii, iar Biroul federal 
de investigații aproximativ 
25 000 de interogatorii.
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