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Realizări cu care ne mîndrim - perspective însutiețifoare

Industria constructoare
de mașini

lății fabricate fn țară, ne-em 
construit și profilat fabrici în
tregi specializate în construcții 
de mașini și agregate indus
triale, în aparatură de mare 
tehnicitate cum sînt instrumen
tele de control și măsurători 
necesare în procesul de pro
ducție.

Și iată că intr-un timp isto
ricește scurt am construit în 
țara noastră un univers indu
strial de o mare forță econo
mică și de o surprinzătoare di
versitate. Strungul la care se 
rotește, desfășurindu-și șpanul 
argintiu acest ax de oțel este 
rominesc, după cum de fabri
cație rominească sînt războa
iele de țesut la care suveicile 
cleargă de-ți iau ochii. Romi- 
~esc este acest generator de 
curent electric care stă în car
casa lui de fontă ca o uriașă 
broască țestoasă ; de fabrica
te rominească e și locomo
tiva Oiese' pe care o vezi cres- 
cind sub miinile harnicilor mun
cita-' rețiteni, rominească e și 
comb:nc cu platoșa ei ca ar
gintul ți locomotiva scundă, mi- 
■e-â și i-stalațic de foraj in 
cere, om ind-ăznit să intrecem 
A—erica.

Cnd *ă urcați dimineața in 
autobuz, rogu-vo să vă gindiți 
o un s-gu- cmănunt: pe ca
pote - "- mai scrie „Citroen", 
o-' „Ford* ci „Tudor Vladimi- 
rescu*. Pe motorul tramvaiului 
scrie „Efect-oputere" și totul, 
de o bandajul roților pină la 
ce.’ —c mic rul-ment, este fa- 
bricot a noi in țară.

E vorba de punerea' în va
ne re a marilor bogății mate- 

riale ale patriei, de descătușa
rea u-'aș_ ui izvor de energie 
creatoo-e a poporului muncitor, 
e vorba de aplicarea in viață 
a politicii economice științifi
ce a partidului. Sub conduce
rea înțeleaptă a partidului și 
gjve-nului nostru se îndepli
nește, sub ochii noștri, intr-un 
timp istoricește scurt, o operă 
grandioasă de dezvoltare eco
nomică a patriei, de creștere 
rap:dă și multilaterală a puterii 
ei industriale.

PETRU VINTXLA

â~z moccrcieie uriașe luau de 
pe che: și urcau pe 
unui vapor piesele grele : 
toc-e<e.
unei
Ar- văzut
s»~ta a o 
descend nd 
nu depene

rominesc. Aste se petrecea nu
mai la t>e< c"î după sfirșitul 
unui război pust'-tc-, in timpul 
căruia uzrâc cor si uctoara fu
sese făcută zoo. Na mai puțin 
cedt capitolșts stremî, cu ră
mas constemet ctunc si cei 
autohtoni. bato de po'-boe*' 
„istorici*, cc-e. guvervnd oni 
îndelungați tara — ~ "ecscă. cu 
soroct-o și au ereM-g cu be-

In vara anului 1859, eședer 
înainte de o se fi construit : - 
nia ferată Giurgu—Bucurase
s-a petrecut pe «irumu de pă- 
mînt dintre cere două orașe ro- 
mînești o intimpicre senzetio- 
nală : așezat pe tăvălugi tras 
de nu știu cite perechi de ba 
așa a fost adus k> Bucurase; 
corpul de cîteva tone c ->otc- 
rului ce avea să fie înstelat c 
moara Asan. Imag’raț -vă cu— 
înainta convoiul acea, cu rte- 
za unui melc, cu sudatate g>de 
și cu plesnete ce bice. Asa c 
fost adus, pe tăvălugi, motor, 
primei mori -ecc'ce di 
București și, aproape o sută oe 
ani după 
ba de un 
— unealtă 
ori de o 
adus numai din străinătate. Au
rul negru al Prahovei -eve^ea 
în țară în bidoane „Star.dcra 
Oii", iar sub Jacul mobilei oe 
stil vienez, vibra lemnul podu
rilor de ia Vatra Domei. Ma
șini ? Utilaj industrial ? Un 
strung măcar fabricat in Roma
nia burghezo-moșie'ească ? 
Nici pomeneală ! Aurel Vc’cu 
și-a construit faimos: 
avion intr-un nenorocit 
de lăcătușerie primitivă 
r o portul Cotroceni. 
nioasă, economică 
mașină concepută 
veacului de Traian 
zeci de ani uitată în niște mape 
oarecare, pină în anii noștri. 
O fabrică întreaga de rigă 
Obor a făcut de la -rf -țarec 
ei pină la Naționa zc-e nu
mai șuruburi și pi- :e. O cită 
fabrică, de Ia Sinaia, cc-e 
astăzi produce pompe de in
jecție de incită 
„specializată" in 
ielor. Să nu mir 
o fabrică la Fio 
nu era altceva decit i 
garaj de reparații cuto 
mai mult.

lată ăe ce, pentru 
burse din străinătate, 
consiliile de administrate 
marilor concerne 
străine, a putut să perâ cc -n 
fapt de necrezut ieșirea oe oe 
conveier a ceiui dinți sector

puntea 
mo

țeze și cuptoarele 
- automate de ciment 

tot in portul Con- 
dană un vas indian 

m nereu de fier, iar 
un oft vas incărcînd 

> in care erau mori 
electro-—otoc -e fabricate fa 
Craovc s Resc strunguri fa- 
brccte c Uzinele „los’rf Ran-

aceea, cină era re
moter, de o ■neșină 
chiar simplă de tot. 
supapă, ele s-cu

pe

norii* 
pentru 
s ale 

industria’*

.xicenl Dcreepex CeezveZe de Sta- 
e huiepixesrn Pfn*hri de Sta» al 
opulare Rcauae pe <«*l 19C0J.

aspect din timpul

Foto: M. TUDOR

discuțiilor purtate între candidată și cîțiva cetățeni din cir
cumscripție.

Ieri la Casa alegătorului de la clubul „Constructorul* din Capitală, s-au întilnit alegătorii cu 
tinăra învățătoare Eugenia Măndița, care candidează in circumscripția electorală raională nr. 
19. Iotă un

Cu toată încrederea noastră

- .- -

Un portret 
de pe șantier

Aveam în față o fotografie- 
portret, format mijlociu, cu 
contururile imaginii estompate 
ca intr-o ceață. — așa cum 
m-au întimpinat și Oneștii, in 
dimineața coboririi mele din 
tren. Era o fotografie modes
tă, scoasă probabil „la minut", 
de vreun artist cu intuiție, o- 
ploșit cindva pe lingă bară
cile șantierului cu credința a- 
deverită că fiecare tînăr va dori 
să aibă o fotografie „de

I sau

ia ce- 
o inge- 

și snnp'â 
la începutul 
Vuia, a stat

tehnicitate era 
fabricc-eo cu- 
t „Fosd- avea 
■ecscc, der ea 

un mc-e 
I si r.imic

a*et* ă- Asod și '-stelat" mo
deme de foraj tabriccte d 
Urina „1 Mc * din Hoiești.

Od n ocrc e c csc : Ro—.inc 
exporta griu ți -mpc-to biscu ți 
„Feti Bej—e*. Exporte lemn și 
importa mobilă. Exporta țițe: 
și importa benzină cu cifră oc
tanică mare, lată că ne-am 
schimbat Tradusă în viață, înțe
leaptă politică de industrializa
re socialistă a țării, de dezvol
ta -e cu precode-e a industriei 
g-e'e și in cadrul acesteia — in 
primul rind a industriei construc- 
t" o- de mașini a dat roade 
bogate. Ne-om construit ra
finări; cu mare parte din insta-

S intern la o întîlnire în
tre alegători și candi- 
dații F.D.P.

— Noi îți vom acorda încre
derea noastră tovarășă Vîl- 
cov 1 — rostește o gospodină 
din cartier.

Aplauzele unanime ale ce
lor de față întăresc aceste cu
vinte și vin să confirme încă 
de pe acum votul pe care ce
tățenii din circumscripția 89 
raională îl vor da candidatei 
lor, Florica Vîlcov.

Unii dintre alegători, mun
citorii de la Fabrica „Tableta-* 
o cunosc îndeaproape pe to
varășa Florica Vîlcov. La fa
brică, comunista Vîlcov este 
șefă de echipă în secția pulve- 
ri și granule. Avînd o înaltă 
calificare le ajută pe mem
brele echipei să-și însușească 
cît mai bine meseria 
dea produse de calitate 
preună cu în'

realizează economii și depă
șește planul de producție. In
tr-un cuvint, este considerată 
o bună tovarășă, cu multe ca
lități gospodărești, pe care te 
poți bizui totdeauna.

Luînd cuvîntul, cetățenii 
mai în vîrstă ai cartierului 
Bucureștii Noi și-au amintit 
de alegerile din trecut, de gu
vernarea burghezo-moșiereas- 
că.

— De la podul Constanța, 
înainte, circula pe bulevardul 
de astăzi — pe atunci o stra
dă îngustă — un singur vagon 
de tramvai, își amintește ale
gătorul Dafin Carabin. Vai 
de cel care pierdea acest 
tramvai și trebuia să meargă 
la fabrică pe jos prin noroa
iele interminabile. Vai de 
gospodinele care trebuiau să 
se ducă tocmai la piața „Chi
brit” după o pline sau un ki- 
jogram de gaz

Activitate
in campania

artistică 
electorală

Jpropiatele ale
geri de depu- 
tați in sfaturi

le populare și Marea 
Adunare Națională 
sînt întimpinale cu 
entuziasm și cu o 
rodnică activitate, de 
către tinerii care fac 
parte din formațiile 
artistice de amatori- 
ale Fabricii de rul
menți din Bîrlad. 
Cele 6 brigăzi artis
tice de agitație din

fabrică au prezentat, 
pină acum numeroa
se spectacole in cin
stea alegerilor.

Brigăzile din sec
țiile reparații meca
nice, sculărie fi bile 
— role, spre exem
plu, au susținut cite 
șase spectacole in fa
brică, la casele ale
gătorului nr 1, nr. 6 
fi la stația de rodio-
ficare din oraș. For- - nete orașului.

mația de teatru a 
pregătit, și ea, piesa 
„Omul care a căzut 
moartea" de Victor 
Eftimiu, care satiri
zează mascarada e- 
lectorală din Romi- 
nia burghezo-moșie
rească. Echipa de 
dansuri a pregătit, de 
asemenea, dieta dan
suri noi pe care le 
va prezenta pe sce-

— Cind veneau alegerile 
viitorii deputați — moșieri, 
patroni, mari negustori — ve
neau și ne promiteau marea 
cu sarea, continuă alt alegă
tor. N-aveți canalizare, n-avețî 
apă, — strigau ei.- O să vă 
dăm apă, imediat ce venim 
la putere. Și ne dădeau... pre
tutindeni întîlneam apa în 
bălți care inunda străzile și 
ulițele.

Cine nu cunoaște astăzi 
cartierul Bucureștii Noi ? Cu 
bulevardul său larg, străjuit 
de flori Cu blocuri moderne 
și magazine nenumărate. Cu 
un mare cinematograf și o 
minunată casă de cultură a 
tineretului. Străzile cartieru
lui au fost pavate, s-a intro
dus lumina electrică, apa. 
Tramvaiele fac legătura cu 
punctele cele mai îndepărtate.

Despre toa> acestea. înfăp
tuite în anii regimului nos
tru de democrație populară, 
au vorbit cu mindrie cetă
țenii.

— Toate acestea le-am în
făptuit noi, oamenii muncii, 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului — spune alegătoa- 
rea Maria Odobescu. Frontul 
Democrației Populare înseam
nă pentru noi viața noastră 
nouă, înflorirea continuă a ei. 
Și de aceea vom vota pe can- 
didații propuși de noi și din 
rîndurile noastre.

V. CONSTANTINESCU

cînd lucram la Combinatul 
chimic" sau „...la Termocentra
lă", sau „...la Rafinărie", sau 
„...la Cauciuc". O fotografie de 
șantier, cam impîclită, dar re
velatoare ca preludiu, ca pri
mă luare de contact cu viața, 
cu personalitatea, cu capacita
tea de muncă a tinărului pe 
care îl înfățișa, și pe care în- 
tîlnirea cu el avea să ni-l re
leve în trăsăturile lui vii — 
cum de altfel se îmtîmplase 
și cu șantierul, care, după cea
ța din primul moment din 
gară, avea să-mi apară — de 
aproape — în splendida lui 
masivitate și măreție...

Pe tînărul acesta — care are 
28 de ani, conduce o brigadă 
de fierari-betoniști și este 
propus în alegerile pentru 
Marea Adunare Națională — 
mi-l închipuiam ca pe un om 
de statură atletică, un adevă
rat „Vulcan" modern, indoind 
liniile dure ale barelor de fier, 
întocmind scheletele titanice 
ale construcțiilor... Dar foto
grafia ce-o aveam în față îm
prumuta, deși estompind, ceva 
din trăsăturile hotărîte ale 
caracterului și din comunica
tivitatea acelui om, pe care 
imaginea sa vie — întîlnită 
succesiv de-a lungul anilor pe 
marile schele ale complexului 
Borzești-Onești — le eviden
țiază și mai pregnant. Lui 
Gheorghe Bucelea îi este ca
racteristică mai mult agilita
tea, o sprinteneală care parcă 
și atunci cind stă de vorbă cu 
tine, jos, in curtea șantierului,

MIHAI NEGULESCU

(Continuare în pag. 4-a)

Citiți
PAG. 3-a

Din viața 
organizațiilor 

U.T.M.

PAG. 6*a

Hai la vot

Repetiția începuse la colțul 
roșu de o jumătate de 
oră. Tinerii artiști ama

tori din brigada de agitație a 
Centrului școlar forestier din 
Capitală, pregăteau noul pro
gram dedicat alegerilor, intitu
lat „Hai la vot”.

Elevii care nu cu mult înainte 
făceau față cu prisosință exigen
țelor în bănci, au apărut pe sce
nă cîntînd. Am recunoscut cu 
ușurință pe elevul Sococi Aurel 
de la școala de maiștri, pe ele
vii utemiști Apostol Gheorghe, 
Paraschiv Constantin, Duță Emi
lia, Nauman Iosif de la școala 
profesională care repetau, sub 
îndrumarea exigentă a pricepu
tului instructor, comunistul Ma
nea Victor.

In această perioadă care ne-a 
mai rămas pînă la 5 martie, cînd 
cu toții vom merge la vot, bri
gada noastră artistică și-a pro
pus să prezinte cîteva pragrame 
artistice la Casa alegătorului nr. 
32 din raionul 23 August In a- 
cest scop, elevii Centrului șco
lar forestier din Capitală au 
pregătit piesa ,,O scrisoare pier- 
dnt*“ de I. L. Caragiale, mai 
multe dansuri naționale, recitări 
și cintece.

GH. FERARU 
elev-maistru

Vedere spre șantierul Combina
tului Roznov.

Foto : T. MIRONESCU

O NOUA SECȚIE LA UZINELE
„NICOLAE CR1STEA“-GALAȚI
La Uzinele „Ni

colae Cri stea- din 
Galați s-a terminat 
construcția unei 
secții de cositorire. 
Totodată s-au făcut 
și primele probe de 
funcționare. Prin

intrarea in funcțiu
ne a acestei secții 
Uzinele „Nicolae 
Cristea” produc un 
nou sortiment tablă 
cositorită — folosită 
la confecționarea 
ambalajelor pentru 
industria conserve-

lor. Secția este în
zestrată cu utilaje 
moderne, care per
mit mecanizarea și 
automatizarea com
pletă a procesului 
de producție.

(Agerpres) y
■c

Succes lucrărilor
Conferinței pe țară a S.R.S.C.

In ultimii ani, sub conduce
rea partidului, in țara noastră 
au fost obținute succese im
portante în lupta pentru ridi
carea nivelului cultural, pen
tru răspîndirea in mase a 
celor mai noi cuceriri ale ști
inței zilelor noastre. Revoluția 
culturală, care se desfășoară 
sub directa conducere a Parti
dului Muncitoresc Romîn cu 
participarea activă a milioa
nelor de muncitori, țărani 
muncitori, intelectuali, tineri — 
urmărește popularizarea în 
mase a politicii partidului, e- 
ducarea milioanelor de oa
meni ai muncii in spi
ritul ideologiei comunismului 
științific, ai deprinderii de a 
conduce statul, de a participa 
activ la construcția economi
că și culturală. Revoluția cul
turală înseamnă totodată în
tărirea relațiilor socialiste de 
colaborare și ajutor reciproc 
intre oameni, in viața socială, 
în producție, în familie, edu
carea lor în spiritul prieteniei 
între popoare, al patriotismu
lui socialist și internaționalis
mului proletar.

Un rol important in lupta 
pentru răspîndirea în rîndul 
maselor largi populare a poli
ticii partidului, a învățăturii 
marxist-leniniste, a noii cul
turi socialiste ce a înflorit în 
patria noastră partidul l-a 
acordat Societății pentru Răs
pîndirea Științei și Cultu
rii care desfășoară o in-

tensă activitate pentru popu
larizarea cunoștințelor politi
ce, științifice și tehnice in rin
durile maselor largi populare, 
pentru formarea unor oameni 
culți, cu o concepție științifică 
înaintată despre natură și so
cietate.

An de an, propaganda des
fășurată de S.R.S.C. a căpătat 
un caracter tot mai larg cu- 
prinzind în sfera ei mase din 
ce în ce mai mari de oameni 
ai muncii. Astfel, dacă in 
1956 la manifestările organi
zate de societate au participat 
aproape 4.500.000 auditori, in 
1958 au participat 8.200 000, 
iar in 1960 au participat 
17.250.000 auditori din cele 
mai diferite categorii de oa
meni ai muncii.

O preocupare permanentă a 
filialelor S.R.S.C. a fost aceea 
de a organiza din ce in ce mai 
multe acțiuni la locul de 
muncă al muncitorilor și ță
ranilor. Este semnificativ in 
această privință faptul, că 
față de 14.500 conferințe ți
nute direct în întreprinderi, 
în cluburi și colțuri roșii in 
1956, în 1958 această cifră s-a 
ridicat la 23.000 pentru ca in 
1960 să se ajungă Ia 70.000 
expuneri, din totalul de 
75.000 cite s-au ținut în anul 
respectiv în mediul orășenesc.

Propaganda prin scris con
stituie un mijloc important de 
popularizare a cunoștințelor 
științifice, politice ți cultura-

Ie, mijloc utilizat într-o mă
sură din ce în ce mai mare de 
către S.R.S.C. Societatea a e- 
ditat, de pildă, pină în pre
zent 576 titluri în limba ro- 
mînă șî în limbile minorită
ților naționale, intr-un tiraj 
de 8.491.189 exemplare.

Considerînd munca de răs
pindire a științei in rindurile 
oamenilor muncii drept sar
cină de cinste, drept o înaltă 
îndatorire patriotică, intelec
tualii înaintați ai țării noas
tre s-au încadrat în activita
tea S.R.S.C., găsind mereu 
noi forme atractive de 
activitate. Alături de confe
rințe, lectorate, expoziții, uni
versități populare, un rol im
portant l-au avut în ultimul 
timp brigăzile științifice care 
s-au dovedit forme de propa
gandă vii, operative, atracti
ve. Prin răspunsurile clare și 
precise pe care le dau la va
riatele întrebări ce-i frămîn- 
tă pe oamenii muncii, brigă
zile științifice se bucură de o 
mare apreciere în rîndurile 
oamenilor muncii, în rînduri
le tineretului. Răspunzînd a- 
cestor dorințe, S.R.S.C.-ul a 
organizat în cursul anului 
1960, 3154 acțiuni ale brigă
zilor științifice dintre care 
2892 la sate și 262 în între
prinderi. ♦

In colaborare cu organele șl 
organizațiile U.T.M., S.R.S.C.- 
ul aduce o contribuție de

f
seamă în lupta pentru răspân
direa științei și culturii în 
rîndurile tineretului. Confe
rințe în casele de cultură ale 
tineretului unde sînt expuse o 
serie de probleme legate de 
politica partidului de con
struire a unei vieți noi pro
bleme de cel mai larg interes 
pentru masele largi ale tine
retului, conferințe speciale 
consacrate diferitelor catego
rii de tineri, conferințe ce au 
cunoscut o largă răspindire 
în anii din urmă, susținerea 
activității cercurilor tinerilor 
naturaliști etc., iată cîteva ac
țiuni inițiate de S.R.S.C. pen
tru creșterea nivelului cultu
ral al tineretului.

Astăzi se deschide în Capi
tala patriei noastre Conferin
ța pe țară a Societății pentru 
Răspîndirea Științei și Cul
turii, conferință care va dez
bate și va lua hotărîri impor
tante pentru creșterea conti
nuă a activității Societății.

Cu prilejul deschiderii Con
ferinței pe țară a Societății 
pentru Răspîndirea Științei și 
Culturii, tineretul țării noas
tre adresează conferinței de
plin succes, urează Societății 
noi și noi succese pe calea 
răspîndirii în mase a politicii 
partidului pe calea înarmării 
maselor largi ale oamenilor 
muncii, ale tineretului nostru, 
cu profunde cunoștințe politi
ce, științifice, culturale,

Primii ghiocel.

Foto: AGERPRES

In occident: 
tinerețe furată 
— Cum trăiesc tinerii 
în Europa occidentală 

și ce încearcă 
să ascundă 

presa burgheză —

Cartier nou, lumină nouă. (O stradă din Cluj). 
Foto : V. CONSTANTINESCU



Toți tinerii secției
a a a > aprieteni ai cărții

Organizația U.T.M. de la 
secția matrițerie a Uzinelor 
„Grigore Preoteasa" din Ca
pitală are o interesantă expe
riență în domeniul muncii 
cu cartea. Ca urmare a an
trenării unui mare număr de 
tineri la concursul „Iubiți 
cartea", literatura se bucură 
de dragoste și atenție din 
partea tinerilor.

Bibliotecarul secției matri
țerie, Ștefan Bănică, se plîn- 
ge de „greutățile" Iui:

— Nu e ușor să răspunzi 
de biblioteca volantă a sec
ției. De multe ori nu poți citi 
un rînd, nu-ți rămîne o car
te. Uite, eu, iau săptămînal 
70 volume de la 
centrală a uzinei și 
vreme dacă rămîn 
cărți, iar deseori 
Necazul tovarășului 
Bănică s-a dovedit a 
meiat. Băieții nu-1 
niciodată pe Ștefan : 
mereu alte cărți.

Ce metode se folosesc aici 
pentru atragerea tinerilor la 
lectură și pentru răspîndirea 
cărții ?

Discuții ca cele din pau
ză sînt adesea întregite 
de lecturile unor recenzii fă
cute de tineri, recenzii pe 
care bibliotecarul obișnuiește 
să Ie numească împreună cu 
fișele de împrumut — „cartea 
de vizită a cititorilor biblio
tecii noastre". Recenzia des
pre versurile lui Topîrceanu 
ținută de tînărul Săndulache 
Mihai, foarte completă, îm
bină aspecte din viața poetu
lui cu cele cuprinse în opere. 
Sînt în această recenzie refe
riri interesante la neînțele
gerea și răceala cu care era 
tratat în societatea burghezo- 
moșierească poetul, la viața 
lui hărțuită continuu de lip
suri și de mizerie.

Ascultîndu-1 pe utemistul 
Mihai Teodorescu vorbind 
despre „Desfășurarea" lui Ma
rin Preda, tinerii de Ia matri
țerie au ’ îndrăgit mai mult 
creația scriitorului, s-au ho
tărît să nu rămînă nici unul în 
urmă cu lectura literaturii 
contemporane.

Concursul „Iubiți cartea", 
privit cu răspundere de bi
roul U.T.M., folosit cu price
pere în creșterea tinerilor i-a 
ajutat pe mulți să devină ci
titori pasionați. Pentru sera- 
liști care sînt, desigur foarte 
ocupați, biroul U.T.M. a luat 
inițiativa să organizeze discu
ții în cadrul concursului de 
două ori pe săptămînă. Parti-

biblioteca 
în scurtă 
două-trei 
niciuna. 

Ștefan 
fi înte- 
„iartă" 
îi cer

cipă în grupuri mici, și mai 
ales cei ca întimpină mai 
multe dificultăți în aprofun
darea lecturii. Comisia con
cursului iși îndreaptă îndeo
sebi spre ei atenția. Adunările 
cu temă, serile literare, 
ziile, concursurile pe 
din literatura noastră 
temporană. folosirea 
cioasă a bibliotecii volante, 
popularizările de cărți și de 
cititori fruntași la stația de 
radioamplificare, participa
rea la acțiunile literare orga
nizate pe uzină sînt doar cî- 
teva din acțiunile întreprinse 
de organizația U.T.M. de la 
matrițerie.

Deosebit de educative sînt 
însă și discuțiile finale de 
la concurs. Cu acest prilej 
tinerii sint ajutați să facă le
gătura cu actualitatea, să a- 
plice creator învățămintele 
trase din cărți.

Comisia este consecventă în 
aprecieri manifestînd o exi-

recen- 
teme 
con- 
judi-

Din experiența 
biroului organizației 

U T. M. din secția 
matrițerie a Uzinelor 
„Grigore Preoteasa" 

din Capitală

gență demnă de remarcat. în
scriși la concurs, tinerii Scar- 
lat Gheorghe și Buzatu Con
stantin au privit tot timpul 
manifestările cu cartea orga
nizate în secție ca fiind ne
cesare altora și nu lor. Buzatu 
Constantin s-a prezentat în 
fața comisiei concursului pen
tru a primi insigna „Prieten 
al cărții". S-a așezat pe scaun. 
Și-a trecut mîna prin părul 
creț și a spus : Vreau să vor
besc despre Caragiale. Tova
rășii din comisiei l-au lăsat 
să spună ce știe, l-au ajutat 
cu întrebări suplimentare, 
cînd însă și-au dat seama că 
altceva din bibliografia 
cată nu mai citise și că 
nuse doar cîteva titluri 
cărți ale căror subiecte 
nu le putea schița, i-au 
tat cît de mult greșește 
participînd la acțiunile între
prinse în secție și l-au lămu
rit încă o dată că participarea 
formală la concurs nu folo
sește nimănui și în nici un 
caz lui. Exemplul lui Con
stantin Buzatu a servit și al
tora, ce-i drept puțini la nu-

indi- 
reți- 

de 
nici 
ară- 
ne-

Cinematografe
PORTRETUL UNUI NECU

NOSCUT : I. C. Frimu. Înfrăți, 
rea între popoare, Gh. Doja. PI
SICA IȘI SCOATE GHEARELE : 
Republica. București (rulează în 
continuare de la orele 9,30 la 21), 
Al. Sabia. Miorița. 1 Mai. VAN 
GOGH : Patria, Elena Pavel. U- 
NUL DINTRE NOI : Magheru, 
Arta. Moșilor; GENERAȚIA 
SALVATA: V. Alecsandri, Lu
mina. V. Roaită. STAN ȘI BRAN 
STUDENȚI LA OXFORD : Cen
trai. ALERG DUPĂ O STEA: 
Victoria, Volga. PROGRAM SPE
CIAL PENTRU COPII : 13 Sep
tembrie (rulează în continuare de 
la orele 10 la 14). FATIMA: 13 
Septembrie. MAMA INDIA : Ma
xim Gorki, B. Delavrancea. PRO, 
GRAM DE FILME DOCUMEN
TARE : Timpuri Noi (rulează în 
continiggre de la orele 10 la 21). 
STEAUA TĂCERII: Tineretului, 
23 August, BĂIEȚII NOȘTRI: 8 
Martie. ULTIMA PRIMAVARA: 
Al. Popov (rulează în continuare 
dg la. orele 10 la 21). ROSEMA
RIE : Grivița. ILZE : Cultural. 
ASASINUL DIN UMBRA : Uni
rea. PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE ROMÎNEȘTI : Li
bertății. PALATUL 
TAR : C. David.
SOLM : Flacăra. 
PREȚ: Munca, 
FIUL MEU SE 
Vladimir eseu.
DOAMNELOR:
DOAMNA CU CĂȚELUL : 16 Fe-

bruarie. CINTECUL MARII : Ilie 
Pin,tilde EUGENIE GRANDET : 
Popular. PESCUITORI ÎN APA 
TULBURE : M. Eminescu. DIN
COLO DE ORIZONT : 8 Mai. 
SOLDAȚI FARA UNIFORMA : 
Floreasca, Aurel Vlaicu. DRA
GOSTE PE NOTE: N. Bălcescu. 
MICIMAN PANIN : G. Coșbuc. 
ȘAPTE MIRESE PENTRU ȘAP
TE FRAȚI : Olga Barrcic. SCRI
SOARE NEEXPEDIATA : 30 De. 
cembrie. DARCLEE: Boleslaw 
Bierut. FANTEZIE DE IARNA: 
Drumul serii.

măr, care mai erau tentați să 
creadă că dacă au citit o 
carte, două — pot lua insigna.

Faptul că biroul U.T.M. al 
secției ii atrage pe tineri la o 
lectură sistematică și folosi
toare se reflectă în toată ac
tivitatea lor. Tinerii care au 
cucerit insigna de „Prieten 
al cărții" nu se mulțumesc 
cu atît, ci rămîn mai departe 
pasionați cititori. Iată ce 
spune de pildă tov. Corneliu 
Vasilescu, matrițer-sculer.

— Mai de mult nu citeam. 
„N-am timp", răspundeam 
celor care mă îndemnau să 
citesc. Eram elev la școala 
profesională. Cînd am venit 
în uzină îmi venea grey,chiar 
să asist la o discuție deșpre 
cărți; începusem să mă ru
șinez că tot timpul trebuie 
să tac. Tovarășii mei 
muncă și-au dat seama, 
început să mă ajute să în
drăgesc cartea și eu m-am 
străduit pentru că vroiam să 
nu rămîn de rușine. Am ob
ținut insigna „Prieten al căr
ții" și acest lucru mi-a dat 
imbold. Tovarășii din secție 
îmi vorbeau despre o carte 
citită de ei. Eu le vorbeam 
despre o carte citită de mine. 
Se iveau discuții aprinse, dar 
totul lua sfîrșit cu bine, noi 
ne lărgeam orizontul de cu
noștințe.

Datorită îndemnului primit, 
datorită preocupării atente a 
biroului U.T.M., tinerii de la 
matrițerie citesc, învață. Dra
gostea pentru carte nu o a- 
testă numai cele 70 de in
signe „Prieten al cărții". Nu 
o atestă numai fișele de lec
tor. Bibliotecile personale pe 
care le au tot mai mulți ti
neri și pe care le îmbogățesc 
conținu sînt și ele o grăi
toare mărturie.

Tînărul matrițer Nicolae 
Eremenko își va mai cumpăra 
cărți și biblioteca lui care 
are azi 75 de cărți, va avea la 
sfîrșitul anului 150. Corneliu 
Vasilescu vrea să-și cumpere 
încă 100 volume pe lîngă cele 
100 pe care le are. Mihai Dră- 
goi încă 80. Dar ar trebui să-i 
cităm pe toți tinerii din secția 
matrițerie care au în această 
privință cu toții planuri mari.

Organizația U.T.M. din sec
ția matrițerie în frunte cu 
secretarul ei Ludovic Anto
nescu. muncind cu fiecare 
tînăr în parte, găsind cele 
mai nimerite metode de an
trenare a tinerilor Ia con
cursul „Iubiți cartea" a ob
ținut frumoase rezultate în 
munca sa. Nu înseamnă 
aici n-ar trebui făcut 
mult. Ar fi bine dacă 
lărgi gama metodelor de a- 
tragere a tinerilor la con
cursul „Iubiți cartea". Ar fi 
indicat să se organizeze pro
cese literare, simpozioane, în
tâlniri cu scriitori și redac
tori de editură.

Astfel, în afară de cei 70 
purtători ai insignei „Prieten 
al cărții" încă 30 vor purta 
în curind insigna, ceea ce va 
confirma că într-adevăr căr
țile au în tinerii matrițeri de 
la Uzinele „Grigore Preotea
sa" din Capitală prieteni de
votați și statornici.

de
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că 
mai 
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DE CLEȘ- 
DOCTORUL 

CU ORICE 
G. Biacovia.

INSOARA: 
CONFIDENTUL 

Donoa Siimo

La ștandul de cărți al secției 
montaj din întreprinderea 
„Electroaparataj" din Capi

tală.

Foto: N. STELORIAN

„Nu e nici o minune, nimic de neînțeles. Totul se petrece conform legilor naturii!". Țăranii 
muncitori din comuna Eorlești, regiunea Bacău, ou aflat la căminul cultural, din explica

țiile învățătoarei Hela Negoiță, „secretele" eclipsei de soare.
Foto : AGERPRES

Rugina și monotonia 
fost înlăturateau

Subsemnata, rugina, sau oxidul 
de fier, domiciliată pe metalele 
abandonate la voia întîmplăriloi 
fac următoarea declarație :

In urmă cu aproape un an 
m-am instalat ca la mine acasă 
în depozitul întreprinderii de a- 
provizionare a șantierelor de 
construcții din București unde se 
adunau bucățile de fier nerecu
perabil de pe diverse șantiere 
din Capitală. Aici, în împărăția 
celor peste 30 tone oțel duceam 
un trai liniștit. Nimeni nu mă 
deranja, nimeni nu mă oprea să 
distrug încet pădurea de bare 
metalice aruncate de-a valma. 
Asia a durat însă pînă în luna 
decembrie anul trecut. Atunci în 
fața depozitului a apărut un fo
toreporter. Și-a potrivit aparatul, 
a imortalizat pe peliculă depo
zitul. La puțină vreme, fotogra
fia critică a apărut în „Scînteia 
tineretului" nr. 3575 sub titlul : 
„Rugina, bat-o vina 1“

Urmările n-au întîrziat să se 
arate. Conducerea întreprinderii 
s-a deplasat la depozit, a eva
luat cantitatea de fier vechi care 
zăcea nefolosită, a constatat jus
tețea deplină a criticii. Curînd 
cele peste 30 de tone fier vechi 
au fost încărcate în tren și tri
mise direct oțelăriilor Hunedoa
rei.

Drept 
prezenta

care susțin și semnez 
„declarație”.

„RUGINA"
★

Subsemnata, cunoscută sub nu
mele : monotonia, îmi exprim 
pe această cale „năpasta" ce s-a 
abătut asupra mea

O vreme am găzduit liniștită 
la Casa de cultură a studenților 
din orașul Timișoara. Vă mărtu
risesc deschis că aceasta se re
simțea în programul cultural care 
nu avea un caracter de masă, 
nu îmbrăca forme noi, intere
sante.

Poate că aș fi viețuit mai multADRIAN PAUNESCU

Eugen Frunză: , fiu p a eu gaioa/d
Poezia de dragoste are o ve

che și frumoasă tradiție în li
teratura romînă. De la cînte- 
cul popular, conceput cine știe 
cînd, în negura vremurilor a- 
puse, și pînă la culmile crea
ției eminesciene tema poate fi 
urmărită pe direcții dintre 
cele mai variate. E firesc, deci, 
ca, astăzi, în literatura noas
tră realist-socialistă, care preia 
și duce mai departe întreaga 
moștenire progresistă a trecu
tului, lirica erotică să cunoa
scă o nouă înflorire. Numai 
într-o societate cu adevărat li
beră, cum este socialismul, un 
sentiment atît de înălțător ca 
iubirea își găsește desăvîrși- 
rea, devine o forță morală, 
trainică, pe baza căreia se în
temeiază relațiile de familie. 
Poate nu întîmplător majori
tatea poeziilor de dragoste ce 
apar la noi slăvesc tocmai a- 
ceastă dragoste matură, dura
bilă, dragostea dintre soț și 
soție, dintre oamenii legați a- 
fectiv pentru totdeauna.

Avem în față placheta de 
versuri „Cupa cu garoafe” de 
Eugen Frunză, apărută la 
E.S.P.L.A. spre sfîrșitul anu
lui 1960. Cartea cuprinde nu- 
mai versuri de dragoste. Ni se 
desvăluie astfel o țatură mai 
puțin cunoscută din creația

poetului. Desigur o poezie de 
dragoste poate fi, în același 
timp, tot atît de bine și o vi
brantă poezie politică. De a- 
ceea, operațiunea de alcătuire 
a unor asemenea volume pre
supune, indiscutabil, o anumită 
doză de arbitrar. Cititorul are, 
însă, avantajul de a i se oferi 
o culegere unitară de poezii 
ordonate pe o singură „pro
blemă".

„Cupa cu garoafe" este un 
volum de versuri închinat ex
clusiv iubirii acesteia stator
nice dintre soț și soție, iubirii

„Mai în ciudă, mai în fagi, 
Eu te cert adeseori:
Iar te zbuciumi de cu zori 
Și-mi lipsești o zi întreagă...

Tu bereta ți-o așezi
Și din prag îți rizi de mine: 
— Ți-e urît ? Rămii cu bine! 
Viu diseară să mă vezi...

obiectiv de conștiința trecerii 
iremediabile a timpului, de 
conștiința apropierii amurgu
lui vieții — bătrînețea, ideea 
poetică rămîne axată totuși pe 
un fond optimist, tineresc ;

Vacantă
studențească

în inima munților
Dumitru Alma;

Sclipește omătul 
cu Dor, că 
muntele ar fi

Și-așa trece, fără leac, 
Ziua, noaptea... Și nu-i pace 
Tu mă cerți. Și parcă-mi 

place
Eu te cert. Și parcă-ți plac"

(Și așa trece, fără leac)

„La ce cugeți, ciocirlie,
Și te zbuciumi sus, pe cracă ?. 
Trece vara ? Las’ să treacă ! 
Vine toamna 7 Las’ să vie I"

NOTE DE LECTOR
omului împlinit, conștient de 
răspunderile sociale care îi re
vin, de rostul lui în lupta pen
tru construirea socialismului.

Pătrundem într-un univers 
de imagini specific familiei 
socialiste. Fericirea este condi
ționată aici de întreg ansam
blul social nou în care omul 
trăiește ; atributele maturității 
imprimă sentimentului iubirii 
o altă notă decit cea proprie 
vîrstei adolescentine. După o 
zi de muncă rodnică revede
rea seara, in căminul liniștit 
are parcă, mai mult farmec;

Noul volum de versuri al 
lui Eugen Frunză cuprinde 
multe pagini bune, pline de 
duioșie și căldură :

„Ca dintre valuri, din adîncuri, 
marea, 

Mă-n văluie din părul tău 
chemarea."

(Ca dintre valuri)

Chiar atunci cînd printra 
rînduri se strecoară o vizibil* 
notă de tristețe, determinat!

(Cu observația de amănunt 
doar că ciocîrlia nu cîntă nici
odată prin copaci, ci numai 
cind se înalță în văzduh, pe 
cîmp). Alături de „piesele" 
valoroase „Cupa cu garoafe” 
conține și unele încercări mai 
puțin izbutite, idei poetice încă 
nefinisate, (vezi: „O, s ar pu
tea odată", „Oare n-am fost 
cîndva străini ?“, „N-aș vrea 
să-ți spun adio" etc.). Dar nu 
trebuie uitat că un volum de 
poezii, oricît ar fi de valoros, 
va conține întotdeauna pe lin
gă poezii izbutite și poezii... 
mai puțin izbutite. Asta nu în
seamnă că autorul „Cupei cu 
garoafe" nu poate fi pe viitor 
mai exigent cu propria-i crea
ție încredințată tiparului.

GH. ACHIȚEI

Două „declarații"
la casa de cultură a studenților 
timișoreni, dacă n-aș fi fost dată 
publicității în articolul intitulai 
„Către o activitate mai atracti
vă" publicat în ziarul „Scînteia 
tineretului" nr. 3609.

Ce a urmat, e lesne de închi
puit. Colectivul de conducere a

Pe urmele 
materialelor publicate

casei de cultură a studenților a 
citit articolul cu atenție și a 
hotărît să mă alunge did acti
vitatea lui. Astfel a luat urmă
toarele măsuri :

— Colectivul pentru redacta
rea programelor culturale a fost 
mărit și cuprinde un număr 
mare de studenți care culeg de 
la colegii lor sugestii interesan
te privind tematica și proble-

mele legate 
preocupările 
timișoreni.

— Cadrele ____ ________
mobilizate nu numai la întocmi
rea unor programe variate pline 
de conținut ci să și contribuie 
direct la buna desfășurare a ac
tivității casei de cultură.

— S-au pus bazele unui cerc 
literar, organizat cu ajutorul -co
misiei culturale a U.A.S.-Timi- 
șoara, precum și alte măsuri care 
au făcut ca în prezent activita
tea casei de cultură să devină 
multilaterală, apropiată de preo
cupările zilnice ale studenților, 
ca seară de seară sălile acestei 
instituții să fie frecventate 
un număr mare de studenți.

în fața acestei situații, eu, mo
notonia, vă mărturisesc că __
fost alungată din acest locșor, 
drept care semnez prezenta.

„MONOTONIA*
pt. conformitate,

D. PAUL

intim de viața 
masei de studenți

didactice au fost

de

am

Cărți
G. CATANA: Povești 

din Banat culese din gura 
poporului. Ediția a Il-a în
grijită și prefațată de Ma
rin Bucur. Ed. tineretului.

* * * Balade oltenești. 
Culese de C. S. Nicolăescu- 
Plopșor. Prefață de Cor
neliu Bărbulescu. Colecția 
„Miorița". Ed. tineretului

GH. ASACHI: Scrieri 
alese. Ediție îngrijită și 
prefațată de N. A. Ursu. 
Colecția „Biblioteca școla
rului" nr. 2. Ed. tinere
tului.

EUSEBIU CAMILAR: 
Negura. Prefață de Mihai 
Gafița. Colecția „Bibliote
ca pentru toți" nr. 57. 
E.S.P.L.A.

AL. GHEORGHIU-PO- 
GONEȘTI: Rînduri de ieri 
și de azi — versuri. Cu o 
prefață de Al. Șahighian.

CEZAR PETRESCU: O- 
raș patriarhal — roman. 
Prefață de Mihai Gafița. 
Ed pentru literatură.

ZAHARIA STANCU: 
Desculț — roman, (vol. 1 
„Clopote și struguri", voi. 
II „Printre stele", vol. III 
„Carul de foc"). E.S.P.L.A.

J. LONDON : Colț alb. 
Ediția a IlI-a. In romîneș- 
te de Mircea Alexandres- 
cu. Ed. tineretului.

L. FEUCHTWANGER: 
Simone. In romînește de 
Ema Beniuc și Costa Giur- 
giuca. Prefață de Zoe 
mitrescu — Bușulenga. 
tineretului.

V. KAVERIN! Doi

n o i
V. MAIACOVSKI: Ce să 

fiu ? Ediția a III-a. In ro
mînește de Nina Cassian. 
Ilustrații de Angi Petres
cu. Ed. tineretului.

H. PANAITESCU: Tir- 
bozo! și Tirbozina pe 
insula misterelor. Ilustrații 
de Clelia Ottone. Ed. tine
retului.

J. VILLAFANE : Povești 
și legende. In romînește 
de Edgar Papu. Ilustrații 
de Florica Cordescu. Ed. 
tineretului.

* * * Cîntece pentru ti
neret. Ed. muzicală.
M. ȘOLOHOV: Pămînt 

desțelenit — 2 volume. E- 
diția a VlII-a. Roman 
distins cu Premiul Lenin 
pe anul 1960. Traducere 
din limba rusă de Mihail 
Sevastos. Prefață de loan 
Grigorescu. E.S.P.L.A. — 
Cartea rusă.

ALEXEI TOLSTOI: - Go- 
belinul reginei Marie- 
Antoinette și alte poves
tiri. Traducere din lim
ba rusă de : A. Lambri- 
no, I. Popovici, R. Tudo- 
ran, A. Ivanovschi, A. 
Steinberg și Al. Philippi- 
de. Colecția „Biblioteca 
pentru toți“ nr. 56. Ed. 
pentru literatură.

Du- 
Ed.

că
pitani. Ediția a IV-a. Tra
ducere de Marcel Gafton 
și Lidia Zamfirescu. Co
lecția „Cutezătorii". Ed. ti
neretului.

NINA CASSIAN : în
curcă lume — versuri. De
sene de Nell Cobar. Ed. ti
neretului.

CONSTANTINESCU TI
TRE : S-au întors graurii. 
Ilustrații de C. Plăcintă. 
Ed. tineretului.

V. EFTIMIU: Povestind 
copiilor. Ilustrații și co
perta de M. Chirnoagă. 
Colecția „Scriitorii patriei 
povestind copiilor". Ed. 
tineretului.

I. EFREMOV: Nebuloasa 
din Andromeda — ro
man. In românește de A. 
Rogoz și T. Berindei. Cu- 
vînt înainte de I. Efre
mov. Ed. tineretului.

VL. NEFED și I. STABO- 
VOI: Cine-i primul ? pie

să într-un act. In romî
nește de Irina Popescu. 
Colecția „Teatru de ama
tori", E.S.P.L.A.

GEORGETA MORARU:
Cindrel. Ilustrații de So
rin 
lui.

• •
■ia
de Tudor Arghezi. Intro

ducere de prof. Mihai 
Iancu. Ed. Meridiane.

Obreja. Ed. tineretu-

* Peisaje din Romî-
— Carpații. Prefață

pe Virful 
parcă tot 
sidef, 

albul acesta neverosimil se 
pește în albastrul cerului 
amiază.

Iar în Sinaia, pe străzi, 
drum spre Furnica, ori spre Cota 
1400, ori spre Stîna Republicii, 
ori spre Castelul Peleș, numai 
tineret vesel, zglobiu, pornit pe 
glumă și cîntec.

Da, Sinaia, în acest început 
de februarie, a devenit un fel 
de... oraș studențesc. Studenți 
la „Caraiman", studenți la di
verse vile, studenți la schi, stu
denți la săniuș, studenți în sala 
de marmură a Casei de cultură. 
1200 de studenți din Cluj, Timi
șoara, 
petrec 
cea stă 
tabere
neazo _ _

— Intîi de toate se odihnesc, 
rmi explică doctorul Cornel Cu- 
tuș, asistent la I.M.F. Cluj și 
conducător al taberei studen
țești din Sinaia. După efortul 
semestrului I și al examenelor, 
își refac forțele pentru semestrul 
II și pentru examenele de fine 
de an. Dar odihna își are și ea 
legile ei. Programele culturale 
și sportive dau acestei odihne 
un caracter organizat

Și prin față mi se perindă 
date, informații în legătură cu 
cazarea, cu masa, cu activită
țile distractive, culturale și 
sportive.

Mărtoiu Cinei e in anul V la 
Institutul medico-farmaceutic 
din Cluj. Și a fost trimis la o- 
dihnă <a recompensă pentru 
rezultatele bune la învățătură 
și pentru felul cum își îndepli' 
nește muncile obștești. Intre 
altele, ca bun cintăreț din 
vioară, face parte din ansam
blul de muzică ușoară, ansam
blu laureat pe țară, în primă
vara anului trecut II incintă 
vacanța in Sinaia. Iși îmbogă
țește bagajul de impresii plă
cute,

— N-o să uit niciodată pri
veliștea de pe Virful cu Dor. E 
ceva măreț și uluitor. M-am ur
cat de două ori și de fiecare 
dată mi s-a părut și mai impre
sionant, și mai frumos. Am ur
cat și seara, la Cota 1400. De 
acolo, Valea Prahovei parcă-i 
semănată cu diamante, așa 
strălucesc luminile, concurind 
parcă toată Calea Lactee a fir
mamentului. De altfel, mi s-a 
părut că nu-i decit o reflectare 
a Văii Prahovei pe cer.

Studenta Krieger Claudia, din 
anul IV al Facultății de con-

Și 
to- 
de

în

București, Tg. Mureș își 
vacanța de iarnă în a- 
perlă a Carpaților. Și 
studențești mai funcțio- 

!a Breaza, Predeal etc.

strucții din 
c-a trecut 
strucții. în 
greu") deși a avut în sesiunea 
aceasta 5 examene. Și-i bucu
roasă c-a fost trimisă în tabără 
la Sinaia. Iși scutură părul 
lung, își așează gulerul hainei 
de sport și mă asigură că-i pla
ce să se plimbe cu sania.

- Ne urcăm pină la Cota 
1400 și, duruș, la vale.

Ii place să danseze și-i înain
tată de programul Gasei de 
cultură din Sinaia.

Și clujanca Roșianu Ana- 
Maria, din anul II Filologie, e 
bucuroasă și fericită că se află 
în Sinaia, la odihnă, E veselă 
și mereu ride, 'neîntată de tot 
ce vede, de tot ce trăiește aici.

- String puteri pentr-u se
mestrul H să da u examene și 
mai bune decit pe semestrul I.

Nu-i displace în Sinaia nici 
studentului Lăzăriuc Victor de la 
Institutul de cultură fizică și 
sport anul IV. ; •

— Condițiile de viață de aici 
satisfac toate exigențele. Anii I 
și Iii de la institutul nostru se 
află pe Paring, in cabana con
struită de noi la 1800 m altitu
dine. Eu mă aflu aici, pentru 
că am muncit cu spor în vede
rea examenelor.

Aflu că studenții au făcut o 
excursie la Brașov și !o Poiana 
Brașovu'ui, că au vizitat Caste
lul Peleș, că au organizat întru
niri tovărășești, că au vizionat 
spectacole cu piesele „Ziariștii" 
și „Celebrul 702" date de Tea
trul din Ploiești,' că participă la 
finala concursului studențesc de 
șah, că pregătesc un spectacol 
de adio, susținut de studenții 
clujeni și cei timișoreni, dat 
atît pentru locuitorii orașului 
Sinaia cit ți pentru studenți, 
precum și o seară ăe dans, in 
sala de marmura a Cosei ce 
cultură.

Atmosferă de calm șl odihnă 
întremătoare. Peste Munții Bu- 
cegi, după zile de ninsoare, zile 
senine, luminoase, cum e cea de 
azi. Și parcă însumi mo odih
nesc și mă înalț sufletește, prin
tre acești cuviincioși și modești 
tineri, fii ai poporului 
tor, care-și petrec prin 
părintească ce le-o 
partidul, statul nostru, o bine 
meritată vacanță, acolo unde 
altădată se etala doar desmățul 
protipendadei și virtejul ruletei.

Chiar numai această scurtă 
antologie cu un „altădată" 
grăiește tineretului nostru des
pre marile transformări pe care 
le înfăptuim.

Timișoara, e fericită 
examenul de „con- 

lemn“ („cel mai

munci- 
grija 

poartă

G'nd oi țcaelă nouă și not*

bune, cum »ă nu fii vesel I

Foto : AGERPRES

ANUNȚ
Anunțăm pe toți partici- 

panții la CONCURSUL- 
GHICITOARE ÎN AJUTO
RUL TINERILOR CARE 
DORESC SA PARTICIPE 
LA CONCURSUL „IUBIȚI 
CARTEA" — că în' vedere» 
acordării premiilor și men
țiunilor celor care au reali
zat cel mai mare număr de 
puncte sînt rugați să trimi
tă pînă la 15 martie a.c. 
pe lîngă răspunsurile la 
întrebări și toate cupoane
le de participare — o notiță 
în care să se specifice nu
mele, pronumele, adresa, 
locul de muncă, profesia, 
vîrsta și faptul dacă este 
sau nu purtător al insignei 
„Prieten al cărții".

De curind înființate, cursuri
le de cultură muzicală pen
tru oamenii muncii din Bucu
rești desfășoară o vie acti
vitate cultural-muzicală în 
rîndurile formațiilor artistice 
de amatori din Capitală. Lg 
lecția ținută de criticul mu
zical Viorel Cozma a luat 
parte și compozitorul Ion 
Chirescu, despre a cărui ac
tivitate muzicală s-a vorbit. 
După lecție, cursdnții s-au 
întreținut cu compozitorul.

Foto : AGERPRES
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Muncă de îndrumare,
nu vizite grăbite

Atît la Comitetul raional 
U.T.M.-Hia, cit și în organi
zațiile de bază U.T.M. din ra
ion am aflat lucruri intere
sante despre munca activiș
tilor comitetului raional, des
pre modul cum își petrec 
timpul în organizațiile de 
bază, cum le îndrumă și ie 
ajută pentru a-și îndepiun; 
sarcinile ce le stau în fată.

Dacă cu cîteva luni în urmă 
membrii biroului, secretari 
comitetului raional U.T.M. se 
deplasau rar în organizațiile 
de bază, timpul petrecut la 
comitetul raional întrecîndcu 
mult timpul deplasărilor. în 
ultimele luni lucrul acesta a 
fost în bună măsură reme
diat. A crescut totodată și 
exigența biroului comitetului 
raional față de munca instruc
torilor. A început acum să 
se încetățenească obiceiul 
ca fiecare activist să aibă un 
plan concret de activitate 
pentru perioada în care se 
deplasează pe teren. Biroul 
comitetului raional discută 
planul fiecărui instructor în 
parte, îl ajută să și-l îmbo
gățească, dîndu-i totodată și 
unele îndrumări asu
pra felului în care 
să și-1 îndeplinească.

în acest articol 
vom stărui însă mai 
ales asupra laturii 
calitative a muncii 
activiștilor pe teren, 
asupra eficacității ac
tivității lor în orga
nizațiile de bază. 
Pentru aceasta să luăm 
cîteva exemple. Tovarășul 
Gheorghe Cocioabă, instruc
tor al comitetului raional, 
răspunde ce îndrumarea or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
din comunele Sirbi. Vorța 
și Visca. în cele peste 20 
de zile petrecute pe teren 
în luna ianuarie a ajutat or
ganizațiile U.T.M. din G.A.C. 
Sîrbi și din satul Băgara să 
organizeze cîte o brigadă de 
muncă patriotică, organizația 
U.T.M. din Valea Lungă să 
țină un concurs gen „Drumeții 
veseli" iar pe utemiștii din 
G.A.C. Sîrbi să creeze un post 
utemist de control. Aceste 
lucruri au fost prevăzute în 
planul său de muncă. Dar cum 
au fost îndeplinite 7 Să luăm, 
de pildă, problema postului 
utemist de control, Tovarășul 
Cocioabă a ajutat comitetul 
organizației de bază să aleagă 
cîțiva utemiști buni, care au 
fost propuși în colectivul pos
tului utemist de control. A 
stat personal de vorbă cu ei, 
le-a propus să organizeze rai- 
duri-anche:e. să scoată gaze
te ale P.U.C. cit mai frumoase. 
Intr-un cuvint, le-a dat un 
sac cu indicații. A uitat însă 
tovarășul instructor un sin
gur lucru: acești tineri, care de 
curînd au devenit colectiviști, 
nu cunosc încă bine nici pro
blemele economice ale gospo
dăriei agricole colective, dară
mite cum se organizează „rai- 
duri-anchetă". Tovarășul Co

In anul care a trecut 50 de tineri de la întreprinderea „Trico
tajul Roșu" din Capitală au devenit purtători ai insignei 
„Prieteni ai cărții". încă de Ia începutul acestui an, comi
tetul U.T.M. din întreprindere și-a propus să atragă noi tineri la 
concursul „Iubiți cartea". Pentru aceasta, bibliotecile din secții 
n'i început să procure și să pună la dispoziția tinerilor cărțile 
necesare. Membrii comitetul ui U.T.M. controlează cum se 
desfășoară acțiunea de pregătire pentru concurs și îi ajută pe 
tineri, lată în fotografia noastră pe secretara comitetului U.T.M., 
'tovarășa Călvărășanu Natalia, controlind situația concursului 
împreună cu bibliotecara Stănrlă Maria din secția confecții. Cu 
■acest prilej secretara comitetului U.T.M. a aflat că în secție nu- 
j mărul cititorilor o crescut la 52.

Foto: N. STELORIAN

cioabă a raportat însă la ra
ion cu satisfacție că „sarcina 
a fost îndeplinită-. Că a lă
sat în urma lui numai o hir
te pe care erau scrise nu
mele citorva oameni și nu 
un colectiv puternic, bine in
struit. capabil să contribuie 
la îmbunătățirea activității 
tineretului in producția agri
colă, asta nu l-a mal interesat.

Poate că acesta să fie un 
caz întimplător 7 Să luăm și 
un alt exemplu. Munca or
ganizațiilor U.T-M. din co
muna Buruiene (ca și a ce
lor din comuna Soimuș) este 
îndrumată de tovarășul Ion 
Lupu. Nu se poate spune că 
tovarășul Lupu n-a vizitat 
organizațiile de bază din 
comună. Spre sfîrșitul lunii 
ianuarie, de pildă, tovarășul 
Lupu a făcut un adevărat tur 
de viteză prin satele comune
lor pe care le îndrumă. Iată 
situația luată din agenda lui : 
17 ianuarie — Buruiene; 18 
ianuarie — Nevoieși; 19-20
— Barbura ; 21-22 — Fizeș... 
între 26-28 ianuarie a fost 
din nou aproape în toate sa- 

Cum folosesc activiștii Comitetului 

raional U. T. M. - Mia, timpul 

petrecut in organizațiile be**

•.ele «aricti de curioe ar fl- dar
seamănă eu un maraton).

După o asemenea statistică 
se pune în mod legitim între
barea : a avut instructorul 
timp să ajute competent or
ganizațiile de bază 7 S-a îm
bunătățit activitatea acestora 
în urma deplasărilor lui? 
Din păcate, nu ! în multe or
ganizații de bază învățămîn- 
lui politic se desfășoară slab, 
iar la Chișcădaga și Nevoieși 
cercurile politice nici măcar 
nu și-au început activitatea. 
In comună sint extrem de pu
ține abonamente la presa de 
tineret — în unele sate două- 
trei abonamente, în. altele 
•nici măcar un abonament. în 
majoritatea organizațiilor de 
bază U.T.M. în adunările ge
nerale se discută de luni de 
zile unul și același lucru: 
planul de muncă.

Din cauza lipsei de îndru
mare concretă nu rareori în 
aceste organizații de bază 
munca politică este înlocuită 
cu ședințe, cu „fabricarea" 
de hîrtii. în planul comitetu
lui comunal U.T.M. cu privi
re la mobilizarea tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice, de pildă, la întoc
mirea căruia a dat sprijin și 
tovarășul Lupu, sînt prevăzu
te măsuri interesante, utile: 
crearea unei echipe de tine
ret și a unu! post utemist de 
control la G.A.C. Bej an, or
ganizarea de noi brigăzi de 
muncă patriotică etc. Dar 
membrii comitetului comunal 
U.T.M. nu știu cum se orga
nizează o echipă de tineret, 
un post utemist de control. De 
aceea, cum era și firesc de 
altfel, pînă în prezent nu nu
mai că nu s-a creat echipa 
de tineret Ia G.A.C. Bejan, 

dar nici măcar nu s-au studiat 
condițiile din această gospo
dărie colectivă în ceea ce 
privește organizarea echipei, 
lucru ce trebuia dealtfel fă
cut înainte de întocmirea pla
nului.

Acțiuni începute și neter
minate. măsuri luate numai 
pe jumătate. îndrumări date 
în fugă și multă, multă aler
gătură fără ro6t — iată în ce 
constă stilul de muncă al to
varășului Lupu.

Dar defecțiunile relatate în 
stilul de muncă al unor in
structori se pot observa chiar 
și în activitatea unor membri 
ai biroului raional U.T.M.

în munca tovarășului 
Gheorghe Săcăluș, secretar cu 
problemele de propagandă, 
ocupă încă prea mult loc șe
dințele, întocmirea diferitelor 
hîrtii, cu care își petrece ma
joritatea timpului (și nu nu
nta; la sediul comitetului ra
ional, dar și cu ocazia depla
sărilor în organizațiile de 
bază).

în ianuarie 1961, tovarășul 
Gheorghe Săcăluș a petrecut 
11 zile în organizațiile de 

bază, dintre care 3 
zile în comuna Sirbi, 
2 zile în comuna 
Visca, 2 zile în co
muna Vorța. o zi in
tr-o întreprindere și 
două zile in comuna
Brănișca — timp coc- 
sumax in mare par
te cu pregătirea ci
torva ședințe de co

mitet și cu inminarea unor 
carnete de membru al U.T.M.

Ni se pare foarte săracă ac
tivitatea tovarășului Săcăluș 
în aceste comune și mai ales 
neorientată spre problemele 
esențiale. Comitetul comunal 
U.T.M. din Brănișca, de pildă, 
nici înainte de venirea tova
rășului Săcăluș și nici după, 
nu a știut și nu știe cum să-și 
organizeze munca pentru a-și 
îndeplini sarcinile ce-i revin.

Deplasări, după cum am 
văzut se fac. Ba unele dintre 
ele, în special cele ale instruc
torilor, au la bază și un plan 
de activitate minuțios întoc
mit. Din cele relatate mai sus 
reiese însă ineficacitatea mul
tora din aceste deplasări, tim
pul irosit de unii activiști fără 
un prea mare folos practic, 
datorită stilului lor defectuos 
de muncă. De aceea conside
răm că problema principală 
care se pune în fața Comite
tului raional U.T.M.-Ilia este 
eficacitatea deplasărilor. Și 
Cocioabă Gheorghe, și Lupu 
Ion, ca și Banu Nicolae, 
Osoianu Romulus etc. sînt in
structori cu experiență în 
munca de organizație, care 
au posibilitatea de a face o 
muncă de calitate mai bună. 
Trebuie însă ajutați mai mult, 
controlați mai îndeaproape.

Aceasta presupune însă o 
schimbare substanțială și a 
stilului de muncă al biroului 
comitetului raional U.T.M., 
schimbare care să ducă la o 
muncă mai de adîncime. Nu
mai în felul acesta comitetul 
raional, aparatul său se pot 
achita de marile sarcini pe 
rare partidul le-a pus în fața 
organizației noastre.

ȘT. NEKANIȚKI 
’ ROMULUS LAL

Ore în șir tinerii își 
petrec vremea pe sche
lele șantierelor. Con

struiesc. Aceasta le este 
meseria îndrăgită. De la 
temelii ei își încep urcușul a- 
șezind etaj peste etaj și nu-și 
curmă îndrăzneață lor ascen
siune decît atunci tind ulti
mul detaliu al proiectului este 
întruchipat în cărămidă, be
ton și fier. Cu toții se 
străduiesc ca ceea ce le 

. iese din mîini să fie bun, 
să fie trainic, să fie frumos. 
Este pentru oamenii muncii, 
pentru bunăstarea și bucuria 
lor! Acesta le este gindul 
care îi înaripează în muncă 
pe tinerii din cadrul Întreprin
derii nr. 3 construcții a 
T.R.C.L. Brașov. Acolo unde 
— în orașul Brașov, în stațiu
nea Predeal, la Codlea, Zăr- 
nești — ei înalță, alături de 
virstnici noi clădiri, muncesc 
cu entuziasm și abnegație.

Dar după ce coboară după 
schele ce fac, cum își petrec 
ei timpul liber ? (mai mult de 
jumătate din muncitorii între
prinderii sînt tineri; cu toate 
că ei sînt împărțiți pe diverse 

i șantiere, după lucru sînt aduși 
cu mijloacele întreprinderii ia 
Brașov, unde locuiesc). Acea
stă întrebare și-a pus-o cu ma
turitate comitetul V.T.M. din 
întreprindere, căutînd să-i dea 
un răspuns prin fapte.

Joi ale tineretului 
instructive și atrăgătoare

Pe tovarășul Ludovic Bene- 
ze, secretarul comitetului

noastrâ

P'OO'

TiDirii—priicipilii
tctîYișii epurai!

patriotică

Ce acțiuni întreprind 
brigăzile de muncă

In perioada aceasta de iarnă comitetele eamaikaloC.T M. 
din raionul Satu Mare au organizat numeroase acțisni de 
muncă patriotică la care au mobilizat un număr mare de 
tineri. Multe din obiectivele propuse au fost îndeplinite. 
.Altele sint in curs de realizare. Și acum, pe scurt, iată sta
diul lucrărilor de muncă patriotică in organizațiile de bară 
din unele sate și comune ale raionului.

300 de ti- 
brigăzi u- 
patriotică 

contribuit la construcția 
școli medii

Comuzu Ardod : 
neri încadrați în 8 
temiste de muncă 
au 
unei școli medii efectuînd 
voluntar o bună parte din 
munca necalificată. Economi
ile realizate se ridică aproa
pe la 20.000 lei.

★
Comuna Rușeni : A fost 

terminată construcția cămi
nului cultural din localitate. 
Prin munca voluntară efec
tuată de tineri la lucrările 
necalificate s-au economisit 
aproape 10.000 lei.

★
G.A.C. Mădăra§ : Cei 74 de 

utemiști cîți numără organi
zația și-au luat angajamentul 
de a transiporta - pe terenul 
gospodăriei lor în această iar
nă peste 15.000 de tone îngră
șăminte naturale. Pînă acum 
ei au transportat peste 10.000 
de tone. Acțiunea continuă.

★
Satul Solduba : De curînd 

a fost terminat un frumos 
local pentru căminuil cultural 
in care tinerii își vor petrece 
in mod plăcut timpul liber. 
Au participat la lucrările de 
construcție 60 de tineri reali- 
zind o economie de peste 
12.000 de lei. S-au evidențiat 
in mod deosebit tinerii Pin- 
tea Dumitru, Ardeleanu Ion 
și alții.

★
Comuna Vetiș : Organizați

ile de bază U.T.M. desfășoară 
în această perioadă o largă 
acțiune de colectare a fieru
lui vechi. Pînă la sfîrșitul lu
nii ianuarie s-au colectat 
proape 3.000 de 
chi care au și 
I.C.M.-ului. Și 
continuă.

★
Satul Gerăușa : Prin muncă 

voluntară 65 de tineri au să
pat 1.500 de metri liniari

Era și timpul să discutăm 
despre activitatea brigăzii, 
și-a dat părerea utemistul 
Florea Fănică de la Șantie 
rul Naval Oltenița, citind 
afișul care anunță adunarea 

generală.

Recreare plăcută
și

U.T.M. l-am aflat parafină un 
teanc de invitații cu un cu
prins edificator : „Comitetul 
U.T.M. al Întreprinderii nr. 3 
construcții vă invită la joia ti
neretului care va avea loc în 
ziua de 9 februarie 1961“...

— Joile tineretului au de
venit la noi o tradiție, ne spu
ne secretarul.

— Este veche tradiția acea
sta ?

— De un an și ceva.
— Sînt necesare invitațiile?
— Amatori sînt destui, este 

drept, dar invitațiile au un 
alt rost: le primesc doar aceia 
care merită ; pe fruntași îi pri
mim, pe codași ba... Și avem 
întotdeauna sala arhiplină...

Aflînd aceasta nu-i greu să 
tragi concluzia că joile tine
retului' au devenit aici mani
festări care atrag pe tineri în 
mod deosebit de vreme ce 
participarea la tie a ajuns să 
constituie chiar un factor sti
mulator în producție. Conclu
zia aceasta este intr-adevăr în
dreptățită. Joile tineretului o- 
feră tinerilor manifestări plă
cute și instructive. Conferințe 
ca: „Cinstea de a fi utemist", 
„Carnetul roșu de U.T.M." și 
altele, tratînd competent di
verse probleme pe teme dife-

Comuna Hrip : Tinerii din 
brigăzile utesniste de muncă 
patriotică au desfășurat nu
meroase acțiuni de înfrumu
sețare a comunei lor. Pînă 
acum ei au reparat 8 km dru
muri, au construit 700 de 
metri liniari trotuare pe 
ulițele satului și au reparat 
mai multe podețe.

V. MOINEAGU

a-
kg fier ve- 
fost predate 
aici acțiunea

au

educativă
rite, de la cele de interes pro
fesional pînă la cele de edu
cație sînt audiate cu interes. 
Apoi tinerii dansează împreu
nă, se cunosc mai bine, se lea
gă prietenii trainice.

O brigadă artistică 
mult îndrăgită 

și solicitată
Cineva de la celălalt capăt 

al firului de telefon insista, 
insista cu toate că secretarul 
îi explicase de cîteva ori că 
și așa brigada este programa
tă în destule locuri. Pînă la 
urmă însă tovarășul Bencze a 
trebuit să cedeze : brigada va 
trebui să dea încă un specta
col în plus într-o circumscrip
ție electorală din Brașov, cu 
repertoriul special pregătit în 
cinstea alegerilor.

Brigada artistică de agitație 
și-a cîștigat în ultima vreme 
o binemeritată faimă nu nu
mai printre constructori ci și 
în afara întreprinderii. Succe
sul și-l datorește programelor 
sale pline de miez, atrăgătoa
re și eficace. La activitatea ei,

■aJuTX u» r rjf*3- 
cw— CrâcăBarșZî fraMaal 
Tg. JVarefJ. eeaMde • ave 
ateape aMrvaarx karrilar ia 
•ctirâtaCea eafiaraf irtwtr». 
.lansete Mf< arvijr: i art,- 
raasâ ia radrirf farMCider 
arartirr. eaaaMM mar 4 
artipi a» mara ia ac-
rirraai 76 riairi. 4 «răi^e 
de d—rar, p^palar, farasăte 
dsa 44 tree 11, 2 coruri (t* 
Crâmooști și Bjdt») ca 56 
rorișri, 4 brigia urlătin dt 
ry r<» ia care mat aatre- 
aoș, p rtte I3t tureri.

Bnfoade miairr. core te 
boruri de mae pofedenteie,

I prezeozot tperteroie ioepi- 
I rute dut riafa gotpodinilor 

eoleezice din Ciba fiiculești, 
‘ Foi ți CrochuiețZi. Acum u- 
țemițtu din brigada artistică 
din Crăciunețti pregătesc un 
spectacol in cinstea alegerilor 
de deputați în Marea Aduna
re Națională și sfaturile 
populare.

GUSTAV ȘTEFAN 

•v VW ¥

-

atrasau 
construc- 
seama deținînd

și aplicațiile fie-

o altă parte a ti-

organizațiile U.T.M. 
pe cei mai talentați 
tori tineri 
preferințele 
căruia.

Iată cum 
nerilor constructori își con
sacră din timpul lor liber unei 
activități deosebit de plăcute 
și instructive pentru ei și 
lectiv.

co-

Prietenii clubului 
și ai bibliotecii

In cadrul întreprinderii exis
tă un club înzestrat cu o bo
gată bibliotecă, un televizor, 
aparat de radio și picup (a- 
cesta din urmă obținut de or
ganizația U.T.M. pentru fie
rul vechi colectat și pre
dat de tineri la I.C.M.). Aici 
își petrec în mod plăcut și util 
o parte din timpul lor liber 
numeroși tineri. Ei ascultă 
muzică înregistrată pe discuri 
și sînt nelipsiți de la progra
mele de televiziune; fișele de 
lectură ale tinerilor Ilie Po
pescu, Fiizi Andrei II, Avram 
Lungu, Liviu Spîrchez și ale 
multor altor tineri participanți 
la concursul „Iubiți cartea" îi 
indică printre cei mai activi

careIn fabrica
cunoaște o permanentă dezvol- 
tove — se angajează mereu ngi 
rruncitori in majoritatea 
ne-'. Mulți dintre ei nu 
preolabil printr-o școală 
s.<x'ată unde, odată cu 
s ’jnec, 
oocc' de
Ter-ninind școala 
rom;- o vreme oca să, pe lingă 
per Ur se încadrează in 
• ■ața organizat’lor de cartier, 
-. • - _ Odată cu intrarea în 
întnep- -ce-e insă, primul drum 
~ tac a o-gc- zete U.T.M. mc- 

‘-■■si dorința de a de- 
de acești 

■xj-e râspun- 
tră este să-i 
ă cit mai 
dk*< u s nostru, 

c- pe cc-e e-c tre- 
rf I '-taa a! perti- 
esăr--s'-ec con- 

pctric 
:-țe-

lor ti- 
trec în 
profe- 
profe- 

să-și poată însuși și un 
cunoștințe politice, 

elementară,

Tribuna 
secretarului 
organizației 

U. T. M.

-oeo'in -ec arterlekx sarcini 
Oe orge- oate cte-:la noastră 
esae •noreototo și asupra preqo- 
tr or pc rice — oceosto fiind 
oe-r. no, de ostiei, problema 
eserrtoJâ. in afe-c făptui ui că 
■e reco-andom să studieze și 
să-și i-sosească p-esede"ie Sta- 
tututaj U.T.M., pe multi dintre 
ei îi încadram în invoțămintul 
politic de organizație.

Gr'jc noastră pentru pregăti- 
-ec politică a acestor tineri nu 
se .m tează numai la cele spuse 
mai sus. Noi căutăm să-i cu
noaștem îndeaproape pentru a 
ști în ce direcție au mai mare 
nevoie de ajutor. Aproape 
toți sint foarte tineri — între 16 
și 20 de ani, mulți dintre ei în- 
vățînd odată cu meseria și cum 
să-și organizeze viața. In ase
menea momente un sfat dat la 
timp, o observație făcută cu 
exigență dar șf cu căldură, îl 
poate scuti pe tinăr de o expe
riență tristă, de un pas greșit.

cititori ai bibliotecii. Organi
zațiile U.T.M., ducînd o susți
nută propagandă în rîndul ti
nerilor, îi atrag să frecventeze 
clubul și biblioteca unde 
numai de cîștigat.

Tot împreună

își

Din inițiativa organizațiilor 
U.T.M. tinerii constructori au 
făcut cîteva excursii la Sinaia, 
unde au vizitat Castelul Peleș, 
la Poiana Brașov, la Castelul 
Bran — de unde s-au întors 
cu amintiri de neuitat.

Alți tineri, peste 100, 
petrec ceasurile libere de după 
lucru pe băncile școlii, corn- 
pletîndu-și studiile la cursu
rile serale. Fruntași deopotri
vă în muncă și la învățătură 
sînt Soare Gheorghe Tănase, 
instalator, fierarul-betonist Ion 
Dicu, dulgherul Kerekes Kal
man, electricanul Circiumaru 
Gheorghe...

*

lnțelegînd importanța rolu
lui pe care organizațiile 
U.T.M. îl au în organizarea 
timpului liber al tinerilor, pen
tru ca aceștia să nu și-l iro
sească fără nici un folos (așa 
cum se întîmpla și în cazul 
multor tineri constructori bra
șoveni cu cîtăva vreme în ur- 

' mă) comitetul U.T.M. de la În
treprinderea nr. 3 construcții 
Brașov, a reușit să obțină în 
acest sens rezultate bune pînă 
acum și perseverează pentru 
o reușită tot mai deplină în 
viitor.

I, CIURDAȘU

In
în 

de 
ti-

Am să dau cîteva exemple, 
ultimele luni au fost primiți 
U.T,M. de către organizația 
bază din secția noastră 18 
nere fete : Doina Vasile, Ma- 
rioaro Coteț, Viorica Dumitres
cu, Anișoara Roman și altele.

Pregătirea lor pentru , a intra 
in U.T.M. a decurs firesc : s-au 
înscris la învățămîntul politic, au 
studiat Statutul U.T.M., nu au 
lipsit de la nici una din activi
tățile organizației. Dar nu cu 
toate celelalte fete lucrurile 
s-au petrecut la fel. Așa, de pil
dă, Florica H. s-a prezentat la 
b:roul U.T.M. Io cîteva zile după 
angajare, intrebindu-ne ce tre
buie să facă pentru a putea in
tra in U.T.M. Am stat de vorbă 
cu ea, om rndrumat-o să ci
tească și om stabilit ca un mem- 
b-j a’ braulu; să se ocupe mai 
r-_'t de ea. lucra la finisaj — 
ooerafe foorte ușoară pe care 
o foc de obicei începătorii. Dar 
: meJ trecea și Florica nu ma

nifesta nici un in
teres
sa
Ano 
bră

trebuie să 
bun 

col ifieo re

M. după terminarea 
stat o perioadă acasă, 
timp, lipsită de supra- 
(locuia cu o bunică) a

de a prog re
in meserie. 
Matei, mem- 

a biroului
U.T.M., ira expli
cat că un tinăr 
tindă să ajungă 

un bun meseriaș, să aibă
o ca iriore cit mai înaltă, 
că ocecsia este o cerință a
organizației față de utemiști ; 
da- degeaba. Florica se sim
țea bine și așa. In aceste 
condiții o puteam noi consi- 
oera pregătită sa devină ute- 
mstă ? Ana Matei n-a renun
țe! in a o convinge. Dreptatea 
fi nd de portea Anei, Florica 
s-a inscris in cele din urmă Iu 
cursul de calificare, devenind ‘n 
scurt timp o bună muncitoare.

Elena 
școlii a 
in core 
veghere 
n merit intr-o societate nu toc- 
mai corespunzătoare. A venit in 
fabrică cu o serie de compor
tări discutabile. Muncea fără 
tragere de inimă și simț de răs
pundere. era certăreață. Dato
rită carocterului ei ușuratic, 
manifestat pină și in stridența 
cu care se îmbrăca, nici nu era 
simpatizată de cei din jur. Dar 
noi aveam datoria să ne ocu
păm de ea cu atenție, să n-o 
lăsăm să meargă incinte pe 
drumul pe care apucase. Și in
tr-adevăr întregul birou s-a ocu
pat de Elena. în producție am 
dat-o în seama unei bune mun
citoare, iar după 
geam acasă 
comandam 
cum să-și folosească timpul 
liber. Sub 
stră Elena s-a schimbat 
mult și aceste schimbări 
reflectat de la comportare și 
pînă la felul în-care se îmbrăca. 
Ci nd'.a devenit uțqmișftăr.gpq de 
ocum o burtă ' muncitoare, un 
om’activ. , 'ir-i.-.rr

Experiența noastră ’nfera do
vedit că cunoașterea tinerilor 
înainte de a deveni utemiști, 
discuțiile din adunările de pri
mire în U.T.M., sînt baza de la 
care pornește organizația în 
educarea lor comunistă.

ȘTEFANIA BREBEA 
secretara organizației 
U.T.M. nr. 4, Fabrica 

de confecții-Brăila

aceea mer- 
ea, ii re- 

să citească,
la

ce

influența noa- 
foarte 

s-au

TOTI UTEMIȘTII 
Al SARCINI

CONCRETE
Iată o statistică interesantă cu 

privire la activitatea celor 130 
de utemiști din organizația de 
bază U.T.M. nr. 2 din cadrul 
Uzinelor „Timpuri Noi“ din Ca
pitală.

Toți utemiștii sînt încadrați în
15 brigăzi de producție, 7 ute
miști fac parte din postul ute
mist de control. Lună de lună, 
toți membrii organizației sînt an
trenați în întrecerea socialistă pe 
baza unor obiective mobiliza
toare, majoritatea dintre tineri 
ridieîndu-se la nivelul fruntași
lor.

Toți strungarii tineri au ter
minat de curînd un curs de ci
tire a desenului tehnic care a 
contribuit la ridicarea nivelului 
lor profesional. In curînd se va 
deschide un curs asemănător 
pentru frezori.

In organizație sînt constituite 
4 brigăzi utemiste de muncă pa
triotică. In conducerea lor sînt 
12 utemiști. Majoritatea din cei 
126 membri ai brigăzilor- poartă 
cu mîndrie insigna de brigadier 
al muncii patriotice.

Toți utemiștii învață. In cele 
4 cercuri politice organizate în 
acest an învață 98 de utemiști ; 
26 utemiști sînt la cursurile pre
gătitoare pentru înscrierea lor în 
clasa a VIII-a a liceului seral;
16 utemiști frecventează cursurile 
școlii medii serale începînd de 
la clasa a VIII-a și pînă la a 
X-a.

Aproape toți utemiștii sînt ci
titori frecvenți ai bibliotecii ; de 
curînd 15 utemiști au obținut in
signa „Prieten al cărții" iar alți 
24 se pregătesc pentru discuțiile 
finale din cadrul concursului 
„Iubiți cartea".

Printre utemiști mai găsești : 
2 instructori de pionieri, 7 
membri ai echipei de dansuri, 4 
propagandiști la cercurile poli
tice de Ia școala profesională a 
uzinei, 8 coriști, un membru al 
brigăzii artistice de agitație, co
laboratori ai gazetei de perete 
etc. ’

Acestea nu epuizează însă acti
vitatea multilaterală pe care o 
desfășoară utemiștii de aici. Dis- 
eutînd cu ei rămîi uimit de nu
mărul mare dc spectacole pe 
care-1 vizionează, de tematica 
largă a conferințelor pe care le 
audiază la club ori Ia Casa de 
cultură a tineretului, de partici
parea lor activă la reuniunile ori 
„Joile tineretului".

M. V.



Am 18 primăveri
Simt răspundere de-acum și lupt,
Ca brigada mea intii să iasă, 
Tinerețe, astăzi n-ai obrazul supt, 
In uzină ești la tine-acasâ.
Viața nouă ! visul tu ni-l crești 
Votul tinereții ți-l dăm ție ;
Amintirea anilor acești
Vom păstra-o-n suflet veșnic vie.

1 ............. ,
(Din poezia trimisă ziarului de corespondentul voluntar 

RADU F.).

Da !... Gt de frumos sună a- 
ceste cuvinte : 
In ziua aceea 
de dimineață 
oglindă. Ți-ai 
mult ca de 
Abia atunci 
pieptul

De la minerul Ursu Marin 
am primit o scrisoare scurtă, 
dar semnificativă.

„Am 18 ani i", 
te-ai sculat mai 
și ai alergat !a 
privit chipul mai 
obicei. Ciudat I 
ai observat că

e parcă mai puternic, 
că ești mai înalt, mai vînjos. 
La fabrică sau la școală tova
rășii de muncă ți-au prins la 
butoniera hainei o floare. Te-au 
felicitat. Cei mai vîrstnici ți-au 
strîns imîna. Strîngerea lor de 
mină a fost parcă altfel decît 
altădată. Era așa ca de la egal 
la egal. Atunci, pentru prima 
dată ți-ai șoptit mîndru, doar 

Sînt
dată ți-ai șoptit mîndru, 1 
pentru tine : „Am 18 ani. 
major !“

Te desprinzi greu de 
frumoși ai adolescenței, 
nu-i nimic, te așteaptă alți 
mai frumoși, Ai în față un 
tor luminos spre 
sigur, hotărît.

Știi prea bine 
deauna a fost la 
și din amintirile 
dar mai cu seamă le-ai 
din viața amară din trecut a 
maistrului sau a profesorului 
tău. Au fost și vremuri în care 
cei ca tine își blestemau cele 
18 primăveri împlinite. Le bles
temau că nu aveau ce mi nea, 
că nu puteau munci, că peste 
tot erau mai exploatați, mai 
storși de vlagă. Toate acestea 
ie știi bine și să nu le uiți.

Sute de scrisori vin la redac
ție. Sute de plicuri, din cele 
mai îndepărtate colțuri ale 
țării. Fiecare dintre ele poves
tește despre anii luminoși pe 
care îi trăim, despre frumuse
țea vieții de azi. Printre ele în- 
tilnești multe care încep cu a- 
celeași cuvinte, care în aceste 
momente capătă un caracter 
simbolic. „Votez la 18 ani !“. 
„Votez pentru prima dată !“. 
Din ele răzbate bucuria tînă
rului care are acum acest 
mare drept, acela de a parti
cipa la alegeri. Constituția pa
triei noastre socotește 
pe cei de 18 ani, Ie dă 
să participe la viața 
a țării în rînd cu toți 
cetățeni. Tinerii prețuiesc drep
turile și libertățile de care se 
bucură astăzi. Fiecare dintre ei 
își împărtășește gîndurile acum, 
în preajma alegerilor de depu- 
tați în Manea Adunare Națio
nală și în Sfaturile Populare,

anii 
dar 
ani 
vii- 

care pășești

că nu 
fel. Ai 
tatălui

tot- 
aflat 
tău, 

aflat

maturi 
dreptul 
politică 
ceilalți

„Abia începusem să umblu 
în picioare cînd tata a plecat 
pe front. Am aflat mai tirziu 
ce-mi spusese el la plecare. 
M-a ridicat în brațele vînjoa- 
se, mi-a pus cascheta lui pe 
cap și mi-a spus: Să crești 
mare fiule și să trăiești în 
pace ! De atunci el nu s-a 
mai întors. Dar eu am apucat 
alte vremuri decît cele pe 
care le-a trăit el. Acum, la 
18 ani, sînt miner. Mi-am în
deplinit unul din 
frumoase visuri ale 
Iar eu știu pentru 
Votez pentru ca 
nu-și mai ia rămas
la feciorii lor, așa cum 
luat tata de la mine, 
pentru ca toți cei de 
mea să trăiască în pace și să 
se bucure din plin de frumu
sețea zilelor noastre de azi. 
Iată de ce întreaga mea pu
tere de muncă o pun în sluj
ba înfloririi patriei".

Și fiecare din aceste plicuri 
conțin în rândurile lor bucu
ria celor care votează pen
tru prima oară. Fiecare din 
autorii acestor rînduri își în
dreaptă plini de recunoștință 
gîndul către partidul nostru 
drag care îi ocrotește și 1« 
călăuzește pașii spre un viitor 
fericit

După ce amintește despre 
marile transformări pe c 
le-a cunoscut orașul de 
Crișul Repede — Oradea 
Balș Rodica își încheie scri
soarea cu cîteva versuri în
chinate partidului. în ele și-a 
pus toată dragostea ei pentru 
cel care-i luminează calea în 
viața frumoasă de azi.

In noi e viitorul țării mele 
Și luminate ni-s cărările.
O viață nouă tu ne-ai făurit 
Partid părinte, “

Sudorul Ion 
la Fabrica de

cele mai 
copilăriei, 
ce votez, 
tații 
bun

să 
de 

și-a 
votez 
virsta

Altă scrisoare, alte gînduri, 
alte năzuințe.

„Mi-e drag satul meu, scrie 
Letiția Rațiu. Îmi sînt dragi 
noile lui construcții, mi-s 
dragi oamenii lui harnici, ho- 
tărîți. Aici ne-am trăit sără
cia și mizeria în anii de de
mult, aci trăim zilele fericite 
ale prezentului. S-a schimbat 
mult satul meu. Aici s-au 
înălțat case mîndre, avem ci
nematograf și cite altele.. Șo
seaua asfaltată te cheamă 
parcă seara la plimbare, iar 
becurile electrice îți zîmbesc 
Is, tot pasul. Aici m-am născut 
și am crescut eu, aici, în sa
tul Unirea din raionul Aiud. 
Oamenii nu mai sînt robi ca 
altă dată. Fiii lor, cei de o 
vîrstă cu mime, învață acum 
la școli superioare în orașele 
din împrejurimi, iar cei din 
sat s-au unit în marea fami
lie a colectiviștilor. Și eu vo
tez pentru prima oară. Votez 
pentru satul meu, o părticică 
din mîndra noastră țară. Vo
tez ca el să fie mai frumos, 
mai bogat, votez candidații 
Frontului Democrației Popu
lare, interpreți și ai ginduri- 
lor și visurilor noastre, cei 
de 18 ani".

Popularizînd realizările
regimului nostru

Într-o vizită la Consiliul 
regional F.D.P. am aflat 
lucruri interesante des

pre felul cum se popularizea
ză realizările regimului nos
tru democrat-popular în re
giunea Bacău.

în urma sarcinii trasate 
de către comitetul regional de 
partid, comisia de propa
gandă și agitație din ca
drul consiliului regional F.D.P. 
a acordat o deosebită a- 
tenție acțiunilor de popu
larizare a realizărilor din re
giunea noastră înfăptuite tn 
anii puterii populare.

Această comisie a căutat 
să găsească mijloacele cele 
mai sugestive pentru a ilustra 
cît mai concret realizările 
obținute. Astfel, în afara ce
lor două fotomontaje repre
zentînd succesele dobîndite 
pe drumul industrializării so
cialiste și transformării socia
liste a agriculturii regiunii 
Bacău, tipărite fiecare în cîte 
50.000 de exemplare, și a unui 
alt fotomontaj închinat reali
zărilor social-culturale, s-a 
pus un mare accent pe edi
tarea în tiraj de masă a 
unor foi volante, cuprinzînd 
cîte o expunere scurtă și un 
grafic comparativ. Aceste foi 
volante ilustrează realizările 
obținute în cele mai diferite 
domenii de activitate ca de 
pildă: ce s-a făcut în anii pu
terii populare în domeniul 
ocrotirii sănătății și al preve
derilor sociale, al creșterii ni
velului de trai, al mișcării 
sportive etc. De bună seamă, 
în acest fel se pot ilustra mai 
concret și mai direct realiză
rile regimului nostru demo
crat-popular din toate dome
niile vieții decît 
fotomontaj general, 
scop s-a mai editat 
raj de 5.000 de
monografia „Regiunea Bacău 
în anii puterii populare". A- 
ceastă monografie s-a difuzat 
la toate casele alegătorului. 
Am aflat că alegătorii îi acor
dă foarte multă atenție.

printr-un 
în același 
într-un ti- 
exemplare

ale
re

în cele 325 de Case 
alegătorului, deschise în 
giune s-au ținut peste 360 de 
prelegeri de către conferen
țiari bine documentați. Numai 
în perioada dintre 15-31 ia
nuarie 1961, la casele alegă
torilor, căminele culturale, 
colțurile roșii și cluburi, au 
fost ținute 621 de conferințe 
la care au participat 55.908 
oameni ai muncii. Apoi 870 
de echipe artistice de amatori 
de la sate și 180 de formații 
artistice sindicale și-au dat 
concursul prezentînd în cadrul 
acestor manifestări programe 
culturale legate de campania 
electorală. în vederea popu
larizării realizărilor din re
giunea Bacău s-au mai orga
nizat la casele alegătorilor 
din orașe Și sate simpozioane 
cu participarea unor munci
tori și cadre de conducere 
care muncesc la noile unități 
industriale ale regiunii, și a 
unor țărani muncitori din u- 
nele gospodării colective mi
lionare. S-au organizat de a- 
semenea întîlniri ale alegăto
rilor cu scriitori și oameni de 
artă din regiunea Bacău care 
au vorbit despre condițiile noi 
de muncă și creație oferite oa
menilor de artă și cultură de 
regimul democrat-popular.

Toate acțiunile și manifes
tările amintite mai

luînd o
De

vor organiza

Marceliu de 
ciment „Ilie 

Pintilie“ din Fieni, ne-a tri
mis o scrisoare în care vor
bește despre toți tovarășii lui 
de muncă care votează pen
tru prima oară.

fii slăvit

Ca și celelalte orașe ale țării și Craiova a întinerit în anii regimului nostru. In fotografie t blocuri noi pe strada Al. I. Cuza.
Foto : AGERPRES
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„Avem doar ÎS ani. Acum, 
la 18 ani, fiecare dintre noi 
are în față un viitor frumos. 
Eu sînt sudor. Gh. Pirvulescu, 
Ion Oprea. Ion Nuță sînt lă
cătuși. Blaga Gheorghe e me
canic iar Constantin Iancu e 
laborant. Toți sîntem elevi 
ai școlii medii serale. Astăzi 
condițiile create de partid ne 
asigură posibilitatea de a 
învăța, de a ne împlini visu
rile cele mai îndrăznețe. Anul 
acesta, nu-i vom mai petrece 
cu privirea pe părinții și fra
ții noștri sau pe tovarășii de 
muncă cînd vor merge la vot. 
Avem 18 ani și ne bucurăm 
și noi de acest drept. Dorim 
să fim primii la centrele de 
votare. Va fi o zi de neuitat 
pentru noi, atunci cînd pen
tru prima oară vom vota pe 
candidații noștri, candidații 
Frontului Democrației 
lare".

încheierea lucrărilor Comisiei mixte 
guvernamentale romîno-bulgare

Popu-

dintre 
prima

Și mai sînt mulți 
cei ce votează pentru 
oară, cei care vor să împărtă
șească tuturor marea lor 
bucurie.

Silvia Chiran din București, 
Niță Constantin din Pitești, 
Tone Florian din Drăgășani, 
Maria Pană, din comuna Glo- 
deanu, raionul Pogoanele, 
Andreiaș Costescu din Mediaș 
și mulți alții au așternut în 
rînduri simple toate gîndurile 
lor, toată frumusețea celor 
18 ani pe care îi trăiesc tine
rii în patria noastră.

Cad filele din calendar. Cu 
fiecare filă ruptă, cei care au 
împlinit 18 ani se apropie tot 
mai mult de ziua alegerilor 
cînd, alături de toți oamenii 
muncii din patria noastră, 
vor vota pentru o viață din 
ce în ce mai îmbelșugată, 
pentru viitorul luminos al 
patriei, pentru măreața cauză 
a socialismului și a păcii.

Hochei pe gheață
• După cum transmite cores

pondentul sportiv al Agenției 
TASS. echipa de hochei pe 
gheață a Institutului de căi fe
rate din Leningrad se pregă
tește intens in vederea competi
ției „Cupa orașului București", 
care va începe la 15 februarie 
în R. P. Romînă. Echipa studen
ților din Leningrad a cîșligat în 
anul 1958 campionatul R.S.F.S. 
Ruse fi de atunci participă la 
întrecerile echipelor de catego
ria A. Poarta echipei leningră- 
dene va fi apărată de luri Efi
mov, în vîrstă de 22 ani. Dintre 
apărători se remarcă Victor Mo- 
siaghin și Ivan Gurlov, iar din. 
tre atacanți: luri Komarov, cel 
mai tehnic jucător al formației, 
Nikolai Bulanov, Herman Gri
goriev fi Evghenii Dubrovin. 
Echipa Institutului de căi ferate 
din Leningrad a susținut pînă 
acum un singur meci internațio
nal, învingînd cu scorul de 
11—1 echipa Partizan din Bel
grad.

„Deși echipa noastră nu are 
experiența meciurilor internațio
nale — a declarat antrenorul 
Evghenii Dzeiarski — sperăm 
să avem o bună comportare la 
turneul de la București. Pentru 
aceasta jucătorii noștri s-au an
trenat cu deosebită atenție".

maestru Bronstein. El a totalizat 
asttfel 12 puncte și a trecut pe 
locul doi în clasament înaintea 
lui Ghețler — ll'h puncte. Cu 
mare interes a fost urmărită 
continuarea partidei dintre 
Spasski și Banik. La întrerupere 
Spasski avea un turn și 3 pioni 
pentru două figuri ușoare și 1 
pion. Marele maestru din Le
ningrad a rezolvat cu succes a- 
cest final dificil, 
victorie care îi dă din nou șan
sa să lupte pentru locurile frun
tașe.

S-au terminat remiză partide
le: Hasin—Stein, Averbach— 
Cerepkov, P. Lugaevski—Banik, 
iar Tarasov l-a învins pe Sima- 
ghin.

Clasamentul înaintea rundei a 
19-a — ultima a campionatului: 
1. Petrosian 13 puncte; 2. Kor- 
cinoi 12 puncte; 3. Gheller 
Il*/2 puncte; 4—5 Spasski, Stein 
11 puncte; 6—7 Smîslov, Polu- 
gaevski 10'/1 puncte etc. Pri
mii patru clasați din campiona
tul U.R.S.S. vor căpăta dreptul 
de a participa la turneul inter
zonal organizat de Federația In
ternațională de fah.

Box

repurtînd o

Intre 3 și 7 februarie 1961 
au avut loc la București lu
crările sesiunii Comisiei mix
te guvernamentale rormno- 
bulgare de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.

In cadrul lucrărilor sesiu
nii au fost examinate proble
mele privind realizarea pre
vederilor Acordului comer
cial de lungă durată și posi
bilitățile de dezvoltare în con
tinuare a colaborării econo
mice și tehnico-științifice din
tre cele două țări, precum și 
măsuri organizatorice privind 
activitatea comisiei mixte.

Cele două delegații au con
venit asupra lărgirii nomen
clatorului de produse și creș
terii volumului schimburilor 
între cele două țări pe perioa
da 1961-1965.

In scopul dezvoltării lucră
rilor geologice din R. P. Bul
garia pentru descoperirea de

noi rezerve de țiței și gaze, 
Republica Populară Romînă 
va acorda Republicii Populare 
Bulgaria ajutor în dezvoltarea 
prospecțiunilor geologice prin 
asigurarea de consultații la 
proiecte tehnice, transmiterea 
de documentații tehnice orga
nizațiilor bulgare corespun
zătoare, trimiterea de specia
liști pentru a da sprijin la lu
crările geologice, precum și 
prin livrări de utilaje petro
liere de prospecțiuni și de fo
raj.

Livrarea acestor utilaje și a- 
cordarea ajutorului tehnic, în 
conformitate cu hotărîrile 
luate de conducerile de partid 
și de stat din cele două țări, 
se va face pe credit.

Comisia a adoptat măsuri 
privind specializarea în fabri
carea unor produse ale indus
triei constructoare de mașini 
și pentru elaborarea de pro-

puneri de colaborare în alte 
ramuri de producție ale celor 
două țări.

La sesiune s-a examinat 
stadiul în care se află studiile 
privind construirea unei hi
drocentrale pe Dunăre în 
punctul Izlaz-Ghighen și s-a 
hotărît continuarea acestor 
studii în vederea construirii 
centralei prin eforturile co
mune ale celor două țări.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat într-o atmosferă tovă
rășească și în spiritul unei 
depline înțelegeri.

Protocolul întocmit a fost 
semnat din partea romină de 
tov. Alexandru 
vicepreședinte al 
de Miniștri al 
Populare Romîne, 
tea bulgară de tov. Jivko Jiv- 
kov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria.

Bîrlâdeanu, 
Consiliului 
Republicii 

și din par-
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Șah
• Cel de-al 28-lea campionat 

unioned de șah a continuat cu 
disputarea partidelor întrerupte. 
Numai 8 mutări s-ou mai făcut 
în partida Petrosian—Taimanov 
fi acesta din urmă a oprit ceasul, 
felieitindu-ți partenerul pentru 
victorie. Acumulind înaintea ul
timei runde 13 puncte, marele 
maestru Tigran Petrosian nu 
mai poate pierde locul întîi. Un 
punct prețios a obținut Korcinoi, 
care a cîștigat partida cu marele

• Duminică dimineața în in
cinta Circului de stat, cu înce
pere de la ora 10 va avea loc 
o interesantă reuniune de box 
în cadrul căreia se vor întîlni 
pugiliștii clubului Progresul cu 
cei ai selecționatei orașului 
Cîmpulung Muscel. In cele mai 
importante meciuri «e întilnesc: 
Ion Marin—Ion Marcul V. Ba- 
diu—AL Bariciu și L Ivan— 
E. Scbnapp.

Fotbal

REVISTA UNIUNII ZIA
RIȘTILOR DIN R.P.R. 
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A lost lansată 
o nouă motonavă

Tovarășul Alexandru Mo- 
ghioroș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.. vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a oferit joi o masă 
în cinstea conducătorului de
legației guvernamentale eco
nomice a R. D. Vietnam, 
Nguen Zui Cin, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, locții
tor al primului ministru 
președintele Comitetului 
Stat al Planificării.

Au luat parte Dang Viet 
Chiau, vicepreședinte al 
mitetului de Stat al Planifică
rii și ceilalți

gației guvernamentale econo
mice a R. D. Vietnam, pre
cum și Nguyen Minh Chuong, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. D. Vietnam la Bucu. 
rești.

Au participat tovarășii A* 
jexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării. Gogu Rădules- 
cu, ministrul Comerțului, Mi« 
hail Florescu, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimie^ 
membri ai conducerii unor 
ministere economice, funcțio
nari superiori.

(Agerpres)

In cinstea alegerilor de Ia 5 
martie, constructorii de la 
Șantierele navale din Galați 
au lansat joi la apă o nouă 
motonavă de 2.060 tone. Con
strucția ei a durat cu 6 luni 
mai puțin decît a primului 
vas similar construit la aceste 
șantiere. Generalizarea meto
delor înaintate, ca folosirea 
largă a sudurii automate și 
semiautomate, asamblarea va
selor după sistemul secții și 
blocsecții, a dat posibilitatea 
ca noua motonavă să fie lan
sată la apă cu 20 de zile îna
inte de termenul planificat. 
Consumul specific a fost re
dus cu peste 24 tone tablă și 
profile, față de consumul în
registrat la primele motonave.

Ș* 
de

Co-• Pe stadionul Marocana din 
Rio de Janeiro s-a disputat 
miercuri întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre echipa 
Real Madrid și formația brazi
liană Vasco de Gama. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egali
tate: 2—2 (2—0).

★
• în cadrul sferturilor de fi

nală ale turneului internațional 
de fotbal pentru echipele de ju
niori, formația Lanerossi a în
vins cu 1—0 pe Fiorentina, iar 
Internazionale a cîștigat cu ace
lași scor în fața echipei F.C. 
Torino. în celelalte meciuri ur
mează să se întîlnească A. C. 
Milano—Dinamo Zagreb și Ju- 
ventus—Bayern Munchen.

Rugbi
• Echipa selecționată de rugbi 

a Africii de sud și-a început 
turneul în Franța jucînd la 
Bordeaux cu o reprezentativă a 
Franței de sud-vest. Rugbiștii din 
Africa de sud au terminat învin
gători cu scorul de 29—3 
(13—3).

Handbal
• în ziua a doua a competi

ției internaționale „Cupa orașu
lui București" pentru echipele 
feminine de handbal în 7 s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te : București—București tineret 
12—6 (5--4); Belgrad—Buda
pesta 11—10 (5—7).

Astăzi se dispută partidele : 
București (tineret)—Berlin (ora 
18,30) și București—Belgrad 
(ora 19,30). în deschidere la 
ora 17 meciul masculin C.C.A.— 
Rapid.

membri ai dele.

Informații
Joi a sosit

torcîndu-se . ___ . __
Vasile Florea, membru ai Bi
roului Comitetului Central al 
U.T.M., care a participat la 
sărbătorirea celei de-a 40-a a- 
niversări a Federației Tinere
tului Comunist Italian.

în Capitală, în- 
din Italia, tov.

A sosit în Capitală pianistul 
italian Rodolfo Caporali, pro
fesor la Academia Santa Ce
cilia din Roma, care va sus
ține un recital la Cluj, în ziua 
de 10 februarie, și un altul la 
București, în ziua de 12 fe
bruarie.

(Urmare din pag. I-a)
Un portret de pe șantier

însorit. Din 1959 au participat 
la construcția a 5-6 obiective 
importante aici, la Onești și 
Borzești. Unii 
și-au chemat în brigadă și 
frații mai mici, de prin dife
rite colțuri de țară. Stanciu 
Victor și Trifescu Nicolae, cei 
mai tineri dintre ei, se simt, 
alături de ceilalți, ca într-o a- 
devărată familie.

Acest spirit colectiv, instau
rat în brigadă, oglindește cu 
fidelitate încă o latură a ca
racterului tînărului ei condu
cător. E vorba de grija față 
de om, de grija pentru o bună 
calificare a tovarășilor și asi
gurarea unor condiții satisfă
cătoare de trai, de grija pen
tru îmbogățirea orizontului lor 
cultural.

Această latură a caracteru
lui lui Bucelea se amplifică 
armonios cînd trecem la pro
blemele de interes general, la 
problemele obștești. Prin apli
carea uneia dintre inițiativele 
lui, întreprinderea în cadrul 
căreia lucrează a avut anul tre-

cut economii de peste 1.000.000 
lei. Gheorghe Bucelea duce o 
vie activitate pe tărîm ob
ștesc. Aici, la Onești, el este 
un luptător neobosit pentru a- 
sigurarea unor optime condi
ții de muncă, de locuit, de hra
nă și culturale — pentru toți 
tinerii muncitori de pe șan
tier. Fiindcă, în noul oraș O- 
nești, problemele cetățenești 
sînt strîns legate de problemele 
șantierului. E o caracteristică 
a locurilor, în care, nu numai 
că se naște un oraș și un com
plex industrial, dar se naște 
și „lumea" acestora, atmo
sfera, specificul lor. Pentru ca 
Oneștiul să însemne deopotri
vă, de la început, și condiții 
moderne de viață, și menta
litate înaintată, socialistă, și 
încordare creatoare, și frumu
sețe, — tînărul Gheorghe Bu
celea, și — odată cu el — atî- 
ția alți muncitori de frținte ai 
șantierelor de aici, își aduc in 
permanență, de ani și ani, cu 
modestie și perseverență, a- 
portul lor rodnic și revelator.

îi păstrează încă o parte din 
ființă sus, in păienjenișul me
talic al schelelor. E un om fă
cut parcă să trăiască și să 
muncească acolo, sub înalt, 
între căldura pămîntului și go
lul fascinant al azurului- in
tr-o încordare perpetuă cu 
fierul, cu dimensiunile, într-o 
luptă cu propria odihnă, pre- 
lungindu-și tinerețea spre bol
tă cu fiecare bară nouă meta
lică...

Cu o seriozitate matură, 
o bună calificare, modest 
comunicativ, Bucelea este 
momentul de față cel mai bun 
șef de brigadă de pe Valea 
Trotușului, Aproape jumătate 
din oamenii brigăzii (toți sub 
26 de ani) lucrează cu el din 
1955, de la Dărmănești. In 
1958 au construit împreună 
case de odihnă, pe litoralul

dintre ei

cu

în
sus vor 
extindere 

asemenea, 
un număr

continua, 
și mai mare, 
se 
de 10 expoziții de fotogra
fii, 
una, 
rile

în fiecare raion cîte 
reprezentînd realiză- 

regimului nostru în 
regiunea Bacău în industrie,
agricultură și în domeniul so
cial-cultural. Fotografii au și 
început să se întoarcă de pe 
teren și mapele cu fotografii 
pentru expoziții au început să 
se umple una cîte una cu 
imagini grăitoare despre dez
voltarea economică impetuoa
să și înflorirea regiunii noa
stre în anii puterii populare.

V. MAȘEK

Pregătiri pentru campania 
de primăvară

în Dobrogea se fac intense 
pregătiri pentru buna desfă
șurare a lucrărilor agricole de 
primăvară. în stațiunile de 
mașini și tractoare revizuirea 
și repararea tractoarelor a fost 
executată în proporție de pes
te 95 la sută. Mecanizatorii 
din S.M.T. Sibioara, Topraisar, 
Topologu, Dorobanțu și Cas- 
telu, au pus în stare de func
ționare întregul parc de trac
toare și mașini pe care-1 vor 
folosi la însămînțările de pri
măvară. Gospodăriile agricole 
colective au reparat, de ase
menea, în atelierele proprii, 
aproape 500 de pluguri cu 
tracțiune animală și peste 400

în Dobrogea
a-de semănători. Colectiviștii 

cordă o deosebită atenție pre
gătirii semințelor. Ei au con
diționat aproape 70 la sută 
din cantitățile de sămînță de 
orz și ovăz și continuă în pre
zent verificarea acestora în 
laboratoare. Pe cîmp au fost 
transportate mari cantități de 
îngrășăminte.

Anul acesta gospodăriile co
lective vor însămînța întrea
ga suprafață prevăzută pentru 
floarea-soarelui numai cu să
mînță din soiul Wniimk-8931, 
iar din cele destinate culturii 
porumbului pentru boabe, pe 
mai mult de 60 la sută vor 
semăna sămînță hibridă.

Antrenament la bazinul acoperit din cadrul Complexului sportiv 
Floreasca din Capitală.

Foto : AGERPRES

„Doctorițele noastre
t~i ata venise în biroul con- 
J’ labilității să rezolve cî

teva probleme. Copia pe 
un carnețel cifre dintr-un re
gistru voluminos și treaba a- 
ceasta o preocupa foarte 
mult. Era îmbrăcată într-un 
halat de un alb imaculat iar 
părul îl legase strîns sitb o 
băsmăluță cu asemănare de 
bonetă.

Cînd, însfîrșit, găsi timp să 
privească pe cei din jur, Tu
dor Ion făcu prezentările:

— O cunoașteți pe doctorița 
noastră ?

Fata ne întinse mina :
— Eugenia Zamfir! 
Am întrebat-o:
— Ați terminat de mult me

dicina ?
Încurcată, ne știind ce să 

răspundă, „doctorița" s-a a- 
dresat celui ce făcuse prezen
tările :

— Nene Tudore, tot așa ai 
rămas... îți arde de glume.

Și a ieșit din biroul conta
bilității. Ion Tudor, care în
deplinește cu multă conștiin
ciozitate dar și cu importanță 
funcția de responsabil al fer
mei de oi de la gospodăria a- 
gricolă colectivă din Gighera 
a trebuit să explice:

— Utemista aceasta, Euge
nia Zamfir, e îngrijitoare la 
ferma de păsări, dar așa îi 
spunem noi, doctorița. Avem 
două „doctorițe" : ea și Con
stantina Gorcea. Le-am gătit 
în halate albe și ți-e mai mare 
dragul să le vezi în mijlocul 
puzderiei de păsări. La pri
măvară să veniți pe la Gi
ghera să le vedeți.

Ne-am obișnuit să vedem, 
de regulă, o gospodină în ju
rul căreia mișună cîteva zeci 
de păsări și de fiecare dată, 
în fața unui asemenea tablou 
am acordat admirația cuveni
tă femeii care știe să-și îndes
tuleze casa îndeletnicindu-se, 
printre altele, și cu creșterea 
păsărilor. Dar de la găinile 
sau gîștele care cresc pe lin
gă casele gospodarilor și pînă 
la 2.900 de gîște, rațe și găini 
îngrijite de numai două „doc
torițe" e o diferență. Tocmai 
de aceea mi s-a părut că mun
ca celor două tinere colecti
viste are ceva deosebit de in
teresant. „Doctorițele" cunosc 
fiecare pasăre, le-au crescut 
de cînd au spart găoacea ouă- 
lelor, au învățat necontenit 
particularități din viața lor, 
știu să le ferească de molime

(în acest caz îndeosebi merită 
să le spunem doctorițe) știu 
să le pregătească hrana și 
condițiile de adăpost pentru ca 
să le numească și în acest a- 
notimp rece tot „păsările 
noastre outoare" așa cum le 
numeau în timpul verii.

Dar la Gighera ai să întîl- 
nești la toți colectiviștii care 
lucrează în sectorul zootehnic 
dragoste față de animale. Tu
dor Ion, de pildă, cel de care 
aminteam mai înainte că îi 
place să le numească pe fetele 
de la ferma de păsări docto
rițe, cînd intră în saivanul 
care adăpostește 1850 de oi, 
îmbracă halatul alb și-și 
practică meseria cu o deose
bită pasiune. Cunoaște fiecare 
oaie și e gata să facă prin
soare cu oricine e dispus s-o 
piardă că în primăvară de la 
fiecare oaie va obține cel pu
țin un miel.

Victor Purcaru împreună cu 
ajutoarele lui îngrijește 640 
de porci iar Gheorghe Tobă, 
șeful fermei de vaci, e pre
tențios și nu admite ca la ora 
convenită, una din cele 249 de 
vaci să nu fie furajată sau 
adăpată. LUCIAN ZATTI

de lapte — 
convingere —

— Producția 
explică el cu 
depinde pînă și de felul cum 
știi să tragi cu țesala pe gru
mazul animalului...

Oamenii îl ascultă și lucrea
ză după indicațiile lui. Produc
ția de lapte în perioada luni
lor de iarnă n-a scăzut și, 
după garanțiile pe care le dă 
cu toată convingerea Gheor
ghe Tobă, nu va scade.

Despre sectorul zootehnic al 
gospodăriei agricole colective 
din Gighera se vorbește astăzi 
în întreaga regiune Oltenia. 
Nu odată oaspeți din alte sate 
bat la poarta colectivei:

— Vrem să vedem și noi vi
tele, păsările voastre !...

Și dacă printre cei care-i 
conduc să viziteze gospodăria 
se află și Ion Tudor, cînd a- 
jung la ferma de păsări, nu 
uită să le prezinte pe cele 
două tinere colectiviste :

— Le cunoașteți ? — începe 
el — sînt doctorițele noastre.

Eugenia Zamfir se intimi
dează ca întotdeauna și tot ta 
întotdeauna îi răspunde:

— Nene Tudore, tot așa ai 
rămas... îți arde de glume.

DE VÎNZARE LA MAGAZINELE DE SPECIALITATE
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Plenara C. C al Comsomolului

Joi s-a deschis la Mos
cova cea de-a IX-a 
plenară a Comitetu

lui Central al Uniunii Ti
neretului Comunist Leni
nist din U.R.S.S. (UTCL). 

Plenara va discuta pro
blema participării organi
zațiilor de Comsomol la 
îndeplinirea hotărârii Ple
narei din ianuarie (1961) a

Comitetului Central al 
P.C.U.S. „Cu privire la în
deplinirea planului de stat 
și a angajamentelor socia
liste în ce privește produc
ția și vînzarea către stat a 
produselor agricole și ani
maliere în anul 1960 și cu 
privire la măsurile pentru 
dezvoltarea continuă a a- 
griculturii“.

Demonstrația tineretului 
studios din Cuba

L și poporul cuban 
înflorirea economiei

neidentificat a
nopții 
arun-

a 8 februarie, la Ha
vana a avut loc o 
mare demonstrație a 

studenților și elevilor cu- 
bani organizată ca o ripos
tă la încercările unui grup 
de contrarevoluționari de a 
împinge tineretul la acți
uni ostile revoluției cubane. 
Ziarele cubane au relatat 
că în urmă cu cîteva zile 
un avion
zburat în timpul 
deasupra Havanei, 
cind manifeste contrarevo
luționare, prin care se ce
rea studenților să acționeze 
împotriva guvernului Cu
bei și împotriva măsurilor 
sale în domeniul învăță- 
mintului.

Tineretul participant la 
demonstrația de la 8 fe
bruarie și-a manifestat ho- 
tărîrea de a apăra cuceri
rile revoluției, de a lupta 
în strînsă unitate cu gu-

vernul 
pentru 
și culturii țării, pentru a-i 
întări capacitatea de a- 
părare.

In cursul mitingului, care 
a avut loc în piața din a- 
propierea Palatului Prezi
dențial, au luat cuvmtul 
președintele Cubei. Osval
do Dorticos, ministrul For
țelor Armate, Raul Castro, 
și conducători ai tineretu
lui cuban. In cuvîntarea 
sa, președintele Dorticos a 
subliniat că dușrțianii re
voluției cubane au vrut ca, 
printr-o demonstrație pro
vocatoare a tineretului 
studios, să înceapă o etapă 
nouă în agitația contrare
voluționară. Ei au uitat 
însă că studențimea cuba- 
nă este o studentime revo
luționară și că ea răspun
de numai la chemarea re
voluției.

Represiunile anfimuncitorești 
din Grecia

ATENA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 8 februarie la Curtea de 
Apel din Atena a luat sfirșit 
procesul intentat celor 19 
muncitori care au participat 
la greva din decembrie 1960 
a constructorilor. Participanții 
la această grevă au organizat 
o demonstrație pașnică in fata 
clădirii Ministerului Muncii. 
împotriva muncitorilor dezar
mați au fost aruncate mari 
forțe polițienești.

Autoritățile au înscenat un 
proces împotriva unui grup 
de participanți la grevă. Ei au 
acuzat pe cei 19 muncitori că

ar fi atacat... 2000 de polițiști. 
In prima instanță constructo
rii au fost achitați.

La cererea autorităților a 
fost organizat încă un proces. 
Potrivit ziarului „Avghi" a- 
ceste s-a desfășurat in condi
ții in care apărarea a fost ne
voită să părăsească sala unde 
se ținea procesul în semn de 
protest împotriva procedării 
judiciare.

Tribunalul i-a
pe 11 dtn cei 19 muncitori la 
închisoare pe diferite terme
ne, deși nu a reușit să dove
dească acuzația adusă mun
citorilor de a fi atacat pe po
lițiști.

condamna:

BUDAPESTA (Agerpres). — 
în drum spre patrie, delegația 
sindicatelor din R. P Romî- 
nă, condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
președinte al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, care a 
participat la Berlin la sesiu
nea Comitetului Executiv al 
Federației Sindicale Mondiale, 
a sosit la 
s-a oprit o 
varășului 
membru al
C.C. al P.M.S.U., președintele 
Consiliului Central al Sindi
catelor din R. P. Ungară.

Joi după-amiază delegația 
sindicatelor din R. P. Romînă 
a vizitat uzinele „Ganz- 
MAWAG" din Budapesta. Cu 
acest prilej a avut loc o adu
nare a muncitorilor uzinei la 
care a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol.

în cursul serii delegația a 
plecat spre patrie.

Budapesta, unde 
zi la invitația to- 
Miklos Somogyi, 
Biroului Politic al

— Recunoașterile președintelui Kennedy privind 
situa|ia gravă în domeniul sănătății pubiice —
WASHINGTON 9 

preș). — La 9 februarie preșe
dintele Kennedy a adresat 
Congresului un mesaj special 
cu privire la situația ocrotirii 
sănătății în S.U-A. Faptele ci
tate în acest nou mesaj arată 
lipsurile grave ale sistemului 
american de deservire medica
lă a populației și de pregătire 
a cadrelor medicale.

Prima consecință a acestui 
sistem greșit, se recunoaște în 
mesaj, este faptul că noile 
medicamente și metode tera
peutice .sint de prea multe 
ori inaccesibile celor care au 
cel mai mult nevoie de ele". 
DIN CAUZA LIPSEI DE 
FONDURI ȘI DE PERSONAL 
CALIFICAT, SE SPUNE ÎN 
MESAJ, „PREA MULȚI OA
MENI NU CAPĂTĂ CEEA CE 
LE-AR PUTEA OFERI ME
DICINA".

Președintele subliniază că 
într-o situație deosebit de grea 
se află 16 milioane de ameri
cani în virstă de peste 65 de 
ani, deoarece „cheltuielile lor

(Ager-

Congo: Puterile colonialiste 
și marionetele lor în impas

NEW YORK 9 (Agerpres).- 
Ultimele știri sosite din Leo
poldville arată că clica trădă
torilor poporului congolez, 
dîndu-și seama că-i fuge pă- 
mîntul de sub picioare, pune 
la cale noi aventuri pericu
loase. După ce au suferit două 
eșecuri, bandele lui Mobutu 
se pregătesc pentru un nou 
atac împotriva forțelor arma
te ale guvernului legal. între 
timp Consiliul de 
și-a întrerupt din 
rile pentru cîteva

Faptul că după 
nă de la convocarea Consiliu
lui de Securitate delegații ță
rile» membre ale XA.T.O. 
nu și-au putut preciza pozi
ția în problema discutată, do
vedește că vechea politică 
față de Cor-99 a acestor state 
a aj Jm !ntr-«n impas. Presa 
americană este tot mai îngri
jorată de situația șubredă a 
marioeetelor imperialiste din 
Congo.

REFERINDU-SE LA CAU
ZELE VIABILITĂȚII PO
LITICE EXTRAORDINA-

Securitate 
nou lucră- 
zile. 
o săptămî-

TRATATIVELE DE LA PARIS

Contradicții franco-vest-germane 
și planuri clădite pe nisip

PARIS 9 (AGERPRES). — La Paris se desfășoară o vie 
activitate diplomatică. La 9 februarie a sosit aici cancelarul 
vest-german Adenauer pentru a duce tratative cu președin
tele de Gaulle. La 10 februarie se deschide conferința pri
milor miniștri ai celor șase țări ai „Pieței comune" (Franța, 
Germania occidentală, Italia, Belgia, Luxemburg, Olanda).

pentru îngrijirea sânătă-.ii sîr.t 
de două ori mai mari, iar ve
niturile in medie oe două cri 
mai mici deci*, ale resrul x 
populației".

Una din tarele sotemohn *- 
merican de ocrotire a sănătă
ții. se arată în mesaj, este 
lipsa cronică de spitale. mec.c: 
și personal medical calificat 
în prezent in Statele Unite 

nevoie de încă 
locuri in spitale, 

se recunoaște că 
DE MEDICI ȘI DE

Nu găsesc de lucru nicaeri
tuațis îngrozitoare a locuitorilo" o*așe'or - fantomă • La 25 de Ufli 

fără speranță de a obține de lucru • Se înmulțesc regiunile 
cu șomai cronic din S. IL A.

Tratativele dintre Adenauer 
și de Gaulle se vor desfășura 
în cel mai mare secret. Mini
ștrii Afacerilor Externe ai 
celor două țări vor participa 
numai la o parte a discuțiilor 
dintre cei doi oameni de stat. 
După cum reiese din relată
rile presei și după părerea 
comentatorilor politici de aici 
însă, tratativele vor aborda 
două grupuri de probleme. 
Primul grup de probleme este 
legat de conferința șefilor gu
vernelor „celor șase țJH* care 
va avea loc la 10 fe 
care, după cum se știe, fusese 
proiectată pentru luna decem
brie, dar a fost amînatâ din 
cauza contradicțiilor tot mai 
adinei dintre partenerii „Pie
ței comune". '

După cum se afirmă la Pa
ris, Adenauer a adus în capi
tala franceză proiectul unei 
uniuni vamale între cele două 
uniuni economice vest-euro- 
pene rivale — uniunea „celor 
șase“ și uniunea „celor șapte*4 
(din ultima fac parte Anglia, 
Suedia, Norvegia. Danemarca, 
Austria, Elveția și Portugalia), 
pentru a crea un fel de „pod“ 
între cele două grupări. Tot
odată, diplomația franceză 
este pentru separarea acestor 
două grupări economice, cau
tă să obțină dezvoltarea cola
borării economice și politice 
a țărilor „celor șase". In acest 
scop președintele francez a 
formulat ideea creării unui 
asa-numit secretariat politic 
permanent alcătuit din repre
zentanți ai celor șase țări,

sperând să-și asigure în acesta 
hegemonia politică. Judecind 
după afirmațiile presei, aceste 
proiecte nu se bucură de spri
jinul cancelarului Adenauer 
și monopolurilor vest-germane 
din spatele acestuia. Fără a 
obiecta în principiu împotri
va colaborării economice din 
cadrul „celor șase", Adenauer 
nu vrea însă să se separe de 
Anglia și de celelalte țări din 
..grupul celor șapte", deoarece 
aceasta ar împiedica mono
polurile vest-germane să pă
trundă pe piețele acestor țări.

La Paris se menționează de 
asemenea că diplomația fran
ceză privește cu suspiciune 
proiectele vest-germane de 
„contopire* de „integrare po
litică" a țărilor „celor șase", 
temîndu-se că Germania oc
cidentală care este mult mai 
puternică din punct de vedere 
economic, va subordona eco
nomia franceză imediat ce 
vor dispare piedicile politice 
care împiedică acum acest 
lucru.

Cel de-al doilea grup de 
probleme care, potrivit opi
niei generale, va îi discutat 
între patru ochi de de Gaulle 
și Adenauer include probleme 
ale politicii mondiale și, în
deosebi, probleme privind re
lațiile franco-vest-germane. în 
legătură cu aceasta ziarul 
„Liberation" arată că Ade
nauer speră că va obține de 
la guvernul francez noi baze 
pentru Bundeswehrul vest- 
german și consimțămîntul

Franței în ce privește înzes
trarea și în viitor a forțelor 
armate ale R.F. Germane cu 
arma nucleară.

Se atrage atenția asupra 
faptului că vizita lui Ade
nauer la Paris are loc într-o 
perioadă cind se deschid 
perspective pentru destinde
rea încordării internaționale, 
perspective care după cum se 
știe, au provocat întotdeauna 
neliniște la Bonn.

Criticînd politica cîrdășiei 
cu cercurile militariste vest- 
germane, „L’Humanite“ sub
liniază că se fac încercări de 
a atrage Franța „într-o alian
ță cu militariștii vest-ger- 
mani împotriva păcii. împo
triva țărilor socialiste, iar 
generalul de Gaulle sprijină 
această măsură care contra
vine intereselor naționale ale 
țării noastre".

RE A PRIMULUI MINIS
TRU LUMUMBA, CORES
PONDENTUL ZIARULUI 
„CHRISTIAN SCIENCE MO
NITOR" scrie: „AFRICANII 
CONSIDERA CA D-L LU
MUMBA A VRUT SA-I A- 
LUNGE PE EUROPENII 
LONIALIȘTI, ÎN TIMP 
GENERALUL MOBUTU 
INVITAT ÎNAPOI, CA 
LUMUMBA 
FRUNTEA 
ISTORIEI
TIMP CE ACTUALII CON
DUCĂTORI DE LA LEO
POLDVILLE MERG ÎMPO
TRIVA ACESTUI CURENT*4.

Ziarele si agențiile telegra
fice anunță că intre Wa
shington. Bruxelles, Paris și 
Londra au loc consultări in
tense în problema congoleză. 
Se crede că Occidentul va 
propune „dezarmarea tuturor 
trupelor din Congo*4, ceea ce 
situează de fapt pe același 
plan bandele de rebeli și for
țele armate ale 
con gol ez legal.

★

NEW YORK 9 
— Potrivit știrilor 
Leopoldville, la 9 februarie 
clica trădătorilor națiunii con
goleze în frunte cu Kasavubu 
și Mobutu și-a pus în apli
care planul avînd drept scop 
să „legalizeze" regimul său 
uzurpator și să-i dea aparen
ța de putere civilă normală, 
înlocuind printr-un „guvern" 
„Consiliul 
rali“ al lui 
aduce prea mult a dictatură 
militară.

Luînd cuvîntul la radio, 
Kasavubu a anunțat forma
rea „guvernului provizoriu" 
în frunte cu complicele său 
Josep Ileo.

Reține atAiția faptul că în 
acest „nou guvern" a cărei 
componență a fost publicată, 
figurează numele acelorași 
persoane — marionetele colo
nialiștilor belgieni și ai altor 
colonialiști — care au pus țara 
la cheremul tîlharilor străini 
și au adus-o într-o stare de 
haos și ruină.

MERGE 
CURENTULUI 

AFRICANE, ÎN

guvernului

(Agerpres). 
sosite din
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ComunistRecent huliganii 
Muncitorii

fosciști ou încercat să atace sediul CC al Partidului 
din Roma ie-au dat fasciștilor riposta meritată, punindu-i pe fugă.

/ Din „UNITA"

mai este 
500.000 de 
In mesaj ;

INSTITUȚII DE tNVĂTA- 
MÎNT MEDICAL SE EXPLI
CĂ PRIN FAPTUL CA NU
MAI CEI BOGAT! POT 
URMA ÎNVATAMINTUL ME
DICAL PENTRU A ABSOL
VI O FACULTATE DE PA
TRU ANI UN STUDENT ARE 
NEVOIE DE PESTE 10.6M DE 
DOLARI.

Referindu-se la situația co
piilor din S.U.A., în mesaj se 
arată că „NUMEROȘI COPII 
MOR ÎN PRIMELE LUNI DE 
VIAȚA. MULȚI NU SÎNT 
VACCINAȚI ȘI SÎNT SUBA- 
LIMENTAȚI".

în mesajul său Kennedy nu 
propune măsuri radicale pen
tru înlăturarea lipsurilor sis
temului american de ocrotire 
a sănătății.

Newsweek

■a Mesabi. situat la 90 
nord-vest de Duluth. Pă- 

plin de minereuri, 
oțelării din C16- 
try nu mai lucrea- 
aga lor capacitate 

nereul din Mesabi a fost 
de concurența celui din 
-eîiun; ale S.U.A. Cu 10 

urmă Mesabi acoperea 
la sută din necesitățile de 
r.ereu ale țării. Tn 1954 pro- 

rer.tul a scăzut la 65 la sută,
Ir. 1960 a ajuns la 39 la

D - Întreaga regiune Mesa- 
n:<; un oraș nu a fbst lo- 
atît de puternic ca Bovey.

■ ~ . ani 23 din cele 48 
-agazine din Bovey s-au 
_s Sute de oameni și-au 
3*'.e*at pur și simplu lu- 
"11 e și au plecat Dintre 
czre au rămas 70 pînă la 
-. sir.t șomeri. Printre 

este și Joe Anderson, 
■ virstă de 25 de ani. Joe 
este dKpns să primească a- 

«kt fel de muncă. El 
nwxhuum 10 dolari 

- • găsesc de
inern nicăieri — spune Joe. 
Cred că această regiune este 
*e role de * se ruina".

1 numai pentru aces- 
■egrttri au venit tim- 

___ e scrie in continuare 
-NEWSWE-X*. Peste 15 mi- 
Banae de americani trăiesc in 
a*ro*pe IM de regtnni clasifi- 
eMe «final drept „lovite de 
depnsiaae* șț după părerea a 
■M«ero*se personalități gu- 
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La Moscova

Svcesul expoziției 
de sculptură 

ronînească

La închiderea ediției

Atacul tilhăresc al unui avion francez 
asupra avionului cu care călătorea 

LI. Brejnev
MOSCOVA 9 (Agerpres). -

- TASS transmite: La 9 februa- 
f rie guvernul sovietic a protestat 

energic pe lingă guvernul Fran
ței in legătură cu atacul tilhă
resc săvirșit de un avion mili
tar francez asupra avionului 
civil al U.R.S.S. pe bordul că
ruia se afla Leonid Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. (Leo
nid Brejnev se află in drum 
spre Republica Guineea).

In Declarația Guvernului so
vietic, remisă ia ? februarie de 
Andrei Gromiko, ministrul Afa
cerilor Externe a! U.R.S.S-, însăr
cinatului cu afaceri ad-interim 
al Franței în U.R.S.S. de Grand
ville, se arată că un avion mi
litar francez a 
sovietic „11-18“ 
Mediterane, la 
orașul Alger.

Avionul militar bimotor 
reacție francez a făcut trei 
raje la o distanță primejdioasă

atacat avionul 
deasupra Mării 

130 km. nord de

cu 
vi-

comisarilor gene-
Mobutu, care

I
februarie,VORONEJ. La 9

N. S. Hrușciov a sosit la Vo- 
ronej pentru a participa la lu
crările consfătuirii fruntașilor 
din agricultura regiunilor cen
trale de cernoziom din Uniu
nea Sovietică.

mai efectueze

PARIS, Referindu-se Ia 
sursă demnă de încredere", 
agenția France Presse relatea
ză că guvernul francez a ho
tă rit să nu
explozii nucleare experimen
tale în Sahara. Aceasta nu în
seamnă că guvernul francez a 
renunțat în general la expe
riențele nucleare. Ziarul „Pa
ris Jour“ relatează că potrivit 
unor zvonuri. Franța va con
tinua experiențele pe jndepăr-

PE SCURT
tata insulă Kerguelen 
ceartul Indian.

din O-

„Peace 
Londra

LONDRA Ziarul 
News" anunță că la 
au ingeput emisiunile postului 
de rtdio „Vocea dezarmării 
nucleare**, tn emisiunile sale 
postul de radio îndeamnă la 
organizarea de acțiuni împo
triva creării la Holy Loch a 
■unei baze de submarine ato
mice înarmate cu rachete „Po
laris" și face apel la sprijini
rea campaniei pentru dezar
marea nucleară, prin partici
parea la 18 februarie la de
monstrația organizată la Lon
dra de „Comitetul celor 100“.

MOSCOVA. Alexei Kosighin, 
prim- vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri ai U.R.S.S., 
va vizita India in a doua ju
mătate a lunii februarie 1961.

Invitația de a vizita India 
i-a fost transmisă lui Alexei 
Kosighin de primul ministru 
al Indiei. Jawaharlal Nehru. 
Alexei Kosighin a primit cu 
satisfacție această invitație.

NEW YORK. Potrivit date
lor Ministerului Muncii al 
S.U.A., in anul 1960 au murit 
în accidente de muncă 13.800 
de muncitori, 1.960 090 au de
venit infirmi, iar 83.000 dintre 
aceștia și-au pierdut parțial 
sau total capacitatea de a 
munci.

MOSCOVA 9 Coresponden
ta! transmite :

Be • tnaâ de zile este des
chisă la muie»! Pușkin din 
■■mm* ExpaartU de sculptu
ră caateaMrană rominească. 
Kxpwtția a fost vizitată pînă 
acta* de aproximativ 70.000 
de persaawe.

La 9 febroarie a avut Ioc
a ședință a Consiliului știin
țific al ntuzealni consacrată 
expoziției. La ședință au luat 
parte Gh. Stoian. consilier al 
Ambasadei R. F. Romine la 
Moscova.

în cuvîntul introductiv, A- 
lexandr Zamșkin, directorul 
muzeului, membru corespon
dent al Academiei de Artă a 
U.R.S.S., a relevat popularita
tea de care s-a bucurat expo
ziția rominească, subliniind că 
ea a constituit un însemnat 
eveniment în viața culturală 
a Moscovei.

Nora Eliasberg și Veronika 
Șafronova. colaboratoare ști
ințifice ale muzeului, au pre
zentat referate în care, rele- 
vînd creșterea neîncetată a 
măiestriei artiștilor plastici 
romîni. au subliniat varieta
tea operelor lor, veridicitatea 
cu care ele redau chipul con
structorilor socialismului.

Bogățiile Portugaliei
familiiîn mîinile a 50 de

<n Portugalia.

arti*

PAESE SERA

grăitor : 
in mîinile

Fa- 
acu- 
afa-

„Bogățiile 
a 50 de

britanica

i

pentru avionul sovietic și a 
deschis focul in două rinduri.

Guvernul sovietic califică 
ceasta acțiune drept un 
de banditism internațional 
virșit de forțele armate 
Franței.

Guvernul sovietic 
fie pedepsiți cei 
atacul tilhăresc săvirșit împo
triva avionului civil sovietic.

★
RABAT. La 9 februarie ia 

Rabat a sosit L, I. Brejnev, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și 
persoanele care il însoțesc. 
L. I. Brejnev se află în drum 
spre Republica Guineea unde 
va face o vizită oficială. El s-a 
oprit la Rabat ca oaspete al 
regelui Marocului, Moham
med al V-Iea. Pe aeroport 
L. I. Brejnev și persoanele 
care îl însoțesc au fost întîm- 
pinați de regele Marocului, 
Mohammed al V-lea, de mem
bri al guvernului și de alte 
persoane oficiale.

a cerut 
vinovați

a- 
act 
să- 
ale

să 
de

Evenimentele recente de pe 
„Santa Maria" și din An
gola au adus in atenția 

opiniei publice mondiale reali
tatea portugheză. Ce Se întim- 
plă în această țară pe care ti
ranul Salazar a transformat-o 
într-o imensă temniță și despre 
care doar rar răzbat informații 
în coloanele presei străine ? 
Ziarul talian „PAESE SERA" a 
publicat zilele acestea un inte
resant articol al generalului 
Humberto Delgado, liderul opo
ziției portugheze care spre a 
evita arestarea sa s-a refugiat 
în Brazilia. Chiar titlul articolu
lui lui Delgado ni se pare deo
sebit de 
Portugaliei 
familii".

Delgado 
Portugaliei 
prin trei negații : nici 
libertate, nici un fe! de morali
tate, nici un pic de piine". Omul 
politic portughez își argumentea
ză prin fapte afirmațiile sale. 
„Punctul I : nici un fel de li
bertate. Articolul 8 al constitu
ției - care garantează liberta
tea cuvintului - este suspendat 
in mod practic... Partidele de 
opoziție nu au nici un fel de 
existență legală. Este interzisă 
orice formă de organizare. Del
gado citează ca un exemplu al 
lipsei de libertăți democratice 
faptul că împotriva scriitorului 
Aquilino Ribeira a fost intentat 
un proces deoarece a scris un 
roman ce descrie in mod rea
list inăbușitoarea viață din 
Portugalia.

Delgado continuă : „Punctul 
al ll lea : lipsă totală de simț 
moral, extinderea corupției". 
Autorul relatează că „un medic 
care critică, oricit de puțin, re
gimul nu va mai 
nicicînd piciorul 
fără a depune 
credință nimeni 
lucru". Corupția

men curent 
voriții regimului fascist au 
mulat enorme bogății prin 
ceri ilegale.

Cea de-a treia parte a 
colului lui Delgado se referă la 
situația economică. Tabloul în
fățișat este zguduitor. „Hrana 
medie a unui portughez se 
compune din un pahar cu lapte 
pe zi, o bucățică de carne pe 
săptămînă, trei ouă pe lună, •

poate cumpăra din salariul său 
sint 3 kg de piine".

Nemulțumirea populară ră
bufnește tot mai des și cu vi
goare cresc! nd ă. Generalul 
Delgado își exprimă convinge
rea că dictatura fascistă din 
Portugalia va fi răsturnată. A- 
ceastă afirmație își vădește tot 
mai mult temeiul in lumina ul
timelor vești ce ne-au fost trans
mise de agențiile de presă.

Le ricchezze del Portogallo 
nelle mani di 50 famiglie

afirmă că 
poate fi

„situația 
descrisă 

un fel de

putea pune 
intr-un spital ; 

jurămintul de 
nu capătă de 
este un feno-

pasăre pe an". Hrana este atit 
de scumpă incit „un muncitor 
portughez ca să ciștige contra
valoarea unei jumătăți de kilo
gram de carne, trebuie să mun
cească 4 ore“. Delgado scrie că 
„in această situație nu este de 
mirare dacă 58 la sută din 
populație moare de tuberculo
ză". Guvernul alocă 32 la sută 
din buget cheltuielilor militare. 
Pentru sănătatea publică aloca
țiile sînt de mizerie. „Rezultatul? 
Două dintre trei femei portu
gheze sint lipsite de orice asis
tență medicală în timpul naște
rii. Și exemplele pot continua".

Contrastele sociale se accen
tuează. „Deosebirea dintre ve
nituri este monstruoasă - scrie 
Delgado. Toate bogățiile sint 
concentrate în mîinile a 50 de 
familii. Un director de fabrică 
cîștigă în mod oficial 3.000.000 
de scudi ; venitul unui muncitor 
de fabrică este de 12 scudi pe 
zi și uneori chiar 8. In mod 
obișnuit muncitorul lucrează nu
mai 3 zile pe săptămînă ceea 
ce înseamnă că tot ceea ce își

potrio- 
belgian 
Oporto 

răsculat 
Soldații 

după

Zkirul belgian „STANDARD" 
relatează o serie de amănunte 
inedite privind acțiunile 
țHor portughezi. Ziarul 
anunță că in orașul 
două batalioane s-au 
împotriva lui Salazar, 
și ofițerii altui batalion,
o răscoală nereușită, s-au refu
giat in munți- unde acționează 
in comun cu partizanii in re
giunea orașului Braga. In An
gola, represiunile sălbatice n-au 
intimidat populația care conti
nuă demonstrațiile antisalaza- 
riste. Trupele colonialiste au 
încercuit orașul Luanda.

„Răscoala se apropie" — scrie 
ziarul „Standard". Semne certe 
prevestesc furtuna antisolczcris- 
tă. Țara soarelui fierbinte și a 
peisajelor superbe, țara mizeriei 
celor muiți și a huzurului sfidă
tor ol celor puțini trăiește sub 
semnul încordării dinaintea ma 
rii furtuni. Ale acelei furtuni 
căreia regimul tiranic de la Li
sabona nu-i Va putea supra
viețui.

M. RAMURA

Regimul iui Salazar se clotinâ.

Desen de V. VASILIU

Presa engleza 
cunoaște în 
prezent zile 

grele. După ce mag
natul canadian Roy 
Thomson, care dis
pune printre altele 
de 80 la sută din 
acțiunile societății 
particulare de tele
viziune din Scoția, 
s-a oferit să cum
pere grupul englez 
de ziare „Odhams 
Press", un alt mag
nat, de data aceas
ta englez, s-a ofe
rit să facă același 
lucru. Este vorba, 
arătă agenția Fran
ce Presse, de săp- 
tămînalul „News of 
The World" 
are cel maî 
tiraj dintre 
ziarele de 
engleză din lume și

care 
mare 
toate 

limbă

care vrea să cum
pere cotidianul la
burist „Daily He
rald" și săptămîna- 
lul „The Poeple** 
care aparțin grupu
lui „Odhams Press**.

„Nu a trebuit mai 
mtilt ca, să se de
clanșeze marea bă
tălie** — scrie săp
tămânalul francez 
„La Tribune des 
Nations". „în nu
mele „marilor prin
cipii", proprietarul 
grupului „Daily 
Mirror", Cecil King, 
propune și el cum
părarea grupului 
„Odhams Press". 
Principiile de care 
vorbea King, con
tinuă săptăminalul 
francez, se referă la 
faptul că nu se

poate lăsa ziarul 
laburist „Ddily He
rald" pe mina cita
delei conservatori
lor care este grupul 
„Sunday Times" 
controlat de Thom
son.

încercarea de a 
se înlătura lupta de 
opinii din presa en
gleză a ieșit la ivea
lă nu numai prin 
încercarea de a se 
uni ziare conserva
toare cu ziare labu
riste ci și prin ho
tărârea recentă de 
a se împiedica zia
rul Partidului Co
munist, „Daily Wor. 
ker“, să-și facă pu
blicitate cu ajuto
rul televiziunii sub 
pretextul „neutra
lității politice".

Din ultimele isprăvi
„WASHINGTON POST AND TIKES HF.RllJr 

a publicat un articol al cunoscutului ziarist Drew 
Pearson in care autorul arată ci, cu puțin timp 
înainte de a părăsi Casa Albi, Eisenhower a 
semnat un decret extrem de avantajos pentru 
unde aocietăți petrolifere pe care le-a favorizat 
în timpul

Peanon 
cotele de 
coneomilen: ct

președinției sole.
subliniază ci Eisenhower a majorat 

import de acestor fodttiți rfdutiKfi 
le Wlor JonXBȚ* petrolifere. Cel 

mai BMrix mi feet treeujtir de dispozi
ție a lui E<*rthotc?r seeieteteu -Gulf apar-
țiuind f^uuiiiei Mdloa. ți ^City's Service Cârpo- 
yuâum*, în fmteu cireie se află Atton Johns, 
prieten personal al lui Eisenhauer.

de impart a tuisUlii „Gulf Oil" a last 
rptriiâ de la 2.QO9 de harxli pe » la 20 000.

Eisenhoîcer a sancționat aceastâ sporire « 
colei de import în pofida faptului ei orfanele 
judecătorești au respins anterior încercările aces
tei societăți îndreptate tn aceasdâ direcție. Pear
son amintește că familia Mellon, care controlea
ză ,,Gulj Oii**, o (docat în anul 1956 pentru cam
pania electorală a lui Eisenhower 100.000 dolari.

ale lui Eisenhower
Fa a pus de asemenea la dispoziție sume mari 
de bani pentru campania electorală a lui Nixon 
din anul I960

C.rcumstmtele legate de acordarea unor privi- 
legii societății „City’s Service” sînt și mai du
bioase. dedări Pearson. Această societate, care 
anterior nu avea nici o cotă de import, poate 
în prezent importa, in baza decretului lui Eisen- 
houer, aproximativ 3.000 de barili de petrol pe 
zi. Pearson subliniază că președintele acestei 
societăți, Alton Johns ,a fost deseori partenerul 
lui Eisenhower la golf și la vinătoare și a fost 
în repetate rinduri oaspete la Casa Albă. Cu 
puțin timp înainte de a-și părăsi postul, preșe
dintele a vizitat proprietatea lui Johns din stalul 
Georgia, unde a participat la o vinătoare de 
prepelițe".

Și mai important este faptul că „Johns a fost 
unul din partenerii tăcuți" care au acoperit 
cheltuielile lui Eisenhower legate de marea sa 
fermă din apropiere de Gettysburg (statul 
Pennsylvania). ~ 
această acțiune au participat și alți 
cunoscuți.

Pearson subliniază că la
capitaliști



ÎN OCCIDENT: TINEREȚE FURATĂ
Cum trăiesc tinerii în Europa occidentală și ce încearcă 

să ascundă presa burgheză

Ce poate oferi capitalismul genera
ției tinere ? Această întrebare și-o 
pun tot mai mulți tineri care au 

nefericirea de a trăi în lumea unde 
domnește puterea capitalului. Această 
întrebare, care devine tot inai insis
tentă în rîndurile unor mase largi de 
tineri din Occident, îi neliniștește pro
fund pe apologeții falimentari ai capi
talismului. Dumnealor încearcă de aceea 
să zugrăvească cit mai idilic, cit mai 
trandafiriu traiul tineretului din lumea 
capitalistă in speranța că astfel vor 
reuși să-i deruteze, să-i înșele pe cei ti
neri. O asemenea încercare a făcut re
cent săptăminalul american „New
sweek" care a dedicat mai multe pagini 
situației tineretului din Europa occi
dentală. La fel au procedat și alte pu
blicații occidentale care au ocolit cu 
bună știință problemele majore ale ge
nerației tinere din lumea capitalistă.

Oare cum trăiesc tinerii în Europa 
occidentală, care sint grijile și preocu
pările lor, care este adevărul despre via
ța lor ? Ne propunem să răspundem 
acestor întrebări prin fapte relatate co
tidian de însăși presa burgheză care a- 
pare în Occident.

TINERI
j

C hiar de la început, articolul din,.News
week" afirmă fără ezitare: „Noua 
generație de tineri este cea mai în

stărită din cîte au existat în Europa. Ea 
este cea mai sănătoasă generație, cea mai 
bine educată...". Ce mai încolo-încoace, 
par a spune autorii, tineretul vest-european 
nu mai poate de atâta îmbelșugare! Și 
ajung pînă acolo încât afirmă că tinerii 
devin deiicvenți... datorită îmbuibării.

Referindu-se la Anglia, articolul repro
duce declarația unui om de afaceri cere 
afirmă că în ultimii ani salariile tineri
lor au crescut mai mult decât costul vieții 
și, în consecință, nivelul de trai al tine
retului s-a ridicat. De la un patron 
nici nu ne puteam aștepta la alt răs
puns. Altul ar fi fost însă răspunsul dacă 
cel întrebat ar fi fost unul dintre tinerii 
muncitori care lucrau la patronul cel 
mulțumit de sine. Căci în Anglia în timp 
ce un muncitor adult, lucrînd tot anul 
și fără să-și ia concediu, câștigă doar 700 
de lire, o muncitoare 377 lire, iar tinerii 
și tinerele și mai puțin, patronii se lăfăiesc 
în belșug și huzur. Astfel, directorul so
cietății de automobile „Jaguar Care Limi-

In aceste bordeie locuesc muncitori din Hamburg. Oficialitățile vest-germane au declarat insă că tinerii 
.locuințe- pentru a se muta in... cczărmMe oferite de Strauss, adică de

pot părăsi aceste 
a se înrola in Bundeswehr.

Datorită condițiilor grele de muncă, 
meroase greve. Printre acestea, de o 
talurgiștHor din Milano, la care au 
tineri. Fotografia înfățișează un ospect 

milanezi în rindui cărora

ted" care primește un .salariu" de 100.000 
lire sterline anual, directorii unor filiale ale 
aceleiași societăți care au un „salariu" 
de cîte 50.000 lire sterline anual, pre
ședintele Societății producătoare de azbest 
..Turner and New AH’* cu un „salariu" 
de 60.000 lire sterline anual, pot spune 
cu mâna pe inimă că veniturile lor au 
crescut. Sint doar venituri de 250—300 de 
ori mai mari decât ale unui tânăr munci
tor. Cu toate acestea „Newsweek" conti
nuă să afirme cu seninătate despre tine
retul englez că acesta ar avea un „sur
plus de bani*... Desigur, există și ase
menea tineri, dar aceștia sint feciorii de 
bani gata, ai căror părinți pot să jongleze 
în voie cu cecurile. Ei reprezintă o mi
noritate infimă. Dar marea majori
tate a tineretului englez, are acest 
„surplus de bani* pentru a-și procura 
„tot ce dorește" ? Să apelăm la fapte. 
Uniunea Națională a Studenților din An
glia a efectuat recent un studiu asupra 
condițiilor de locuit ale studenților en
glezi. S-a constatat cu această ocazie că 
mulți dintre studenții din țara lui Dic
kens trebuie să se mulțumească cu locuin
țe în beciuri părăsite sau autobuse scoa
se din uz. Să-și aleagă oare acești tineri 
asemenea locuințe pentru motivul că au 
„surplus de bani" ?

Ziarul londonez „Times", referindu-se 
la tinerii care nu găsesc de lucru, scrie: 
„De-a lungul și de-a latul țării numeroase 
firme informează asupra cozilor formate 
de tinerii care așteaptă să fie angajați ca 
ucenici. Dar numărul posturilor devine 
tot mai mic, pe măsură ce industria tre
buie să facă față crizei".

Redactorii de la „Newsweek" n-aveau 
decât să citească ziarele britanice pen
tru a afla că înalta societate engle
ză se interesează mai mult de animale, 
în special de câini decât de copii, creiiid 
150 de societăți, ligi și asociații pentru 
ocrotirea animalelor, 118 clinici și 135 de 
ambulatorii pentru animale, 5 aziluri pen
tru câini, în timp ce cămine și creșe 
pentru copiii oamenilor nevoiași sînt ră
riți; iar în unele părți ale Angliei co
piii învață în școli construite cu 300 de 
ani în urmă!

Pe lîngă priceperea de a ocoli proble-

muncitorii italieni cu organizat nu- 
deosebită omploare a fost greva me- 

pc-tîciaat mii de muncitori virstnici și 
de la o demonstrație a greviștilor 
se află numeroși tineri.

Același ziar arată că marea majoritate ■ 
tinerilor muncitori lucrează peste 8 ore 
pe zi în schimbul unor salarii derizorii. 
Tinerii ucenici nu au nici măcar posibi
litatea să-și însușească meseria respecti
vă. Iată ce declara un ucenic zidar din 
Hamburg în virstă de 18 ani: „Munca 
mea constă numai in împingerea roabelor, 
descărcarea lor. Fac curățenie la meșter 
acasă, bat covoarele, plivesc buruienile 
in grădină, plantez cartofi, culeg mere, 
cosesc iarba". Ce va deveni acest tinăr Ț 
Un om în plus în marea armată de re
zervă a muncitorilor, bătând la uși în
chise.

în ceea ce privește învățământul, vice
președintele Bundestagului C. Schmidt, a 
declarat că în R.F.G. se resimte o hpsă 
de 53.000 de învățători. Să fie aceste 
exemple mărturia unui „miracol", al bu
năstării materiale ?

Cînd a venit rindui Italiei, ne-am fi 
așteptat ca măcar aici revista să spună lu
crurilor pe nume. Mizeria și lipsurile de 
care au parte tinerii italieni sînt prea 
cunoscute ca să poată fi ocolite. Dîndu-și 
seama de acest lucru, autorul a ales o 
schemă tactică des întâlnită în presa occi
dentală : sofistica. Deoarece vorbesc des
pre Italia, și-a zis el, trebuie neapărat să 
recunosc ceva. Dar ce să recunosc ? Mi
zeria cruntă, lipsuri, salarii scăzute ? Nici 
pomeneală. Și atunci a dat la iveală ur
mătoarea constatare : „Problema tinere
tului pare a fi cu mult mai serioasă 
în Italia decît în oricare altă țară din 
Europa sau, oricum, violența manifestări
lor tinerilor este cu mult mai puternică 
și mai frecventă". Această frază e desti
nată să deplaseze discuția pe terenul unor 
considerații generale care nu spun nimic.

Revistei îi place să vorbească despre 
Italia canțonetelor, a serenadelor, a ceru
lui azuriu, a mării albastre și a Sophiei 
Loren. Dar nu-i place de loc să 
vorbească despre soarta tinerilor munci
tori.

O mare parte din aceștia nu au de lu
cru, iar cei care au nu sînt siguri că nu 
vor fi concediați a doua zi. La o anchetă 
inițiată de organizația de tineret a Acți
unii Catolice, 76 la sută dintre tinerii 
chestionați (în număr de 650.000) declară

că au un ciștig lunar cu mult sub niveâul 
minim al necesităților de viață, iar 50 
la sută au răspuns că n-au un loc de mun
că sigur. O altă anchetă, a Camerei de 
Muncă din Roma, a scos la iveală că 65 
la sută dintre ucenici muncesc 9—10 ore 
pe zi, iar 20 la sută peste 10 ore.

Despre lipsa de școli, despre scumpetea 
manualelor școlare, despre grădinițele 
infecte care constituie adevărate focare 
de epidemii, despre părinții care îșj vînd 
copiii unor trafîcanțj americani pentru 
că mi au cu ce să-i hrănească, despre lo
cuințele făcute din bidoane de benzină 
și carton în care dorm înghesuiți zeci de 
copii laolaltă cu adulții „n-a ajuns" nici un 
zvon la urechile stimaților redactori.

Trebuie să mai arătăm că materialul 
din „Newsweek" deși se ocupă de viața 
tineretului din principalele țări capitaliste 
din Europa occidentală, omite să 
vorbească despre altele, de pildă. Spania 
ri Portugalia Omisiunea nu-i întâmplă
toare. Se știe că în aceste țări nivelul de 
trai al populației este extrem de scăzut, 
fapt care se răsfrânge din plin asupra 
vieții tineretului. Și „Newsweek" și-a 
prorua ccTce. numai să arate situația 
reală a tfaeretuiui din țările vest-evropene 
cu g-a propus-
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EDUCAȚII"
Am văzut care sînt condițiile materiale 

pe care societatea capitalistă le ofe
ră marii majorități a tineretului. 

Cum se prezintă situația în ceea ce pri
vește hrana spirituală a aceluiași tineret î 

Guvernele statelor burgheze, marile mo
nopoluri, toți acei care storc profituri din 
exploatarea oamenilor muncii întreprind 
tot felul de acțiuni menite să perpetueze 
această situație. Curea nebunească a înar
mărilor, măsuri de „raționalizare" și „di
rijare" a economiei, exploatarea țărilor 
slab dezvoltate prin exportul de capital, 
sângeroasele războaie coloniale, măsurile 
represive împotriva luptei muncitorilor, 
— iată acțiuni menite să asigure unui 
pumn de magnați ai industriei și finan
țelor profituri ridicate. Burghezia are ne
voie de tineri care să poată fi manevrați 
cu ușurință, care să nu opună rezistență 
împotriva acestor acțiuni ci, dimpotrivă; 
să se angreneze conștient sau inconștient 
in înfăptuirea lor.

Către acest țel tinde întreaga „educație” 
făcută tineretului în țările Europei capi-* 
taliste.

Prin fatermediul materiilor predate în 
școli, al literaturii de duzină, prin inter
mediul radioului, cinematografului, tele
viziunii etc., tineretul este învățat să nu

gindească, ci să ucidă, să jefuiască. Isteria 
războinică face ravagii, primele victime 
fiind tinerii.

Tineretului îi este inoculat cultul vio
lenței, al banului, cultul brutei, al asasi
nului pentru care crima este o virtute. 
Descompunerea morală, pervertirea celor 
tineri este o parte integrantă a sistemului 
„educativ" apusean. Un tineret astfel edu
cat poate fi pus fără dificultăți să tragă în 
muncitori, poate fi folosit drept carne de 
tun în războaie de jaf, poate fi utilizat 
drept masă de manevră.

Dacă acești tineri, mutilați spiritualiceș
te. devin criminali și deiicvenți de drept 
comun, nu-i nimic — afirmă diriguitorii 
burghezi — sînt închisori, iar dacă cele 
existente nu ajung, se construiesc altele.

Nu întreg tineretul cade pradă acestei 
„educații". Dimpotrivă, în țările capitaliste 
există din ce în ce mai mulți tineri care-și 
dau seama de toată putreziciunea unui 
asemenea mod de viață și care luptă activ 
pentru obținerea de drepturi democratice, 
pentru o viață omenească. Ei reprezintă 
adevărata generație a viitorului. Insă. d.n 
nefericire, numărul tinerilor otrăviți de 
.educația* și propaganda burgheză este 
ridicat. Jafu-let cnree. bu ' gar.gmele co- 

reptez^tâ fenomene

construcția unor lăcașuri de cultură des
tinate celor tineri ? Nu ar fi fost mai bine 
să interzică otrăvitoarea influență pe care 
o exercită comicsurile, de pildă ?

în Germania occidentală sămânța vio
lenței sădită și îngrijită de cercurile re
vanșarde de la Bonn dă roade cumplite. 
Buletinul de presă al Departamentului 
Presei și Informațiilor de pe lîngă guver
nul R. F. Germane a publicat în iunie 
1960 datele oficiale ale statisticii crimelor 
pentru anul precedent. Potrivit acestora în 
anul 1959 au fost înregistrate 1.951.290 
crime și încălcări ale cocului penal. Aces
tea au fost săvârșite de 5.441 fete și 35.800 
băieți intre 6—14 ani. 10.754 fee și 92.610 
băieți în virstă de 14—18 ani. 15.297 tinere 
și 142.631 tineri de la 18-21 ani. Restul 
crimelor și infracțiunilor au fast comise 
de cei ce au depășit această virstă.

Sub titlul grăitor ..în Franța au fost 
bătute toate recordurile criminalității” re
vista franceză „Carrefour" încercând să re
leve cauzele care au făcut ca tineretul 
francez să dețină „capul de afiș” al cri
minalității juvenile in Europa occidentală, 
arată că aceasta se datorește fa cea 
mare parte lipsei de educație, otrăvirii su
fletului acestei generații. „De ani de ifle, a- 
rată revista, nu s-a făcut nimic series pen
tru a favoriza o educație sănătoasă a riști 
lor. In Franța morala, instrucția civică, t—«c 
acestea sună astăzi ca ceva învechit. Lipsa 
educației cetățenești și sportive a tinere
tului, a fost înlocuită cu whisky-si, fil
mele cu gangsteri și jocurile de noroc".

Cazurile pe care le-am enumerat poartă 
pecetea aceluiași element, un element co
mun — modul de viață capitalist cu toate 
racilele lui. Ele sînt o consecință a „edu
cației" pe care societatea capitalistă în 
descompunere le-o servește cu scopuri 
bine determinate, tinerilor.

TINERI 
CARE LUPTĂ 
PENTRU UN 

VIITOR LUMINOS

-tise de aceț*„
•oare șâ sânt o cocsecrtțâ directă a 
âmbtțatului mod de viață capita

list și a „educației" primite de tineri în 
societatea ân care domnește bunul plac al 
banului.

Iată care sânt roadele „educației* pe 
care o primește tineretul în unele țări din 
Europa occidentală, așa cum le înfățișea
ză chiar presa burgheză. „Newsweek" a- 
firmă că tineretul Europei occidentale este 
„bine educat". Să vedem cum arată în 
practică această „bună educație"...

Ziarele engleze au publicat fotogra
fiile a doi tineri. Chipurile lor nu trădau 
nimic neobișnuit. La fel de bine ca și ori
care alții, ei ar fi putut fi autorii unei 
descoperiri, vreunui act de eroism. Dar 
roadele educației pe care orânduirea capi
talistă le-a servit-o au făcut din ei niște 
ucigași. Da, acești studenți pe nume Fran
cis Forsyte de 18 ani și Norman Harrys 
de 23 de ani simțeau pare-se nevoia de a 
se „distra". Și atunci l-au pîndit pe tână
rul Allan Jee în vârstă de 23 de ani, au 
tăbărit pe el. l-au doborât la pământ și 
i-au terciuit creierii pe pavaj cu călcâiele !

în Anglia o treime din totalul crimelor 
din ultimii ani au fost comise de tineri 
sub 21 de ani. Butler, ministrul Afacerilor 
Interne al Marii Britanii a declarat în Ca
mera Comunelor cu prilejul discuțiilor a- 
supra unui proiect de lege în care se pre
conizează intensificarea măsurilor de pe
depsire a delicvenților, că acestea toate 
sint cerute de „împrejurări destul de 
triste", în urma hotărîrilor luate, guvernul 
urmează să sporească forțele polițienești, 
urmează să construiască noi închisori și 
lagăre de corecție. Dar care sînt „împre
jurările destul de triste?" Nu cumva în loc 
de construcție de închisori, guvernul en
glez ar fi făcut mai bine să se ocupe de

In partea din articolul revistei „New
sweek" care se referă la R. F. Ger
mană se vorbește despre „pasivita

tea tinerilor". Oare despre ce „pasivitate" 
este vorba? Cind tinerii vest-germani spun 
.Jâră noi" (Ohne uns) la ce se referă ? Un 
număr tot mai mare 
de tineri vestger
mani se pronunță Îm
potriva reînvierii spi
ritului revanșard și 
militarist. Ei sint în
grijorați de înarma
rea masivă a Bun- 
deswehrului, de do
tarea acestuia cu ra
chete purtătoare de 
focoase nucleare și 
mai cu seamă de în
cadrarea tineretului 
vest-german în ca
drul trupelor Bun- 
deswehrului.

„Newsweek” se 
preface că nu vede 
realitatea vest-ger- 
mană. Zeci de orga
nizații revanșarde de 
tineret renasc sub o- 
blăduirea Bonn-ului 
urmărind otrăvirea 
generației tinere, 
pregătirea lui drept 
came de tun. O re
vistă germană a pu
blicat o fotografie da- 
tînd din 1960. Ea re
prezintă un grup de tineri membri 
ai organizației „Tineretul din răsă
rit". Conducătorii organizației „Tine
retul din răsărit" sînt naziști, cri
minali de război care au fost nu 
cu mult timp în urmă conducători ai 
„Hitlerjugendului". Aceștia, ca și diverși 
alță „teoreticieni" ai „spațiului vital", îm
ping tineretul spre crimă, inoculîndu-i 
otrava revanșismului, în acompaniamentul 
lozincii fasciste a „morții frumoase pe 
cîmpul de onoare".

Se face totul — cheltuindu-se fonduri 
uriașe — pentru ca tineretul vest-german 
să fie abrutizat.- pervertit, să fie transfor
mat intr-o unealtă docilă a revanșarzilor,

Făcînd pe placul generalilor de la Bonn, 
revista americană „Newsweek" pune în 
gura unor tineri asemenea cuvinte : „Nem
ții nu sînt încă maturi pentru democrație, 
așa incit probabil e mai bine ca ei să fie 
ținuți departe de politică" sau „noi sîn- 
tem o generație fără nici un țel în viață, 
nu știm ce vrem".

Desigur, revanșarzilor le-ar place foarte 
mult ca vest-germanii simpli să poată fi 
ținuți departe de politică, le-ar place ca 
tineretul să nu știe ce vrea. Numai că 
partea cea mai conștientă a tineretului 
vest-german, ca și a tineretului din cele
lalte țări din Europa apuseană. își dă tot 
mai mult seama de primejdia pe care o 
reprezintă înarmarea Germaniei occiden
tale precum și politica agresivă a blocului 
atlantic. De aceea tot mai mulți tineri se 
opun politicii nesăbuite de pregătire a 
unui nou război. Tineretul vest-german nu 
vrea să mai slujească drept carne de tun 
in îndeplinirea planurilor războinice ale im- 
periaiiștiior yeat maai și americani. De 
aceea, mi; dintre ei trec frontiera în 
R- D. Germană refuzând să se înroleze în 
Burwiriwrlij- Chiar in Germania occiden
tala. unen: intreprmd acțiuni curajoase 
care derraacă nazismul și pe promotorii 
căi actuali. ArtfrI. Uniunea Studenților So- 
fialișli in R.F.G. Uniunea Studenților li
beri și alte orcanirața din Berlinul occi
dental au organ zat in acest oraș o expo- 
riție consacrată demawiiii judecătorilor 
naziști care ocupă astăzi funcții de răs
pundere in organele de justiție ale R. F. 
Germane.

In ianuarie ax. Comitetul tineretului de 
luptă împotriva marți: atomice a strins 
4000 de semnaturi in rândurile locuitorilor 
din Wesfalia. Aceste semnături erau în
dreptate împotriva construirii de baze de 
rachete in această regiune. Tineretul de
mocrat vest-german se pronunță, de ase
menea, împotriva filmelor și altor produc
ții „artistice" occidentale care au o influ
ență nefastă asupra sa. Recent a avut loc 
o demonstrație a tineretului in semn de 
protest împotriva reprezentării in R. F. 
Germană a filmelor americane cu 
gangsteri. Tinerii cinstiți consideră, pe 
bună dreptate, că reprezentarea unor ase
menea filme contribuie la creșterea nu
mărului infracțiunilor.

împotriva planurilor aventuriste ale mi- 
litariștilor se pronunță de asemenea tine
rii din Franța, Anglia, Belgia. Italia și din 
alte țări occidentale. Aceștia organi
zează manifestații antiimperialiste, cam
panii de strîngere de semnături pen
tru pace și altele. Ei sînt acei ti
neri care-și agonisesc traiul prin 
muncă, tineri care văd la ce marasm duce 
„modul de viață capitalist". Ei se opun cu 
fermitate politicii înarmărilor atomice, ba
zelor militare străine alături de căminele 
lor. Ei doresc pace, fiindcă știu că tînăra 
generație are nevoie de mai multe școli 
și nu de închisori mai încăpătoare.

Astfel tineretul englez cere forme ce-

Tineretul francez se pronunța cu hotărire împotriva războiului 
din Algeria. Autoritățile colonialiste franceze reprimă brutal 
aceste manifestații. Fotografia noastră înfățișează o scenă tipică: 
un jandarm lovește în mod bestial un student care împreună cu 
un grup de colegi a manifestat împotriva fascismului și pentru 

pace in Algeria.

Studenții parizieni împreună cu profesorii (or au manifestat Ia începutul lunii februarie pe străzile capitalei franceze cetind 
„•mai multe amfiteatre și imai puține tunuri" și asigurarea uhor condiții de studiu pe măsura nevoilor.

mocratice în ceea ce privește sistemul de 
învățământ, se pronunță pentru apărarea 
drepturilor ucenicilor din uzine, protestea
ză împotriva politicii duse de guvernul 
britanic în problema instalării de baze a- 
mericane de rachete în Scoția. în Franța, 
tineretul luptă activ pentru obținerea de 
condiții de muncă și de studiu omenești, 
luptă împotriva sângerosului război din 
Algeria. Zeci și sute de demonstrații ale 
tineretului care au avut loc pe străzile 
Parisului, Lyonului și în alte orașe, au 
arătat voința tineretului de a se pune 
capăt aventurii colonialiste din Algeria.

în Italia a avut loc de curând o adu
nare a tineretului din regiunea Apulia 
convocată în semn de protest împotriva 
amplasării bazelor americane pentru arma 
rachetă în această regiune. Participanții 
la adunare au hotărât să se opună cu fer
mitate staționării de trupe ale N.A.T.O. 
pe teritoriul Italiei și să-și unească efor
turile în lupta pentru slăbirea încordării 
internaționale. Pe străzile Romei au avut 
loc la sfârșitul anului trecut numeroase 
demonstrații ale elevilor de la școlile me
dii și ale părinților acestora care au pro
testat împotriva lipsei de localuri pentru 
școli. Demonstrații similare au avut loc 
și în alte orașe ale Italiei.

Acestea sînt doar o mică parte din fap
tele ce ar putea fi citate. Ele demonstrea
ză că în pofida afirmațiilor făcute de pre
sa occidentală cu privire la „pasivitatea" 
tineretului din țările Europei apusene, ti
nerii dovedesc dimpotrivă că sînt con- 
știenți de faptul că trebuie să lupte activ 
pentru a obține dreptul la o viată mai 
bună, pentru democrație, pentru pace în 
lumea întreagă.

Masele largi ale tineretului din Europa 
occidentală nu pot fi confundate cu fe
ciorii de bani-gata sau cu derbedeii cres
cuți la școala huliganismului. Milioane de 
tineri din lumea capitalistă luptă din greu 
cu viața crudă dar nu-și pierd speranța. 
Luptă pentru un viitor luminos. Ei sînt 
însuflețiți de minunatul exemplu al vieții 
fericite a tineretului din lumea socialistă. 
Tot mai mulți dintre ei găsesc calea luptei 
juste, calea făuririi unui viitor pe măsura 
speranțelor lor tinerești.

ION D. GOIA 
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