
O zi din întrecerea 
pentru calitate

Responsabili de brigăzi de producție ale tineretului 

și controlori de calitate ne comunică rezultate obținute 

in întrecerea socialistă pentru produse de calitate superioară

Proletari Bin toate țările, uniți-vă!

ijcinteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
La îndeplinirea angajamentelor luate de colectivele între

prinderilor, în întrecerea socialistă organizată in cinstea an'_ 
versorii a 40 de ani de la înființarea partidului, o contribuție 
însemnată o aduc brigăzile de producție ale tineretului.

Dorind să facă cunoscute cititorilor citeva din realizările 
brigăzilor, obținute in întrecere, redacția ziarului nostru a

solicitat la telefon, ieri - după terminarea zilei de muncă - 
pe responsabilii mai multor brigăzi de producție ale tinere
tului din diferite uzine ale tării cu întrebarea :

„CE REZULTATE A OBȚINUT AZI IN ÎNTRECERE BRIGADA 
VOASTRĂ ?“

lată mai jos răspunsurile lor:
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Și calitate 
și economii
— La masa unde lucrează 

brigada condusă de mine, ne-a 
comunicat la telefon tînărul Pa
vel Bogdanovics, de la Uzinele 
„lanoș Herbak" din Cluj, s-a 
prezentat la sfirșitul zilei de 
muncă maistrul Alexandru Soos.

— Bravo băieți, ne-a spus el. 
Acum citeva clipe am trecut pe 
la serviciul de control. Meritați 
să fiți felicitoți : lucrul executat 
de voi astăzi este de cea mai 
bună calitate !

— Numai pentru asta merităm 
să fim felicitați ? au întrebat 
unii băieți din brigadă. Brigada 
noastră a economisit doar azi 
240 dm.p. piele pentru fețe.

— Adică materialul necesar 
pentru confecționarea a 18 pe
rechi sandale de damă, din noul 
model, a completat zîmbind cu 
subînțeles maistrul.

— Redacția vă felicită și ea, 
tovarășe Bogdanovics.

— 0 clipă, s-a auzit de la 
capătul firului telefonic. Vreau 
să vă fac o completare. Despre 
noul model de sandale amintit 
mai înainte, cititorii nu știu ni
mic. Iată despre ce este vorba. 
Zilele trecute, în cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a partidului 
colectivul Uzinei „lanoș Herbak” • 
s-a angajat să producă noi no- I , 
dele de încălțăminte. Brigăzii 
noastre i-a revenit sarcina si 1 
realizeze unul dintre aceste mo- , 
dele : modelul „Lidou (sandale 
de damă deosebit de elegante, 
ușoare, flexibile și durabile). 1 
Pentru ca produsele noastre să I 
posede caracteristicile amintite , 
trebuia făcută o instruire supli
mentară a membrilor brigăzii. 
Am făcut-oi Rezultatul acestei ' 
instruiri s-a văzut, de pildă, azi. 1 
Calitate sută la sută, economii j 
însemnate /

PIESE PENTRU
PESTE

TOATE DE CALITATEA l-a

12 MOTOARE 
PLAN,

„Vâ rog notați!"
— La telefon Matei Nicolae, 

responsabilul brigăzii nr. 2 de 
la fabrica „Nikoz Beloianni»“ 
din Timișoara. Vă rog să no
tați.Convorbirea cu Brașovul a 

fost foarte scurtă. în 
receptor se auzea zgo

motul caracterictic al frezelor 
și rabotezelor.

— La aparat Marin Scar- 
lat, responsabilul uuei brigăzi 
de producție a tineretului din 
secția bloc-motor a Uzinelor 
„Steagul roșu" din Brașov, s-a 
recomandat interlocutorul nos
tru. Faptul „deosebit" pe care 
vreau să vi-l povestesc este 
unul dintre cele mai obișnuite 
Ia noi...

— Despre ce este vorba ?
— Atunci cînd s-au stabi

lit angajamentele colectivului 
pe uzină în cinstea celei de 
a 40-a aniversări a partidului 
nostru, brigada condusă de 
mine și-a luat angajamentul 
să producă peste plan piese 
pentru 80 de motoare, cu con
diția 
brii

20 chiulase lucrate de eL Co- 
roiu Roman, Coste? Ene. 
Comșa Aurel au obținut și ei 
rezultate frumoase. In total, 
membrii brigăzii noastre au 
produs azi piese pentru 12 
motoare peste plan, respec- 
tîndu-și totodată angajamen
tul de a nu da nici o piesă 
de proastă calitate. Rezultatul 
zilei de astăzi este un indiciu 
că angajamentul 
pină la 3 mai va 
și depășit

— Nici nu ne 
urăm succes !

brigăzii luat 
fi îndeplinit

indoim. Vi

Calitate : nici o pereche de 
încălțăminte rub calitatea I-a.

Plan : realiza: șt depășit cu 
20 de perechi de încălțăminte. 
In plus, s-au executat 26 pe
rechi de încălțăminte pentru 
prezentări și expoziții (11 mo
dele).

Prezența la lucru : 100 la
sud.

Disciplina : foarte bună.
Econom»;: nu s-au calculat 

ted pînă la sfirșitul schimbu
lui, dar, ea de obicei, s-au 
realizat, după calcule tproxi- 
•nattce, de două ori cit preve
deau angajamentele.

— Succes !

Are cuvîntul

ft

r >
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ca niciunul dintre mem- 
brigizii să nu producă 

piesă rebut.
Angajamentul nu ense 

chiar dintre cele obișnuite, 
am remarcat not Dar. care 
este faptul ?

— începind de diwMwișă, 
a-

fotourfu-și 
eficacitate 

cunoștințele 
sfirșitul zi-

controlul de calitate

rigida a lucru eu 
rație. fiecare om

mp ui de lucru.
priceperea. La

■i de munci ajustorul Toa- 
er Solomon lucrase la ope- 
iția de ajustare 8 chiulise 
este plan. „Calitatea lucru
ri — foarte buni “ au notat, 
i fișele lor. controlorii.
>rul Neeulai Strungi a 
ratat la control peste

Fre- 
pre- 
plan

— Mîrea Ioc, mă eh»—-ă 
se tinărnl contTP-
-■or de ce ia aselierd
recmLcare roți «facțate. secția 

mecar xre. Uzinele 
JB Autjs:-.

— Cam stă brigada lui Mîi
nea Die cu calitatea ? între
băm noi-

— Un moment. Dați-mi voie 
să i-au raportul zilnic de con
trol și să vă citesc din raport. 
Aceasta pentru ca să nu lun
gesc prea mult vorba. Avem 
mulți tineri 
de rost nu-i 
toți. Iată ce

Rafail eseu
axe bendix. Bucăți piese exe
cutate : 64. Bucăți piese bune:

în atelier și pe 
chip să-i știu pe 
scrie în raport:
Ion. Reperul:

64. Bedu:; spațiul e gol. deci 
—rat una.

Răiieanu Constantin. Repe
rul : bucșe- Bucăți piese exe
cutate : 75. Bucăți piese bune: 
75. Rebut: nimic.

Răiieanu Nicolae. Frate cu 
Constantin. Reperul: șuru
buri. Bucăți piese executate: 
35. Bucăți piese bune : 35. Re
but : nimic.

— Nu e o greșeală ? nici un 
rebut, nici o defecțiune azi ?

— Nicidecum. De altfel e și 
firesc ca brigada lui Mîinea 
Ilie să stea bine cu calitatea. 
Sînt frezori cu calificare bună- 
Nu-i vorbă, că nu prea dădeau 
ei rebut nici înainte. Dar în 
ultima vreme chiar nu au 
nici o piesă rebut. Sintem 
doar cu toții în întrecere.

Maistru! Pen Ion de la Uzinele „23 August’, discută cu brigada condusă de Strose Daniel 
despre co' tatec produselor.

Foto: CASA SCÎNTE11

Ajutor tovărășescLa telefon, Costică Șerban, 
responsabilul brigăzii 
de tineret de la cons
trucții montaje — Șantierul 

Naval Galați. Brigada pe care 
o conduc se află de mai mult 
timp in întrecere socialistă cu 
brigada condusă de Vasile 
Gherghișan. întrecerea nu e 
ușoară. Uneori, Gherghișan cu 
oamenii lui ne-au luat-o îna
inte. Acum, s-ar părea că 
succesul va fi în favoarea

O șarjă rapidă
- Azi, ne-o declarat Ispas Iu

lian, șeful brigăzii de tineret de 
la Oțelăria Martin nr. 2 Hune
doara, încă înainte de a ua 
cuptorul în primire, am hotărit, 
împreună cu tinerii din brigadă, 
să muncim în așa fel înot 
elaborăm o șarjă rapidă 
oțel, de calitate superioară.

Am repartizat de aceea 
începutul lucrului sarcini con
crete pentru toată ziua, pe fie
care oțelar în parte. Cuptorul a 
funcționat în permanență foarte 
bine, datorită atenției fiecărui 
membru al brigăzii. Așa a fost 
la introducerea fero-aliajelor in 
cuptor. Fero-a-liajul trebuie să 
fie bine cîntărit, în proporția 
prescrisă. O eroare cît de mică 
duce la rebutarea șarjei. Grija 
cea «nai mare e la sfîrșit, adi
că, atunci cînd șarja trebuie 
turnată. Dacă temperatura șar
jei nu este cea corespunzătoare, 
mai mult de jumătate din greu
tatea ei se rebutează.

— Sperăm că nu s-a întîmplat 
așa ceva.

— Intr-adevăr, nu ni s-a în
tîmplat așa ceva nu numai azi, 
dar de citeva luni chiar. Șarja 
de azi a fost și ea o șarjă ra
pidă de calitate foarte bună. 
Cu ea numărul unor asemenea 
șarje a crescut la 10. Succesul 
obținut azi ne-a situat pe pri
mul loc în întrecerea cu brigada 
de tineret condusă de Stoica 
Nicolae. Pînă mai ieri eram la 
egalitate de puncte. Azi, i-cro 
depășit, mîine poate ne depă
șesc ei. Le dorim din toată ini
ma acest lucru, dar nici noi 
ne-om lăsa mai prejos.

să 
de

la

nu

—

670 vagoane 
fier vechi 

întrecerea oțelarilor de la 
Combinatul siderurgic din Hune
doara pentru realizarea unei 
producții sporite de oțel și-a gă
sit un larg sprijin în rîndul ti. 
nerilor din această regiune. Bri
găzile utemiste de muncă patrio
tică din orașele Hunedoara, Pe- 
troșeni, Deva și din alte lo
calități au pornit o largă acțiune 
de colectare a fierului vechi. De 
la începutul anului și pînă în 
prezent tinerii din această parte 
a țării au colectat și trimis oțe. 
larilor peste 670 vagoane de fier 
vechi.

(Agerpres)

noastră. Ne-am organizat mai 
bine munca. Azi, am obținut 
un avans de 2 ore la monta
rea ghiuzelor la motonave. 
Adunate la un loc depășirile 
obținute de noi in ultimele 2 
zile au scurtat ciclul de mon
tare al unei ghiuze cu o zi.

Noi lucrăm pe aceeași linie 
de fabricație cu echipa lui 
Gherghișan. Ei au găsit de 
curînd o metodă nouă incit 
scot cuplate cite 2 secții de 
la blocul 4 motonave, elimi- 
nînd în felul acesta 2 opera
ții de cuplare. Cum 
resc, deși sintem în 
ei ne-au ajutat in 
noii metode. Și noi
o nouă metodă pe care inten
ționăm să o aplicăm chiar de 
miine. Este 
rea ghiuzei 
înainte de 
blocsecție, 
Bineînțeles 
brigăzii lui 
cum vedeți 
rea ne stimulează eforturile 
creatoare, devine din ce in ce 
mai pasionantă.

era și fi- 
întrecere 
însușirea 
am găsit

vorba de monta- 
in cadrul secției, 
a fi cuplată la 
la corpul navei, 
o vom explica și 
Gherghișan. După 
tovarăși, întrece-

*

— Azi dimineață, ne-a de
clarat Maria Bolț, controloare 
de calitate la țesătoria Uzine
lor textile „7 Noiembrie" din 
București, Matei Maria, res
ponsabila unei brigăzi de ti
neret, ne-a vizitat la rampa 
de control. „Știi, m-a rugat 
ea, aș vrea să-mi spui 
stau fetele mele cu calitatea 
țesăturilor'. I-am spus și a 
plecat mulțumită. Are un mă
nunchi de fete foarte bune în 
brigadă care țin mult la mar
ca fabricii noastre. Dar parcă 
numai Matei mă vizitează di
mineața la rampa de control- 
In ultima vreme mai toate 
responsabilele brigăzilor fac 
asta.

— Un obicei bun.
— Nici că se poate altfel, 

doar sintem în întrecere. Și 
iată, din bucățile controlate 
ieri, 19 au fost bune. Astăzi, 
numărul bucăților bune a 
crescut la 20. Observăm cu 
plăcere că dispar tot mai mult 
defecte ca : rărituri, desimi, 
dispar și cuiburile, aceste de
fecte mai grave ale țesături
lor.

— Totuși. Există un totuși. 
Dimineață am chemat la ram
pa de control pe Angelescu 
Constanța. A dat țesături cu 
fire uleiate, dungi și pete de 
ulei. Va trebui să discutăm și 
cu Gănei Stănica care de a- 
semenea a dat produse cu 
defecte.

— Cauza ?
— Neatenția, asta-i cauza. E 

totodată și o recomandare : 
pe viitor tinerele să lucreze 
cu mai multă atenție, să dea 
dovadă de mai multă exigen
ță. Deși sînt fete bune, cu o 
calificare superioară, această 
recomandare se potrivește și 
lui Ștefan Maria și lui Radu 
Rada. Atenție și iarăși aten
ție. Și o propunere: organi
zația U.T.M. ar trebui să or
ganizeze o discuție intre țesă
toare și tinerele filatoare. 
Știți, uneori vin fire prea ră
sucite de la filatură și produc 
defecte în țesături, „cîrcei", 
cum le spunem noi.
- Atit ?
— Atit!

Ucenicia 
viitorului profesorPrimii ani de studenție 

sint anii în care acumu
lăm cunoștințe, studiem 

materiile de specialitate, ne 
pregătim cu conștiinciozitate 
pentru confruntarea cu școala, 
cu munca noastră de profesori. 
Prima întilnire a viitorului edu
cator cu școala este practi
ca pedagogică pe care-o în
cepem în anul IV. Tocmai aici, 
in practică, se relevă pentru noi 
și pentru cei care ne îndrumă 
eficacitatea și nivelul întregii 
pregătiri anterioare.

Practica pedagogică consti
tuie pentru noi școala formării 
măiestriei pedagogice. Credem 
însă că aceasta nu se poate for
ma numai în perioada de un an 
și jumătate — timpul în care se 
depune o muncă efectivă in ca
drul școlii. Ar fi bine ca încă 
din anul I să facem cunoștință 
cu școala, nu pentru a preda, 
deoarece nu posedăm un nivel 
de cunoștințe corespunzător, ci 
pentru a desfășura anumite ac
tivități educative, care ne vor

Să muncești acolo
unde este nevoie deCu vreo doi ani în urmă, 

conducerea gospodăriei co
lective a cerut organiza

ției U.T.M. să recomande cîțiva 
tineri harnici care să lucreze în 
sectorul zootehnic. Membrii bi
roului organizației U.T.M. au 
stat de vorbă cu numeroși tineri 
care au mai îngrijit și înainte de 
animale. Dar aproape toți cu 
care s-a discutat nu s-au arătat 
bucuroși să lucreze în acest sec
tor. Unii spuneau că e greu, alții 
că nu vor ei să ajungă „văcari". 
Atunci organizația U.T.M. a or
ganizat o adunare generală des
chisă pentru a pune în discuție 
această chestiune. Au fost invi
tați tovarăși din organizația de 
partid, din consiliul de condu
cere și colectiviști vîrstnici. Au 
fost discuții aprinse. In acea a- 
dunare eu și cu vărul meu Ni
colae C. Nica, am hotărît să dăm 
exemplu. După ce am arătat de 
ce este necesar să lucrăm în a- 
cest sector, demonstrînd tinerilor 
prezenți la adunare că mergînd 
să lucrezi acolo unde este nevoie 
de tine înseamnă să-ți iubești 
gospodăria colectivi, după ce 
ne-am angajat că vom depune 
toată strădania noastră în munca 
de îngrijire a animalelor, s-au 
mai hotărît să lucreze aici și 
Gheorghe Dănciulea, Ilie Con
stantin, llie Petre și alții.

Mărturisesc că aveam îndoieli 
cînd proaspăta noastră echipă 
de tineret a venit prima zi la 
grajduri. Din vina celor care fu. 
seseră înaintea noastră, grajdu
rile erau murdare, vacile neîn
grijite, Nu exista un program

fix de lucru, animalele erau fu
rajate „după ochi”. Din această 
cauză nu produceau decit 6—7 
litri de lapte pe zi. Cum se spu
ne, le țineam noi pe ele nu ele 
pe noi. Trebuia pusă ordine în 
toate. în această muncă grea, 
iie.a ajutat pas cu pas comunis
tul Petre Niță, secretarul organi
zației de partid din gospodăria 
noastră, care primise de curînd 
munca de brigadier zootehnic. 
Mai întîi am pus ordine în graj
duri, am văruit pereții, stănoa- 
gele. Am întocmit un program 
zilnic de lucru, am stabilit ra

pecte orele de muls, de hrănire. 
Apoi ne-am deprins ca în fie
care zi, pe rind, să citim cite un 
articol sau paragraf dintr-o bro
șuri. Treptat, treptat am început 
să deprindem mai bine rosturile 
acestei meserii frumoase. Puse 
in practică, ne-au adus prima 
răsplată. Vacile au început să 
producă zilnic cu 3—5 litri mai 
mult lapte. La sfirșitul anului 
1959 producția a fost de 1.800 
litri lapte pe cap de vacă fura
jată. Adică atît cit se planificase. 
Era totuși un succes dacă ținem 
cont că atunci — prin vară —

Din experiența organizației de bază U. T.M. 
din G.A.C.-Conduratu, raionul Mizil 

în mobilizarea tineretului la acțiunea 
de creștere a productivității animalelor 

proprietate obștească

țiile pentru fiecare vacă în func
ție de perioada de gestație și 
producție. Dar acestea au fost 
amănunte. Lucrul cel mai impor
tant pentru noi era să învățăm 
să aplicăm în creșterea animale
lor o îngrijire ca la carte. Mai 
întîi, conducerea gospodăriei a 
hotărît ca doi dintre noi să 
meargă la stațiunea experimen
tală zootehnică din Dulbanu pe 
timp de 12 zile ca să se califice. 
După ce eu și cu Dănciulea 
ne-am întors de acolo, am văzut 
altfel lucrurile. Am început să-i 
deprindem și pe ceilalți să res-

cînd om venit noi să lucrăm 
aici, nu era îndeplinit decît un 
sfert din producția planificată. 
Se putea mai mult ? Sigur că 
da, dar trebuia să învățăm mai 
mult, să lucrăm mai bine. La 
începutul anului 1960 au fost 
trimiși la școlarizare și ceilalți, 
cite 12 zile. Apoi, de la cursu
rile zootehnice n.a lipsit nimeni. 
La consfătuirile noastre de pro
ducție am invitat totdeauna cile 
un membru al consiliului de 
conducere și am pus după aceea 
în practică tot ceea ce ne-a re
comandat brigadierul zootehnic.

tine
La 20 octombrie 1960 am trăit 
o mare bucurie. Intr-o adunare 
generală a colectiviștilor s-a 
adus la cunoștință că noi ne-am 
îndeplinit planul anual de pro
ducție, adică 2.200 litri de lap
te pe cap de vacă furajată. Ne-a 
bucurat și mai mult faptul că 
atunci s-au ridicat numeroși ti
neri care au cerut să lucreze în 
acest sector. Succesele noastre 
erau cea mai bună dovadă că 
meseria de crescător de animale 
nu înjosește pe un tînăr ci, din 
contră, îi ridică prestigiul în 
fața oamenilor, dacă el își face 
datoria așa cum trebuie.

Ceea ce am desprins noi în 
mod deosebit, ceea ce ne-a bu
curat mai mult a fost faptul că 
organizația de bază U.T.M. s-a 
dovedit capabilă să influențeze 
atitudinea, concepțiile tinerilor 
colectiviști. De fapt, acesta a 
fost și scopul muncii politice 
pe care am desfășurat-o și' o 
desfășurăm : educarea tinerilor 
colectiviști in spiritul unei atitu
dini noi, socialiste față de mun
că, astfel încît fiecare să meargă 
să lucreze acolo unde nevoile 
gospodăriei o cer. Și, în bună 
parte am reușit. Dovada cea mai 
bună este aceea că de unde la 
început mulți tineri nu voiau să 
îmbrățișeze meseria de îngriji-

pregăti drumul spre viitoarea 
ca rieră.

Pregătirea practică a studen
tului viitor profesor trebuie să 
se facă pe tot parcursul studii
lor superioare. Asistența la o- 
rele educative, participarea la 
activitatea școlii ca instructor 
de pionieri, la activitatea poli
tică ce se desfășoară în cadrul 
școlii ne vor apropia de pro
blemele acesteia și ne vor ajuta 
să învățăm cum trebuie să le 
rezolvăm mai tîrziu.

La Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai“ din Cluj, anul acesta prac
tica pedagogică a fost organi
zată în 7 școli medii și 4 școli 
profesionale. In semestrul I, ca
binetul pedagogic a organizat 
practica de asistență și analiză 
a lecțiilor, iar spre sfirșitul se
mestrului ținerea lecțiilor de 
probă. In timpul practicii peda
gogice, studenții au fost îndru
mați, în afara metodicienilor, de 
către un cadru didactic, respon
sabil pentru fiecare grupă de 
practică. S-a întîmplat uneori ca 
acestea, să fie cadre bine pre
gătite profesional, dar lipsite de 
o bogată experiență, pedagogi
că. De aceea, am dori ca in 
viitor să avem în mijlocul nos
tru, în. cadrul orelor de practi
că pedagogică, oameni cu ex
periență și în domeniul învăță- 
mîntului mediu, care să asiste 
la lecții sau să pregătească lec
ții model. De asemenea, credem- 
că ar fi necesar ca tovarășii-a- 
sistenți sau . lectori - de la cate
drele de științe sociale să asis
te din ci nd în cînd la lecțiile 
practice. Aceste colaborări 
strînse ne- pot da posibilitatea

să pregătim lecții la un nivel 
ridicat, ou un bogat conținut 
instructiv-ed ucativ.

Pentru organizarea în condiții 
optime a practicii pedagogice 
au fost antrenate și cadrele de 
conducere ale U.T.M. și A.S. 
din universitate în sensul că 
acestea constituie un stimulent 
permanent pentru grupa de 
practică, să ia inițiativa ținerii 
lecțiilor model, a confecționării 
materialului didactic, a frecven
ței sută la sută la orele de 
practică pedagogică. Această 
legătură permanentă dintre ca
drele didactice conducătoare ale 
practicii pedagogice în școli și 
organizațiile U.T.M. și A.S. a 
permis studenților să manifeste 
valoroase inițiative. Astfel, stu
denții au organizat în cadrul 
practicii pedagogice conferințe 
cu proiecții, simpozioane, lecții 
la care s-au folosit ca material 
didactic filme, excursii cu carac
ter științific etc. Anul trecut 
citeva grupe de practică peda
gogică s-au deplasat în cadrul 
practicii continue în comune din 
regiune (la Beclean și Gilău). 
Aici studenții au fost antrenați 
în diferite munci sociale și cul
turale. Douăzeci de studenți din 
anul IV romînă - de pildă - 
au luat inițiativa să meargă cu 
toții în comuna Beclean. Pe Un
gă faptul’că aici ei au preluat 
în întregime activitatea școlii, 
au .'organizat și o seamă de

RODICA VULPE 
studentă la Universitatea 

„Babeș-Bolyai“-Cluj

(Continuare în pag, 3-a)

Studenți 
pe șantier

Să treci în revistă ce s-a 
făcut aici, la Timișoara în ul
timii ani. nu-i tocmai ușor. 
Zilele trecute m.am oprit la 
întimplare, in preajma unui 
șantier. Pe o suprafață largă, 
care va lăsa întinse spații; 
verzi între clădiri, au prins să 
crească, acum, în primăvară, 
cinci flori minunate. Sint — 
sau mai bine-zis vor fi — cinci, 
blocuri moderne, cu instalații, 
care să asigure tot confortul 
altor 1500 de studenți timișo
reni. Cinci cămine studențești 
— începutul materializării unui 
vast plan intitulat „Complexul 
studențesc", care va cuprinde, 
printre altele, și o casă de cul
tură, o piscină acoperită, hale 
pentru noi laboratoare.

— Vă plac ? — mă întrebai 
un tinăr din preajmă.

— Ceași putea spune ?... A- ■ 
bia ați ajuns la primul etaj.;

— Nu... Eu le văd, deja, ga-j 
ta... Știți, la etajul acela de' 
sus unde vor fi, ca peste tot, 
camere cu 2-3 paturi, cu băi, 
covoare, canapele... Acolo aș 
vrea să mă mut. Să îmbrățișez 
orașul cu privirea și să-l ad
mir...

— O clipă — zic. Aici nu se 
construiesc cămine pentru stu
denți ?

Interlocutorul meu rîde.
— Sint student la mecanică, 

în anul II. Am cursuri după 
amiază. Acum dimineața, 
dau și eu o mină de ajutor 
constructorilor. Parcă te rabdă 
inima să-l lași pe altul să-ți 
facă ție casă...

Studentul de la mecanică, 
din anul II, mi-a spus și cum 
îl cheamă. Eu nu vi-l mai 
spun. Pentru că altfel ar tre
bui să trecem în revistă încă 
49 de nume, ale tuturor stu
denților care, în acea zi, cu 
zîmbete voioase pe fețele îm
bujorate de soarele tare al 
„mărțișorului", cărau cărămizi 
și cherestea, deșertau saci de 
ciment, prindeau rosturile fi
rului cu plumb. Și ar mai tre
bui să numesc și alte zeci și 
sute de studente și studenți — 
peste cîțiva ani ingineri, doc
tori sau profesori — care în 
zilele trecute au prestat mun
că patriotică pe șantierul vii
torului complex.

— Mai întotdeauna cei buni 
la învățătură sînt și cei mai 
apreciați pe șantier, ținu să-mi 
spună o studentă.

— Eu nu știu cum o fi la 
facultate — interveni în discu
ție un meșter-dulgher mai în 
vîrstă, care de cîtăva vreme 
ne asculta vorbind, dar aici 
pe șantier, așa e : cînd vin ti
nerii ăștia, parcă se ridică mai 
repede schelele și zidăria. Și 
unde mai pui că asta înseam
nă și economii de citeva zeci 
de mii de lei...

Privesc clocotul șantierului, 
privesc cu mîndrie pe acești 
voluntari constructori ai pro
priilor lor cămine, pe acești 
tineri care se bucură azi de 
minunatele condiții de studiu 
create de partid...

B. LAURENȚIU
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La casele <7<? cultură, ale tineretului din Capitală

Activitate atractivă cu un bogat conținut educativ!O conferință, un concurs- 
ghicitoare, o întîlnire cu 
tineri scriitori, oameni 

de știință, artiști, maeștri ai 
sportului, cîteva jocuri dis
tractive și dans, reunesc — 
pentru cîteva ceasuri — prie
teni și tovarăși de muncă, de 
învățătură în lăcașurile lor de 
cultură — casele de cultură 
ale tineretului din raioanele 
Capitalei.

La Casa de cultură a tine
retului din raionul I. V. Sta
lin, tineri muncitori, elevi, 
cercetători științifici, ingineri, 
proiectanți, desenatori, con
structori pot fi întilniți mal 
în fiecare oră a după-amiezii 
la o partidă de șah sau răs
foind o revistă la bibliotecă în 
așteptarea începerii progra
mului propriu-zis. Cu el au 
făcut cunoștință la locurile 
lor de muncă, sau din panoul 
afișat vizibil la intrare. „Obiș- 
nuiții" casei — și numărul lor 
este mereu sporit — îl știu 
„pe dinafară", pe întreaga 
săptămînă, și se simt datori 
să-i anunțe și pe cei nou ve- 
niți:

— Mîine o vedem pe Flori- 
ca Ghiuzelea, maestră a spor
tului. Canotajul academic e 
nou la noi și totuși ne-am im
pus întregii lumi. Veniți s-o 
ascultăm ?

Răspunsurile afirmative vă
desc satisfacția deplină a ti
nerilor de a participa la ase
menea întîlnire. In volumul 
de activități al acestei case de 
cultură, întîlnirile cu diverse 
personalități din viața noastră 
obștească, cultural-artistică, 
științifică și sportivă ocupă un 
loc însemnat. Adesea se or
ganizează simpozioane, jurna- 
le-vorbite pe teme din trecu
tul de luptă al clasei munci-

toare condusă de partid, de 
politică internă sau interna
țională, Așa au fost, de pildă, 
simpozionul „Din trecutul de 
luptă al clasei muncitoare — 
eroicele lupte din februarie 
1933", conferințe ca „Superio
ritatea democrației socialiste 
sovietice", simpozionul „Ce a 
dat regimul democrat-popu
lar tineretului* etc. — la care 
tinerii s-au întîlnit cu activiști 
de partid, ai comitetului ra
ional U-T.M.. ai sfatului popu
lar raional. Multe teme edu
cative sînt rezolvate prin in
vitarea în mijlocul tinerilor a 
unor specialiști din diferite

domenii de activitate. Astfel 
la un simpozion cu tema „Le
gătura dintre școală și fami
lie, factor important în edu
carea comunistă a elevilor" a 
fost invitat un lector de la ca
tedra de pedagogie a I.P.C.D.; 
la o seară literară despre e- 
roismuț tineretului sovietic 
oglindit în literatură a vorbit 
scriitorul Toma George Maio- 
rescu ; la o zi a proiectantului 
cu tema „Marile construcții 
ale socialismului oglindite în 
documentele celui de-al III- 
lea Congres al Partidului", a 
fost invitat directorul Institu
tului de proiectări chimice 
etc.

Prezența specialiștilor din 
diferite domenii de activitate

Tinerii din echipa de dansuri populare a Casei de cultură a tineretului din raionul Gh. 
Gheorghiu-Dej înainte de a intra in scenă.

Foto : N. STELORIAN

Bogata activitate a forma
țiilor artistice de amatori 
a scos la iveală faptul 

că, atunci cină există o preo
cupare susținută pentru lărgirea 
orizontului politic, ideologic și 
cultural al artiștilor amatori, ca
litatea programelor pe care le 
prezintă ei sporește.

Ințelegînd acest lucru, condu
cerea Casei de cultură a tine
retului din raionul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a venit în întim- 
pinarea dorinței celor peste 400 
de tineri ce activează in cele 12 
formații artistice și cercuri ale 
sale, de a-și îmbogăți cunoș
tințele, și a creat diverse forme 
organizatorice potrivite acestui 
scop. Astfel, cei mai mulți in
structori ai echipelor și cercu
rilor artistice discută cu tinerii 
despre principalele probleme ale 
vieții interne și internaționale, 
despre ce este nou in domeniul 
respectiv de creație, căutind să 
îmbine predarea cunoștințelor 
de specialitate cu cele politica 
și de cultură generală. Dacă, 
spre exemplu, tinerii membri ai 
cercurilor de artă plastică fac 
progrese remarcabile, faptul se 
datorește și preocupării instruc
torului (Const. Calafeteanu) de 
a le îmbogăți mereu cunoștin
țele. El le vorbește acestora 
despre „Pictorul Th. Aman și 
epoca sa", „Nicolae Grigo. 
rescu șl Ștefan Luchicn", des
pre „Dezvoltarea artelor plas-

întîlnirile cu specialiștii 
prilej de învățăminte

Cultura generală 
a artistului amator

tice în țara noastră după 
23 August 1944“, despre dife
rite curente în arta plastică 
etc. Expunerile, urmate de 
discuții, sînt însoțite de filme 
documentare sau proiecții, ilu
strate cu reproduceri după 
operele artiștilor evocați. Con
tinuate cu vizite la muzee 
și expoziții, ele prilejuiesc ti
nerilor o cunoaștere mai apro
piată a operelor discutate și a 
marelui tezaur artistic existent 
în muzeele noastre.

— Chiar munca mea, ca in
structor, spunea tov. Calafetea- 
nu, e mult mai ușoară în aceste 
condiții. Avînd vie în memorie 
creația marilor artiști, viața lor 
pilduitoare, tinerii își pot da 
mai bine seama de condițiile 
înfloritoare asigurate dezvoltării 
tuturor artelor în țara noastră, 
astăzi.

La fel procedează și instruc
torul echipei de dansuri (Gh. 
Băiță) care, înainte de a-i în
văța pe tinerii artiști (32 la nu
măr) un nou dans popular, le 
vorbește despre condițiile în 
care a apărut acesta, despre 
semnificația și importanța Iui ca 
expresie a vitalității artistice a 
poporului nostru. Și ceilalți in
structori se preocupă, în gene
ral, de educația tinerilor artiști 
amatori, iar atunci cînd una din 
echipe pregătește un program 
nou, membrii și instructorii ce
lorlalte echipe participă la re- 

în mijlocul tinerilor îi ajută 
pe aceștia să adincească mai 
mult temele puse în discuție, 
să rețină cu mai multă ușu
rință cunoștințele noi.

Trebuie spus că unele ac
țiuni de acest fel au insă un 
aspect formal. Ne vom referi 
la un exemplu recent Tine- 
rii fuseseră anunțați că vineri 
10 martie va avea loc o întîl
nire cu creatorii noului 
rominesc .Jiu vreau să 
însor*. Cu mult înainte 
ora fixată în sala mare 
festivități nu mai găseai 
un loc. Mulți v 
și erau di

film 
mă 
de 
de 

nici
useră filmul 

■nici să-și împărtă-

de
a-

■ șească impresiile, să-i aplaude 
pe interpreți pentru jocul lor, 
să le ceară amănunte despre 
concepția regizorală, să făcă 
unele observații cu privire 
la scenariu. Un grup 
tineri venise chiar că 
nunțe conducerea casei de 
cultură (director N. Popescu) 
problemele pe care doreau să 
le discute cu invitații. Alții, 
care nu văzuseră filmul, erau 
bucuroși să facă cunoștință 
cu actorii pe care urmau să-i 
reîntîlnească, după pauză, pe 
ecran, chiar la casa de cultu
ră. Aceasta era atmosfera îna
inte de această întîlnire or
ganizată la propunerea orga
nizației U.T.M. a Studioului 
Cinematografic „București".

petiții dînd sugestii, făcind 
observații, ceea ce a dus la 
crearea unui spirit de colabo
rare creatoare în cadrul colec
tivelor. La pregătirea ultimu
lui program al brigăzii artis
tice de agitație (instructoare
N. Massini) intitulat „Să cu
noaștem tineretul", (un bun 
prilej de subliniere a sensului 
politic și patriotic al acțiunilor 
acestuia), membrii echipei de 
teatru, bunăoară, au participat 
aproape continuu la repetiții 
pînă la definitivarea lui.

Acești propagatori ai cuHurii 
noii, se cultivă ei înșiși. Nu tre
ce o lună fără ca membrii for
mațiilor să nu participe la un 
simpozion, o întîlnire cu un 
scriitor sau artist, o seară de 
întrebări și răspunsuri pe teme 
de politică internă și interna
țională, o conferință la o seară 
literară sau un medalion mu
zical. In afară de aceasta, îi 
poți vedea mergînd în colectiv 
la filme, teatre, muzee și expo
ziții, după care se încing dis
cuții însuflețite, pline de învă
țăminte, subliniindu-se aspec
tul ideologic al celor văzute și 
învățate.

In cadrul casei de cultură se 
prezintă programe a'e altor e- 
chipe artistice de amatori și 
(pînă acum mai rar) chiar ar
tiștii profesioniști dau aici 
spectacole, la care artiștii ama
tori vin împreună cu instruc
torii.

Suprinde, în cadrul acestei 
activități culturale diverse in 
care sînt cuprinși membrii cercu
rilor și formațiilor artistice (și 
din care am citat numai cîteva 
aspecte) o anume lipsă de ritm 
și continuitate. Există apoi o

Trebuia să fie așadar un in
structiv schimb de păreri în
tre creatorii filmului și tine
rii spectatori. Dar așteptările 
tinerilor spectatori au fost în
șelate. Prezența — în mijlo
cul tinerilor — a scenaristului 
și regizorului filmului, a prin
cipalilor protagoniști s-a re
zumat doar la o simplă pre
zentare : tovarășul se numește 
X și a interpretat rolul Y în 
film; a mai jucat rolul X în 
filmul Z. Apoi regizorul fil
mului a „reproșat" spectato
rilor că din discuțiilâ sur
prinse în fața cinematogra
fului „Patria", aceștia vorbeau

Șî

l-au 
sa 

nu- 
pus

numai despre actori Și nu 
despre regie ; actorul Ștefan 
Tăpălagă le-a spus tinerilor 
că nu le va povesti cum 
strîns pantofii în prima 
comedie („Alo, ați greșit 
mărul") sau cum a fost 
să mănînce prăjitura cu muș
tar, în cea de a doua, dar că 
le mulțumește pentru aplau
ze și......sîntem grăbiți, că ne
așteaptă și alți tineri să le 
vorbim!“ Replica — ustură
toare — dată de un tînăr din 
sală „Tot atît de interesante 
lucruri le veți spune? !“ a 
fost primită cu seninătate de 
invitați, răspunzîndu-i-se (spe
răm în glumă) tot din fugă 
„pentru observații în legătu
ră cu conținutul filmului a-

O acțiune
forma

— Daci a/vem organizată ,Joia 
tineretului" ? Da, poftiți în soli 
jos, avem în program conferința 
„Ce ne spune știința despre via
ță și moarte", iar după aceea ur
mează dans, ne.a spus tovarășul 
Ion Năstase, directorul casei de 
cultură.

Intr-adevăr în ziu>a de 9 mar
tie a.c. in programul Casei de 
cultură a tineretului din raionul 
Nicolae Bălcescu era prevăzută 
conferința din planul lectoratului 
J.e ne spune știința despre via
ță «i moarțe” expusă de tovară
șul Iepure Gheorghe din partea 
S.R.S.C. Elementul principal al 
programului Joii tineretului" 
era deci conferința care trebuia 
să combată concepțiile neștiinți
fice, idealiste, mistice privind 
viața și moartea, să le explice 
tinerilor substratul de clasă al a- 
cestor teorii, cui folosesc ele. 
Această conferință era menită să 
contribuie la înarmarea tinere
tului cu concepția materialistă 
despre lume. Dar lămurirea t- 
cestor probleme nu se putea face 
in 15 minute cit a indicat tova
rășul Băjenaru Fosile, care răs
pundea de organizarea acestei 
Joi a tineretului". Această 
limitare a făcut ca cei peste 250 
de tineri existenți în sală să nu 
înțeleagă pe deplin problemele

oarecare izolare în munca in
structorilor pentru îmbogățirea 
cunoștințelor membrilor colecti
velor, ei preocupîndu-se exclu
siv numai de cei din cercul lor, 
fără a-i stimula și atrage și pe 
alții din alte cercuri. Credem că 
inițiind o întrecere între instruc
tori, colectivul de conducere a) 
cosei de cultură ar putea înlă
tura neajunsul semnalat. Există 
condiții pentru lărgire<j în conti
nuare a posibilităților de instrui
re a tinerilor artiști amatori de 
aici. S-ar putea organiza ci
cluri de lecții-discuții despre 
istoria și specificul fiecărei arte, 
la care să participe grupuri 
mari de artiști amatori, după 
cum excursiile, vizitarea în co
mun a unor mari întreprinderi, 
întâlnirile cu fruntași în produc
ție, ar contribui și ele la ridi
carea continuă a nivelului poli
tic și cultural al acestora.

Un schimb serios și constant 
de experiență cu celelalte case 
de cultură ale tineretului din 
Capitală, cu responsabilii cultu
rali din marile întreprinderi ar 
duce la îmbunătățirea și pe mai 
departe a acestei munci. Faptul 
se impune cu atît mai mult cu 
cît este vorba de un număr 
mare de artiști amatori, din rîn- 
durile cărora se ridică elemente 
deosebit de talentate (Nicu 
Constantin, azi actor la Teatrul 
„C. Tănase", care a făcut parte 
din brigada artistică de agitație 
e doar un exemplu). Prestigiul 
formațiilor, pe merit cîștigat, va 
spori astfel și mai mult, iar 
membrii lor își vor dezvolta atit 
măiestri^ cît și cultura lor ge
nerală. E una din condițiile reu
șitei muncii artiștilor amatori.

GEORGE MUNTEAN 

dresați-vă presei"... Tinerii au 
fost dezamăgiți și nici nu pu
teau fi altfel. Nu aceasta aș
teptaseră.

Am dat acest exemplu pen
tru a demonstra că de fiecare 
dată se cere maximum de 
grijă la organizarea unor a- 
semenea întîlniri. Conducerea 
casei de cultură este răspun
zătoare pentru tot ce se în- 
tîmplă în lăcașul de cultură, 
a cărui activitate o coordo
nează. De ea depinde în pri
mul rînd atingerea scopului 
propus Am sugera pentru vii
toarele întîlniri — care sînt 
numeroase în planul casei de 
cultură și pe interesante teme 
educative — să se găsească 
forme prin care interesul 
tinerilor să fie solicitat 
maj mult. Tinerii să nu ră- 
mînă simpli auditori, ci, așa 
cum adesea se petrec lucru
rile la întîlnirile pe proble
me, să fie stimulați la discu
ții, să se creeze acea atmosferă 
de lucru în care cît mai mulți 
să ajungă să pună întrebări 
specialiștilor invitați, să ceară 
amănunte, să-și lămurească și 
prin discuții tema a cărei ex
punere o audiază. Acest lucru 
este pe deplin realizabil dacă 
întîlnirile se vor organiza cu 
minuțiozitate, din timp, cu 
grijă pentru fiecare amănunt. 
Numai așa fiecare întîlnire în 
parte își poate atinge scopul 
propus, fiind interesantă și 
bogată în învățăminte pen
tru întreaga masă de tineri 
care frecventează casa de cul
tură.

FLORICA POPA

esențiale expuse. Fiind întrebat, 
tinirul Dinu Nicolae, mecanic la 
Uzinele ,,Tudor Vladimirescu" și 
alții, pe bună dreptate au afir
mat că nu au înțeles aproape 
nimic. Aceasta s-a datorat și fap
tului că lectorul vorbind liber și 
in grabă, n-a reușit să-și sistema
tizeze ideile, să prezinte proble
mele clar, ci o făcut o expunere 
confuză, inaccesibili. Deci prin
cipala parte a programului nu 
și-a atins scopul. Și aceasta pen. 
tru ci conducerea casei dg cul
turi a căutat si rezolve La mod 
formal partea educativi din pro
gramul Joii tineretului". Acest 
sistem de a se da prioritate dan
sului și a se trata formal elemen, 
tul educativ al „Joilor tineretu. 
lui“ este dăunător.

Conferința ce trebuia ținută 
cu tinerii din cartier în cadrul 
lectoratului a fost ținută la Joia 
tineretului”. Lucrul nu ar fi fost 
atît de grav dacă cu acest pri
lej conferința nu ar fi fost golită 
de orice conținut educativ. In 
dorința de a rezolva două lucruri 
dintr-odată tovarășii din condu
cerea Casei de cultură au făcut 
un lucru formal, negii jind tocmai 
scopul educativ al activității 
casei de culturi o tineretului. 
Pentru a se evita asemenea si
tuații este necesar un control 
mai atent din partea comitetului 
raional U.T.M. asupra modului 
cum se organizează Joile tine
retului".

M. BUMBAC

Constantin Antonescu, mae
stru emerit al sportului la 
tir și Florica Ghîuzelea, 
maestră a sportului ia ca
notaj academic, au vorbit 
recent tinerilor la Casa de 
cultură din raionul I. V. Stalin 
despre calitățile pe care le 
dezvoltă sportul, despre mi
nunatele condiții pe care le 
au tinerii din țara noastră 
pentru practicarea culturii 

fizice.

Foto: V. RANGA

PROBLEMELE PROFESIONALE
SI PROGRAMUL SĂPTĂMÎNALSe știe că printre

zele acțiuni eoltnral-edu- 
cative care intri in spe

cificul de activitate al caselor 
de cultură ale tineretului, un 
loc însemnat trebuie să-1 ocupe 
manifestările educative meniu 
să ajute direct munca în pro
ducție a tinerilor, ridicarea ni
velului lor de cunoștințe profe
sionale.

Casa de cultură a tineretului 
din raionul 23 August este 
înconjurată de mari urine și 
fabrici unde lucrează mii de ti
neri. Ar fi normal ca la această 
casă de cultură să se acorde • 
atenție deosebită organizării u- 
nor astfel de manifestări.

Acum un an s-au ținut unele 
conferințe, în acest sens. E vorba 
de „Sarcinile tineretului în cali
ficarea profesională". „Dezvolta
rea industriei constructoare de 
mașini în R.P.R.”, „Creșterea cu 
precădere a producției mijloace
lor de producție în R.P.R.". Alte 
acțiuni pe această linie n-au mai 
fost organizate, iar de la înce
putul anului pînă în prezent co
lectivul de conducere al casei 
de cultură a tineretului (director 
Gheorghe Lache), a neglijat total 
formele de educație despre care 
vorbim. Deci, nu ne putem re
feri decît la conferințele sus-a- 
mintite. care dealtfel n-au de
pășit nivelul generalităților. E 
puțin pentru o casă de cultură 
situată, repetăm, în apropierea 
unor mari întreprinderi indus
triale.

Recentele Directive ale parti
dului cu privire la principalele 
criterii ale întrecerii socialiste 
în cinstea celei de a 40-a ani
versări, pun un deosebit accent 
pe obținerea unei calități supe
rioare a produselor, în toate ra
murile industriei noastre. Ridi
carea continuă a calificării ti
neretului este una din condițiile 
necesare îndeplinirii acestei sar
cini. Casa de cultură poate să-i 
ajute în această direcție prin cele 
mai interesante și atractive for
me de prezentare a problemelor 
de producție și calificare. La 
casa de cultură a tineretului se 
pot organiza întîlniri pe profe
sii între tinerii din raion. De 
pildă, între tinerii strungari, su
dori, cazangii etc. De asemenea

Artiști ometori ce lo Casa 
de cu two Gri vița Roșie 
pregătesc un nou spectacol 
cu piesa „Cei ce caută fe
ricirea". lată-i în timpul 

unei repetiții.

Foto: V. CONSTANTINESCU

La serile de dans...
Qșîmbăta șl duminica sea- 

ra, casele de cultură ale 
tineretului din Capitală 

își primesc oaspeții, tineri îm- 
brăcați frumos, veseli și sobri 
în același timp. Sălile de dans, 
mari, încăpătoare, împrumută 
de la ei tinerețea și respiră 
tinerețe. Destindere plăcută și 
chiar utilă, dansul este și un 
mijloc eficace de educație es
tetică desfășurată in rîndurile 
tineretului.

Printre cei cîteva sute de 
tineri prezenți în sala de dans 
a Casei de cultură a tineretu
lui din raionul Nicolae Băl
cescu l-am cunoscut și pe 
Iancu Ilie, muncitor la Fabri
ca de încălțăminte „Kirov".

— Atitudinea la dans, îmi 
spunea el, poate fi și ea 
o indicație asupra comportă
rii tinărului la locul de mun
că. Dacă la lucru ești disci
plinat și atent cu tovarășii 
tăi, atunci e imposibil ca aici 
să nu te manifești la fel. Nu-i 
vorbă, cînd și cînd mai apare 
cite unul care schimonosește 
dansul, dar atunci intervine 
colectivul. In rîndul tinerilor 

— tot in vederea răspindirii ex
perienței înaintate — ar fi in
structivă organizarea de simpo
zioane in cadrul cărora să ia 
corintul inovatori și fruntași în 
producție. Pe linia celor de mai 
sus, să se organizeze schimburi 
de experiență între membrii bri
găzilor de producția ale tinere
tului din întreprinderi. Metodele 
de organizare a muncii, felul 
cum sînt aplicate inițiativele ti
nerești, metodele de combatere 
a indisciplinei și încă multe 
alte aspecte se pot cunoaște și 
răspîndi cu prilejul unor aseme
nea întîlniri. Ar fi bine să se 
organizeze simpozioane cu con
trolorii de calitate din întreprin
deri. care să le expună tinerilor 
observațiile și sugestiile lor.

Educația tinerilor in domeniu] 
la care ne referim nu trebuie 
înțeleasă unilateral ! Literatura 
beletristică poate fi folosită cu 
succes, prin discutarea cărților 
de actualitate care pun proble
ma atitudinii noi față de muncă, 
a eroismului și spiritului ino
vator. De ce, de pildă, nu s-a 
organizat pînă acum un proces 
literar la romanul „Bătălie în 
marș* de Galina Nicolaeva ? E 
poate în ultima vreme, unul din

s-a format bunul gust în ma
terie de muzică și dans. Și 
cînd cineva jignește buna cu
viință nu face decît să-și a- 
tragă asupra-i riposta hotărî- 
tă a colectivului.

■— Vedeți tînărui din fața 
oglinzii ? — interveni altcine
va. E Victor Paraschiv, mun
citor la Oficiul farmaceutic al 
Capitalei. Era un filfizon. Se 
tundea de parcă nu era tuns 
niciodată, purta un costum 
extravagant care stîrnea rîsul 
și dansa scălîmbăindu-se în 
tot felul.

— E mai comod, ne spunea 
el.

Scopul nostru era de a-l e- 
duca, de a-l readuce pe calea 
bunului simț. Brigada artis
tică de agitație i-a consa
crat un cuplet, nenumărați 
băieți și fete au discutat 
cu el, l-au dus chiar în 
fața oglinzii, să vadă cum 
îi stă îmbrăcat așa, fistichiu. 
S-a uitat în jur, cercetător, 
s-a uitat pe lîngă el, apoi și-a 
pironit privirea în parchet. 
Iată-l acum.

...Și-a aranjat cravata, și-a 

cele mai citite romane de acu 
tualitate. Și așa cum casa de cul
tură a reușit să mobilizeze în 
jurul ei conferențiari de prea» 
tigiu, profesori, cercetători știin
țifici, ingineri, activiști cu munci 
de răspundere, poate — cu ceva 
mai multă preocupare — să so
licite la forurile competente 
scenariul unui asemenea proces 
literar, dacă nu dispune de forțe 
proprii.

Sugestiile pe linia activității 
menite să mobilizeze tinerii in 
producție, să le îmbogățească 
cunoștințele de specialitate, tre
buie să stea în atenția tuturor 
caselor de cultură ale tineretului, 
fiindcă în general pînă în pre
zent s-a făcut puțin în acest 
sens. De aceea este necesară o 
mai mare atenție din partea co
mitetelor raionale U.T.M. pentru 
felul cum își alcătuiesc și orien
tează programele caselor raio
nale de cultură ale tineretului.

E timpul să nu se maj negli
jeze un aspect important al 
muncii de educație — pregătirea 
profesională, tehnică, științifici 
a tineretului.

VICTORIA IONESCU

mai îndreptat cîteva șuvițe de 
păr în fața oglinzii, apoi, si
gur de ținuta lui corectă și 
sobră, Victor Paraschiv s-a 
îndreptat către o fată. A in
vitat-o la dans. Firesc, mlă- 
diindu-se în ritmul unui tan
gou s-au strecurat încet prin
tre perechi. Voiam să-l în
treb ceva, dar fata nu știu 
ce-i spunea și el se luminase 
de zîmbet. Era un alt om și-i 
stătea cu mult mai bine.

La casele de cultură ale ti
neretului din raioanele I. V. 
Stalin și Tudor Vladimirescu 
am întîlnit aceeași tinerețe 
puternică, aceeași atmosferă 
veselă, muzică, dans... și numai 
dans. Colectivul de conducere 
al Casei de cultură a tineretu
lui din raionul 1. V. Stalin or
ganizează în timpul dansului 
concursuri de cîntece și reci
tări, întîlniri cu artiști, inter
preți de muzică ușoară. Dar 
din păcate aceste manifestări 
sînt sporadice fără a se da 
prea mare atenție caracterului 
lor atractiv și instructiv. Iar la 
Casa de cultură Tudor Vladi
mirescu se urmăresc doar mo
mentele pur distractive, se or
ganizează jocuri de societate 
caraghioase ca „Fuga în saci" 
și „Sfoara cu surpriză". Comi
tetele raionale U.T.M. sint da
toare să urmărească îndea
proape modul cum se desfă
șoară serile de dans și să ajute 
casele de cultură pentru a le 
organiza astfel incit să ofere 
tinerilor un prilej de a petrece 
timpul în mod plăcut și ins
tructiv. Pauzele din timpul 
dansului să nu fie transfor
mate în timp mort, plicti
sitor, ci să se organizeze 
cît mai multe concursuri de 
cîntece și recitări, audiții de 
muzică imprimată pe benzi 
sau plăci etc. Apoi dansul 
poate fi continuat și sub alte 
forme interesante. De pildă, 
se poate organiza „Să dansăm 
cu eroii cărților", dans ase
mănător jocului cu inimoare. 
Pe hîrtiuțele prinse în piept, 
sînt scrise numele eroilor căr
ților. Pe lîngă faptul că dan
sul trezește interesul general, 
obligă tinerii să-și verifice in 
același timp și cunoștințele li
terare, beletristice. Pe lingă 
destindere și relaxare, dansul 
trebuie să constituie și o for
mă importantă a muncii de 
educație estetică, parte inte
grantă a educației comuniste 
desfășurate în rîndul tinere
tului nostru.

A. I. ZAlNESCU

.A



Viață de organizație
A

In centrul muncii politice
calitatea produselor!Intrînd in secția de fila

tură a întreprinderilor 
textile Galați nu iți este 

greu să observi, de la prima 
vedere, care este problema 
principală ce se află in această 
perioadă in centrul atenției 
întregului colectiv de munci
tori. Deasupra mașinilor, de-a 
lungul întregii secții, sînt atâr
nate pancarte ce dovedesc 
dorința muncitorilor tineri și 
virstnici de a îmbunătăți in 
permanență calitatea firelor 
date. Pe o pancartă se expli
că ce înseamnă pentru secție 
creșterea cu un procent a ca
lității firelor, pe alta se face 
calcului avantajelor ce se ob
țin prin reducerea deșeurilor 
cu un procent sub coeficien
tul admis. Aproape de intrare 
o lozincă îndeamnă la ridica
rea calificării — condiție esen
țială pentru îmbunătățirea ca
lității produselor și reduce
rea prețului de cost. Toate a- 
cestea țin in permanență trea
ză atenția colectivului de mun
citori — in majoritate tineri 
— asupra problemei deosebit 
de importante ridicate de Di
rectivele C.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale 
ale 
cinstea aniversării a 40 
de la înființarea P.C.R. 
litatea produselor.

Dar munca politică 
desfășoară în această 
pentru îmbunătățirea calității 
producției nu se reduce nu
mai Ia cele expuse mai sus. 
„La noi — spuneau membrii 
biroului organizației de secție 
U.T.M. — lupta pentru creș
terea calității firelor se duce 
intr-o strinsă legătură cu 
lupta pentru reducerea canti
tății de deșeuri“. Cu citeva 
luni d« zile in urmă, deșeurile 
date de tineret deveniseră o 
problemă destul de serioasă. 
La îndemnul organizației de 
partid, o adunare generală 
U.T.M. a fost închinată exclu
siv acestei chestiuni.

Pe marginea referatului do
cumentat, prezentat în aduna
re de un inginer utemist din

întrecerii socialiste
de

in 
ani 
ca-

sece
secție

Ucenicia viitorului profesor
(Urmare din pag. l-a)

educative cu elevii.activități
Studenții au făcut cunoștință 
astfel cu 
lucra la

O problemă de mare octua- 
litate in cedrul practicii peda
gogice in școli o constituie ri
dicarea muncii educative la ni
velul muncii didactice. Pe lingă 
misiunea de a transmite cunoș
tințe, noi vom fi și educatori. 
Trebuie încă de acum să ne o- 
bișnuim să contribuim la mun
co organizațiilor U.T.M. șl de 
pionieri din școală. Studenții 
trebuie să participe la îndru
marea acestei activități, să par
ticipe la organizarea cdunăriloT 
generale U.T.M., să îndrume ac
tivitatea cercurilor pe materii, 
să participe la orele educative, 
ajutînd diriginților la întocmirea 
unei tematici cit mai variate, să 
participe la ședințele cu părin
ții, în care se discută proble
mele legate de educația copii
lor.

Nu trebuie neglijată nici o 
altă latură a practicii pedago
gice, și anume aceea a ținutei 
exterioare, a comportamentului 
studentului in școală. Copiii, 
care sint dotați cu un deosebit 
simț al imitației observă și imi
tă comportamentul profesorilor 
lor, cu atit mai mult pe ol stu
denților a căror prezență in 
școală constituie un element 
nou. Ei văd in nai portretul lor 
de miine, o treaptă a dezvoltă
rii lor viitoare. Și ce portret 
demn de imitat își vor forma ei 
dacă noi vom merge la școală 
șl ne vom bilbîi jalnic in fața 
clasei ? Pentru a preîntîmpina 
ca în colectivele noastre să a- 
pară asemenea lipsuri la stu- 
denți, noi trebuie să ne ocupăm 
serios, incepind cu prima zi de 
facultate, de formarea etică a 
fiecărui student

Am discutat adeseori despre 
faptul că ar prezenta un real a- 
jutor pentru noi studenții de la 
facultățile umanistice organiza
rea unei perioade de practică 
continuă în luna septembrie. A- 
ceasta nerar ajuta să cunoaș
tem mai profund activitatea șco
lară incepind din primele zile 

corrdițiiie in cere vor 
absolvirea fcciPtății.

Cabana Vîriul cu Dor din Bucegi.

secție, s-au purtat discuții a- 
prinse. Adunarea a dovedit 
că slaba calitate a firelor și 
cantitatea mare de deșeuri 
date de unii tineri se datoresc 
în primul rind insuficientei 
lor pregătiri profesionale, ne
atenției în muncă. Printre mă
surile stabilite atunci au fost 
și îmbunătățirea conținutului 
cursurilor de calificare (urma
te aproape în exclusivitate de 
tineri) prin legarea Iui mai 
strinsă de problemele speci
fice secției; concentrarea ac
tivității P.U.C. spre proble
mele calității; folosirea în a- 
eelași scop a vitrinei de rebu
turi, a stației de amplificare 
și altele.

Controlat și îndrumat în
deaproape de organizația de 
partid, biroul organizației 
U.T.M. pe secție, a trecut la 
aplicarea în viață a hotărârilor 
stabilite. împreună cu condu
cerea secției și comitetul sin
dical a fost îmbunătățit conți
nutul cursului de calificare. 
S-au făcut mai multe lozinci 
care îndemnau tinerii spre a- 
ceste cercuri, într-o adunare 
generală s-a analizat de ase
menea felul în care își însu
șesc tinerii și aplică in prac
tică cele învățate la cursuri.

în munca politică desfășu
rată de organizația U.T.M. o 
mare eficacitate au avut-o vi
trina cu rebuturi și panoul 
fruntașilor. Firele de proastă 
calitate date de Domnica 
Bașchir, Geta Coban, Călina 
Pădulea etc., au fost expuse 
la vitrina cu rebuturi, specifi- 
cindu-se numele celor care 
le-au dat- In același timp, la 
panoul fruntașilor au apărut 
fotografiile tinerilor Puiu Si
mina, Alexandru Ciobanu, Va- 
silica Necuiau și altele. Inte
resant este că lingă aceste 
panouri, după lăsarea lucru
lui, membrii biroului U.T.M., 
agitatorii utemiști organizează 
scurte convorbiri eu tinerii in 
care cei care au dat lucru de 
proastă calitate sint ajutați 
să Înțeleagă cauzele pentru 
care au muncii slab, iar cei 

cie anului școlar. De asemenea, 
noi studenții, am dori să ni se 
aco-de posibilitatea lărgirii și 
extinderii exemplului grupelor 
de practică co-e și-au făcut 
practica pedagogică continuă la 
țară, pentru a cunoaște mai 
bine condițiile concrete in care 
vom lucra nu peste mult timp.

Cunoaștem numeroase exem
ple de colegi derai noștri de la 
agronomie și medicină, care, 
desfășurîndu-și practica în anu
mite gospodării agricole colec
tive și de stat și respectiv in 
spitale și dispensare sătești, 
s-au legat puternic de acele 
locuri, s-au apropiat de oame
nii alături de core au lucrat, și 
nu puține au fost cezurile in 
care aceștia ou cerut să fie re
partizați la absolvire să mun
cească ca soecktâiști acolo unde 
și-au i.nceput primii pași in pro
fesie, ca procticanți. Credem că 
și viitorii profesori, puși in si
tuația, încă din anii studenției, 
dera cunoaște frumusețea și 
răspunderea muncii profesorului 
în școala sătească, vor înțelege 
mai bine marea datorie ce o au 
Ca după absolvirea facultății să 
meargă ocolo unde sînt reparti
zați, unde patria are mai multă 
nevoie de ei.

Să muncești acolo 
nevoie de tineunde este

(Urmare din pag. l-a)

de animale, acum sînt tot 
lu-

tor 
mai mulți aceia care cer să 
crete în acest sector, dindu-și 
seama de importanța pe care o 
reprezintă creșterea animalelor 
pentru gospodăria colectivă.

Pentru că sectorul zootehnic se 
mărise cu încă 40 de vaci și era 
nevoie de noi îngrijitori de ani. 
mole, am mai recomandat într-o 
adunare generală U.T.M. încă 4 
tineri care si lucreze alături de 
noi. fi pregătim și pe ei. Au în
ceput să țină pasul cu noi, cei 
moi vechi.

Nu ne oprim la rezultatele pe 
care le-am obținut. Acum con

Foto : prof. V. ORZA

Foto : N. STELORIAN

IN BANAT

orașului Medgidia 
schimbă zi cu zi. Noi locuințe 
pentru oamenii muncii sint date 
în folosință. In fotografie : un 

aspect din centrul orașului.

membrii biroului 
de obicei cuvintul 
evidență metodele 
în producție, in-

care sînt evidențlați explică 
metodele lor de muncă.

Demn de reținut este și fap
tul că organizația de secție 
U.T.M. nu rămîne străină nici 
de organizarea periodică a 
consfătuirilor de producție pe 
grupe sindicale. Alături de co
mitetul sindical pe secție, or
ganizația U.T.M. participă e- 
feotiv la pregătirea și desfășu
rarea acestor ședințe. In ca
drul lor, 
U.T.M. iau 
scoțînd în 
fruntașilor 
demnînd tinerii să lupte cu 
și mai mult avint pentru îm
bunătățirea permanentă a ca
lității produselor. De aseme
nea. biroul U.T.M. ia parte 
activă la stabilirea fruntașilor 
in întrecerea socialistă, la sti
mularea lor.

Tot acest complex a] mun
cii politice desfășurate de or
ganizația U.T.M. sub conduce
rea organizației de partid a 
dus la creșterea simțului de 
răspundere al tinerilor față 
de calitatea muncii lor, le-a 
dezvoltat hotărirea de a da 
fire de calitate din ce in ce 
mai bună. Rezultatul practic : 
o contribuție mărită a tinere
tului la îndeplinirea planului 
calitativ pe luna ianuarie a.c. 
în proporție de peste 80 la 
sută față de 78 planificat și 
de 81 ia sută pe februarie față 
de aceeași planificare. Tot
odată pianul cantitativ a fost 
depășit cu 1 la sută.

Se puteau obține rezultate 
și mai bune ? Evident că da. 
Lucrul acesta îl recunosc și 
membrii biroului U.T.M. Pen
tru aceasta ar fi trebuit insă 
lichidate și unele rămîneri în 
urmă in munca politică des
fășurată de această organiza
ție de secție Să luăm, de 
pildă, munca de agitație vi
zuală. In toată secția nu există 
nici o singură lozincă care să 
se adreseze, de pildă, unui tâ
năr, sau cnni grup de tineri 
anume. Pe an panou se expli
că rit de rrav este pentru 
producție să BB-ți ridici cali
ficarea. Marcela Elefteriu. Pa- 
raschiv* Grigore. Voica Rădu- 
canu. cu toate că sint slab 
pregătite profesional, lipsesc cu 
regularitate de la cursurile de 
calificare. Oare nu ar fi fost 
mai bine ca in fruntea panou
lui respectiv să fie puse nu
mele l®r Și explicat concret 
caracterul dăunător al lipsei 
de interes față de ridicarea 
calificării profesionale ? O a- 
semenea agitație concretă nu 
ar fi avut un caracter mai mo
bilizator ? Noi credem că da. 
Sau activitatea P.U.C. Este 
bine că gazeta sa apare cu re
gularitate. Dar in primele 
două luni ale acestui an nu a 
publicat nici măcar o singură 
caricatură care să se refere 
la problema esențială a sec
ției — calitatea produselor, 
fără să mai vorbim de raidu
rile care ar fi putut să le în
treprindă in același scop.

Este drept că organizația
I U.T.M. 

filatură 
tile din 
o bună 
zarea muncii politice, 
sind această experiență, dez- 
voltind-o, lichidînd lipsurile 
semnalate, ea va putea să-și 
aducă o contribuție și mai 
mare la mobilizarea tineretu
lui in lupta pentru îmbunătă
țirea permanentă a calității 
produselor.

numărul 1 din secția 
a întreprinderilor tex- 
Galați are de pe acum 
experiență în organi- 

Folo-

P. ISPAS

tinuăm să învățăm cu toții, pen. 
tru că în acest an avem planifi
cat să obținem 2.500 litri lapte 
pe cap de vacă furajată. Sîntem 
hotârîți să depășim această can
titate. Pom depune toate efor
turile pentru înfăptuirea preve
derilor recentei Hotărîri a C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri, cu privire la creșterea 
numărului de animale proprie
tate obștească și sporirea produc
tivității acestora.

La 18 martie se împlinesc 
nouă decenii de cînd 
muncitorii Parisului au 

înscris în istoria omenirii o 
pagină nepieritoare. „Parisul 
muncitorilor, cu Comuna lui, 
va fi în veci sărbătorit ca 
vestitorul glorios al unei so
cietăți noi“, scria Karl Marx.

Pentru prima oară în lume 
proletarii dintr-unul din cele 
mai mari orașe au reușit să 
sfărîme mașina de stat bur
gheză și să schițeze embrionul 
unui stat nou de dictatură a 
proletariatului.

în Franța învinsă în răz
boiul cu Prusia, în Franța al 
cărei guvern încheia pacea în 
condiții grele pentru popor 
proletariatul Parisului se ri
dică împotrivă trădătorului 
guvern burghez și la 18 mar
tie 1871 reușește să-l alun
ge din Paris. La 26 mai a 
fost aleasă prin vot univer
sal Comuna din Paris. Mem
brii Comunei erau oameni 
din popor: muncitori, in. 
telectuali, funcționari, repre
zentanți ai micii burghezii. 
Mulți dintre aceștia erau 
membri ai Internaționalei I-a. 
Deși Parisul era încercuit și 
asaltat de forțele reacțiunii 
care se refugiaseră la Versail
les, Comuna a luat o serie de 
măsuri importante. Ea a în
armat muncitorii, a separat

Gospodăriile agricole colec
tive din regiunea Banat au ter
minat însămînțarea sfeclei de 
zahăr. Numărul mai mare de 
mașini agricole folosite pentru 
cultura plantelor tehnice, pre
gătirea din vreme a terenurilor 
destinate acestei culturi, pre
cum și timpul favorabil a per
mis gospodăriilor colective să 
insămințeze sfecla de zahăr, 
pe întreaga suprafață de 
20-000 ha ir. perioada optimă 
și In condiții agrotehnice mai 
bune deci* in anul trecut.

în stațiunile 
de odihnă 

de pe Valea Prahovei
Anul acesta, stațiunile de o- 

dihnă și tratament de pe Va
lea Prahovei și-au mărit capa
citatea de cazare cu încă 11.000 
locuri față de anul trecut. In 
acest scop au fost amenajate 
noi case de odihnă la Sinaia, 
Bușteni și Poiana Țapului și 
s-au mărit spațiile de cazare 
la vilele existente. Stațiunile 
de odihnă din această parte a 
țării dispun acum de circa 
72.000 de locuri.

; (Agerpres) 

(Agerpres)
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Pentru grăbirea coacerii strugurilor, la stațiunea experimentală viticolă Greaca, regiunea 
București, a fost amenajat un teren cu viță din soiul „Perla de Csaba" acoperită cu material 

plastic.

La a 90-a aniversare
a Comunei din Paris

biserica de stat și a scos școa
la de sub tutela bisericii, a 
interzis amenzile și scăderile 
arbitrare din salariile munci
torilor, a amînat termenul de 
plată al chiriilor și polițelor, a 
trecut în proprietatea statului 
atelierele părăsite de patroni.

Faptul că existența Comunei 
din Paris a fost atît de scurtă 
- numai 72 de zile — se da- 
torește și greșelilor pe Care 
le-au comis conducătorii ei. Ei 
nu au fost intransigenți față 
de guvernul burghez, n-au fo
losit avîntul revoluționar al 
maselor pentru a porni împo
triva guvernului reacționar 
în frunte cu Thiers care se 
refugiase la Versailles și au 
dat astfel posibilitatea contra
revoluției să-și adune forțele. 
Ei n-au stabilit legături cu ță
ranii și nici cu proletarii din 
celelalte orașe ale Franței. A- 
ceste greșeli s-au datorat lipsei 
de maturitate politică a prole
tariatului și inexistenței unui 
partid proletar marxist.

Aceste greșeli au fost scump 
plătite de comunarzi. în fața 
primejdiei pe care o constituia 
pentru ea Comuna, burghezia 
reacționară a apelat la Prusia 
pentru a înăbuși răscoala. Ob- 
ținînd de la Bismark cei 
100.000 de prizonieri francezi, 
reacțiunea i-a aruncat în lupta 
împotriva Parisului. Reacțio
narii din Versailles s-au nă

Reprezentantele 
noastre la crosul 

„l’Humanite"
Vinari dimineața a părăsit 

Capitala, plecind la Paris 
echipa feminină a R. P. Ro
mine care va participa dumi
nică la cea de-a 24-a ediție a 
tradiționalului cros organizat 
de ziarul J’Humanită*. Echipa 
este alcătuită din Florica Gre- 
cescu, Elisabeta Teodorov, 
Georgeta Dumitrescu. Marulis 
Cuțui și Zamfira Antonescu.

La actuala ediție, crosul 
„l’Humanită* va reuni la star
tul probelor, care vor avea loc 
duminică dimineața in pă
durea Vincennes, o serie de re- 
numiți campioni printre care 
Piotr Bolotnikov, Nina Otka- 
lenko (UJLS.S.), Hans Cre
do tzki (R. D. Germană), Zim. 
ny (R. P. Polonă), Kantorek 
(R. S. Cehoslovacă). Spasov 
R. P. Bulgaria) și alții.

Volei
Cele mai importante întâl

niri ale campionatului republi
can de volei sînt programate 
duminică in orașele de provin
cie. La Timișoara formația 
masculină Știința are de sus
ținut un meci foarte greu în 
compania echipei Dinamo 
București. Meciuri atractive se 
mai anunță de asemenea și în
tre echipele Știința Galați-.Jiul 
Petroșeni șj Petrolul Ploiești- 
Farul Constanța, primele for
mații fiind gazde.

pustit cu furie năpraznică asu
pra Parisului. Comunarzii au 
baricadat fiecare stradă, au a- 
părat cu dîrzenie fiecare petec 
de pămînt.

Trei zeci de mii de comu
narzi au fost omorîți în lupte, 
alți zeci de mii au fost tîrîți 
în închisori și maltratați.

Lupta proletarilor parizieni 
s-a bucurat de o caldă simpa
tie din partea lui Karl Marx 
care a ținut o strînsă legătură 
cu comunarzii cărora le-a dat 
indicații prețioase, i-a încura
jat și îndrumat. Despre impor
tanța istorică a Comunei, Marx 
a scris amplul studiu „Războiul 
civil din Franța". Experiența 
Comunei din Paris a fost stu
diată de clasicii marxism-leni- 
nismului și folosită în elabora
rea teoriei socialismului știin
țific. Vorbind despre Comună, 
Lenin aprecia că: „Răsculîn- 
du-se împotriva vechiului re
gim, proletariatul și-a asumat 
două sarcini —o sarcină natio
nals și o sarcină de clasă : 
eliberarea Franței de invazia 
Germaniei și elibararea socială 
a muncitorilor de capitalism, 
îmbinarea acestor două sarcini 
constituie trăsătura cea mai 
originală a Comunei1*.

în experiența Comunei pro
letariatul a găsit un bogat izvor 
de învățăminte. Astăzi în a- 
proape toate țările lumii pro

va aveg loc un 
intre ecf.tpeîe fe- 
esul și Rapid- Jo

cul este programat de ia ora 
10 in sala Metalul. Dintre ce- 

o-? câirwjonâ* 
tului fesuain de volei se re
marcă mec ui de la Constanța 
dintre Farul și Combinatul Po
ligrafic București.

Fotbal
Stațiile noastre de radio vor 

transmite duminică de la Arad 
incepind din jarul orei 17.10. 
repriza a doua a intilnirii de 
fotbal dintre echipele V. T. 
Arad și Dinamo București, «raw 
tind pentru campionatul cate
goriei A. Transmisia se va face 
pe programul 1.

Șah
fa sala Teatrului de Estradă 

din M oscova s-a jucat vineri rea 
de-a doua partidă a meciului 
revanșă pentru titlul mondial de 
șah intre Mihail Tal n Mihail 
Botvinnik. Cei dsn mari maeș
tri au încrucișat din nou armele 
intr-una din variantele 
cale 
care 
șase 
cut.
luptei de manevre și după schim
bul majorității pieselor s-a 
juns într.un fined de dame în 
care Tal și-a creat un pion a- 
vansat periculos pe coloana A.

Iată poziția de întrerupere :

corn pli
ate apărări, Karo-Kann pe 

Botv.nnik a folosit-o de 
ori in meciul de anul tre- 
Jocul a decurs sub semnul

a-

letariatul și-a creat puternice 
partide marxist-leniniste. La 
numai 46 de ani după Comuna 
din Paris proletariatul din 
Rusia, condus de partidul său 
de clasă, a reușit să zdrobea
scă regimul burghezo-moșie- 
resc și să făurească o orîn. 
duire nouă, trainică și înflo
ritoare — orînduirea socia
listă.

Astăzi, proletarii din întrea
ga lume sărbătoresc a 90-a a- 
niversare a Comunei din Paris 
în condițiile existenței unui 
sistem mondial socialist, care 
și-a dovedit superioritatea față 
de capitalism, al avîntului re
voluțiilor socialiste și de eli
berare națională, în condițiile 
luptei pentru lichidarea siste
mului colonial, în condițiile 
triumfului ideilor socialismu
lui și comunismului pe scară 
mondială.

Astăzi, mișcarea comunistă 
mondială s-a transformat în 
cea mai influentă forță politică 
a timpului nostru și a devenit 
cel mai important factor al 
progresului social.

Cauza pentru care au luptat 
proletarii Parisului în 1871 a 
învins. Ea triumfă pe pămîn- 
tul constructorilor comunismu
lui, al țărilor care construiesc 
socialismul, ea trăiește și se 
afirmă în lupta revoluționară 
a clasei muncitoare din țările 
capitaliste și coloniale.

■iăy Rg8, Del, Cd5, pioni la b5, 
e6, g7, g6. Botvinnik a dat
masarea 41 i< plic. Partida re 
fi continuată astăzi la Clubul 
central de șah.

Box
In Mia sporturilor de la Fio* 

reasca ce va desfășura astă- 
seară de la ora 19 cea de-a 
doua reuniune de verificare a 
boxerilor selecționați in lotul 
republican în vederea Intilnirii 
cu echipa R.S.S. Ucraineană- 
Din program se desprind ur
mătoarele Întâlniri : E. Cișmaș- 
C. Gheorghiu; D. Dbvidescu-L. 
Ambruș ; T. Pintilie-L Turcu ; 
G. Simonka-Ilie Florea și S. 
Crăciun-A. Olteana.

ir

Peste citeva zile va începe 
la Viena un mare turneu 
internațional de box. Cu acest 
prilej vor evolua și 4 pugiliști 
maghiari din lotul care se pre
gătește pentru campionatele 
europene de la Belgrad: Jozsef 
Nagy (muscă), Jozsef Vona 
(semiușoară), Gyorgy Pal (u- 
șoară) și Laszlo Saboek (semi- 
mijlocie).

Rugbi
Amatorii de sport din Capi

tală vor putea asista duminică 
la un bogat program de tntîl- 
niri de rugbi din cadrul celei 
de-a doua etape a campionatu
lui republican. Stadionul Ciu
lești găzduiește, de la ora 9, 
meciul dintre Dinamo Bucu
rești și Rapid. De la ora 10, 
formația I.T.B. primește pe 
propriul său teren replica pu
ternicei echipe C.C.A. Un meci 
atractiv se anunță și cel din
tre echipele Metalul și Olimpia 
Brașov care va avea loc de la 
ora 11 pe terenul Gloria. Echi
pa campioană a țării noastre 
C.F.R. „Grivița Roșie" evoluea
ză de la ora 11 in compania for
mației Progresul pe stadionul 
din str. dr. Staicovici. Al 5-lea 
meci programat în Capitală 
se va disputa între echipele 
Știința București și C.S.M.S. 
Iași, pe stadionul Tineretului 
cu începere de la ora 14,45.

Singurul meci din provincie 
este programat la Cluj între 
formațiile Știința din locali
tate și Știința Petroșeni.

NU UITAT» 1
Prelungiți-vă din timp 
abonament ele la
ZIARE Șl REVISTE
pe t rime st rul II,

Vă asigurați astfel primirea neîntreruptă 
a publicațiilor la care v-ați abonat. 
Pentru prelungire și contractare de noi 
abonamente adresați-vă oficiilor poștale, 
factorilor poștali și difuzorilor de presă 
din întreprinderi, instituții șl de la sate.

FILM ROMÎNESC

In curînd pe ecranele Capitalei

NOUL

M I N D R I E
O producție a Studioului Cinematografic 

„București*1
In regia lui Marius Teodorescu

UTILAJELE FABRICAU 
tN UZINELE DV.

SINI DE CALITATE 
EXCELENTĂ

— Declarațiile 
industriașului 

american P. Keith —
Industriașii americani P, 

Keith, președintele corpora
ției .Hydrocarbon Research" 
și M. Cxtaleae, vicepreședinte, 
care au făcut o vizită în țara 
noastră in legătură cu unele 

I livrări de utilaje pentru in
dustria petrochimică, au pă
răsit vineri dimineața Capita
la. Ej au fast conduși la ple
care de reprezentanți ai Mi
nisterului Comerțului și Mi
nisterului Industriei Petrolului 

I și Chimiei.
în ajunul plecării, industria

șul american P. Keith a făcut 
declarații unui redactor al A- 

| genției Romine de Presă „A- 
gerpres*. Referindu-se la sco
pul vizitei în țara noastră, 
oaspetele american a spus* 
pentre altele : „După cum se 
știe, cu del ani în urmă s-a 
contractat cu corporația noa
stră. livrarea unor instalații 
petrochimice, care urinează să 
intre in funcțiune în vara a- 
tist ui an la Brazi. Vizita in 
țara dv. nea dat posibilitatea 
si luăm cunoștință de stadiul 
lucrărilor de la Brazi, de fe
lul ram ne achităm de obliga
țiile noastre contractuale. In 
minele dv. an fost fabricate 
o mare parte din utilajele ne
cesare acestor instalații. Tre
buie să spun că ele sînt de ca
litate excelentă. Rominil pre- 
lucrează țiței de mai bine de 
IM de ani. Ați pus la punct 
procedee tehnice perfecționate 
de prelucrare a țițeiului care 
sint folosite astăzi in toată 
lumea".

în continuare oaspetele și-a 
i împărtășit unele impresii cu

lese In timpul scurtei sale șe
deri în București ^Am mal 
fost în Rominia in 1935, a 
spus industriașul american. 
Țin minte că. ieșind din pir ti 
Ateneului, am ajuns după o 

î scurtă plimbare intr-un car
tier care sămăna mai degrabă 
cu un sat. Sincer vorbind, a- 
ceasta mi-a făcut o impresie 
neplăcută. Astăzi, Bucureștiul 
este intr-adevăr un oraș mo
dern. Este curat, frumos și 
pot spune că îmi place din 
toate punctele de vedere. A- 
ceasta demonstrează un pro
gres foarte mare".

Dl. P. Keith a declarat în 
încheiere: „Sînt convins că 
legăturile noastre de afaceri 
vor fi și de aici inainte fruc
tuoase pentru ambele părți. 
Noi dorim să continuăm și să 
lărgim aceste relații".—•—

Locuințe noi
Ia Suceava

Constructorii cvartalului de 
locuințe „Parc" din orașul Su
ceava au adăugat in această 
săpiămină celor 180 de apar
tamente date in folosință de la 
începutul anului încă 84. Pe 
principalele șantiere ale ora
șului se află in stadiu de fini
sare alte 368 apartamente, ur
nrind să fie date in folosință 
pinâ la sfirșitul lunii.

De curind, pe una din stră
zile orașului s-a deschis un 
nou șantier.Aici, muncitorii din 
cadrul întreprinderii de con
strucții și montaje Suceava au 
început lucrările unui cvartal 
de locuințe destinat oamenilor 
muncii de la combinatele de 
celuloză și industrializare a 
lemnului care se află in con
strucție. Noul cvartal cuprinde 
10 blocuri cu 309 apartamente. 
La parterul unor blocuri vor fi 
amenajate magazine. In total 
oamenii muncii din orașul Su
ceava urmează să primească 
anul acesta de aproape patru 
ori mai multe locuințe decit în 
anul trecut



J
V.‘tinereții! lumii sprijină

ideia Forumului
MOSCOVA (Corespondență 

specială pentru „Scinteia tine
retului").

In capitala Uniunii Sovietice 
au început de acum primele 
manifestări închinate Forumului 
Mondial al Tineretului, unul din 
cele mai importante evenimente 
din viața tineretului lumii.

Acum citeva zile la Moscova 
a avut loc o întîlnire intre mem
brii secretariatului permanent al 
Forumului ți studenții sovietici 
și străini care urmează cursurile 
institutelor moscovite de învă
țămint superior. După cum a a- 
rătat reprezentantul Guineei in 
secretariatul permanent, Suma
re, Forumul Mondial al Tinere
tului reprezintă o tribună minu
nată pentru discuții asupra pro
blemelor care stau in fața tine
retului in secolul al XX-lea. El 
a subliniat că ideia convocării 
Forumului, inițiativă a organiza
țiilor sovietice de tineret, este 
sprijinită de tineretul din nu
meroase țări ale lumii. In pre
zent - a declarat reprezentan
tul tineretului guineez, întreaga 
muncă pentru pregătirea Foru
mului este dusă de secretariatul 
permanent din care fac parte 
reprezentanți ai 10 țări (Brazi
lia, Italia, R. P. Chineză, Cuba, 
Guineea, Japonia, U.R.S.S. ți al
tele). Secretariatul a hotărit să 
invite la Forum numeroși re
prezentanți ai opiniei publice, 
oameni de artă ți știință din di
ferite țări ale lumii.

Vladislav Șevcenko, reprezen
tantul tineretului sovietic in se
cretariatul permanent ai Foru
mului, a vorbit apoi despre 
excursiile pe care delegații la 
Forumul Mondial al Tineretului 
le vor efectua in vara acestui an 
in diferite regiuni ale Uniunii 
Sovietice pentru a cunoaște mai 
îndeaproape viața tineretului 
sovietic.

Reprezentantul tineretului din 
Maroc, Boutaleb, a făcut în fața 
participanților la intilnire o pre
zentare a programului Forumu
lui. El a arătat că in primele trei 
zile ale Forumului, care se va 
deschide la 25 iulie, vor avea 
loc ședințe plenare ale delega- 
ților in cursul cărora vor fi pre
zentate cinci referate principale 
consacrate problemelor coexis
tenței pașnice, dezarmării, luptei 
împotriva colonialismului, drep
turilor și îndatoririlor tineretu
lui, progresului științific ți teh
nic. După aceasta vor avea loc 
discuții.

Numeroase personalități ale 
vieții publice precum și condu
cători ai organizațiilor de tine
ret din diferite țâri ale lumii, 
iți exprimă, în telegrame trimise 
pe adresa secretariatului per
manent al Forumului, adeziunea 
lor față de inițiativa convocării 
Forumului Mondial al Tineretu
lui.

In legătură cu aceasta, cu
noscutul fruntaș al vieții publice 
din India, Sahib Singh Sokhey, 
laureat al Premiului internațio
nal Lenin „Pentru întărirea pă
cii între popoare", c 
după părerea 
principală care 
dezbătută de 
Forum este problema războiului 
și a păcii. Sokhey a subliniat că 
această problemă interesează 
tineretul tuturor țărilor indife
rent de vederile politice sau

■" a scris că 
lui, problema 
trebuie să fie 

participanții la

17 (Agerpres).

din rezistență^

Intensificarea 
represiunilor împotriva 

democraților greci
ATENA

Federația Internațională 
luptătorilor " ’ ’ . .
victimelor și deținuților fas
cismului, a adresat guvernu
lui grec o telegramă de pro
test împotriva persecutării 
neîncetate a participanților 
la mișcarea de rezistență din 
Grecia împotriva fascismului. 
Cerem, se spune în telegramă, 
care a fost publicată de zia
rul „Avghi", să înceteze a- 
ceste persecuții și să fie puși 
în libertate toți luptătorii 
greci ai rezistenței, dintre 
care mulți se află de 16 ani 
în închisoare.

Un grup de deputați ai 
partidului Uniunea democra
tă de stînga (E.D.A.), a pre
zentat în Parlament o inter
pelare în care protestează cu 
energie împotriva faptului că 
cetățenii greci continuă să fie 
arestați pentru convingerile 
lor politice.

Neținînd seama de opinia 
publică greacă și mondială, 
autoritățile intensifică repre
siunile împotriva democrați
lor. La 15 martie la Atena și 
în alte regiuni ale țării au 
fost arestați cinci fruntași și 
adepți ai E.D.A.

Cîte 11 oameni
ăiîn două camere

Ziarul „Times" despre condițiile în care trăiesc 
masele populare la Roma

LONDRA 17 (Agerpres). — 
In cadrul unei corespondențe 
din Roma, ziarul „Times" re
latează că în capitala Italiei 
se desfășoară o puternică cam
panie de protest împotriva 
menținerii cartierelor de lo
cuințe dărăpănate din acest 
oraș și din jurul orașului.

„Majoritatea oamenilor care 
trăiesc în locuințe primitive 
supraaglomerate — scrie zia
rul — sînt imigranți din sud 
venițî la Roma in căutare de 
lucru. De la război încoace ca
sele lor au constituit un as
pect obișnuit și dezagreabil al 
peisajului roman. Majoritatea 
lor sînt locuite în prezent de 
familii care au sosit la Roma 
în ultimii 10 sau 15 ani. Nu
mărul exact al acelora care 
trăiesc în asemenea condiții 
groaznice nu poate fi aflat 

rinduirea socială de stat. „Tine
retul - a arătat Sokhey - tre
buie să folosească toate posi
bilitățile pentru a analiza toate 
procesele vieții omenirii și a 
găsi calea spre închegarea unor 
legături trainice intre oameni".

Cunoscutul compozitor sovie
tic Aram Haciaturian a subli
niat la rindul său că „lumea 
contemporană se află intr-o a- 
semenea situație incit instau
rarea pe pămint a unei păci 
trainice, a prieteniei ți colabo
rării depinde de toți oamenii, 
printre care și de tineri. Tinere
tul - a declarat Haciaturian - 
trebuie să se preocupe de viito
rul omenirii. Cred că tinerii ți ti
nerele vor ști să găsească răs
punsurile juste".

Recent ziarul „Komsomolskaia 
Pravda" a publicat declarații 
făcute de reprezentanți ai orga
nizațiilor de tineret din diferite 
țâri ale lumii in legătură cu con
vocarea Forumului Mondial al 
Tineretului.

„Sprijinim cu energie Foru
mul Mondial al Tineretului și fe
licităm din inimă organizațiile 
sovietice de tineret pentru mun
ca lor depusă in interesul tine
retului lumii" - a declarat în 
coloanele ziarului, Simpson Ad- 
jalo Benoit, secretar general al 
Uniunii tinerilor muncitori din 
Togo. Akio Takebe, vice-pre- 
ședintele secției de tineret a U- 
niunii muncitorilor poștali din 
Japonia a relatat despre cam
pania dusă de tineretul japonez 
in vederea participării la Foru
mul de la Moscova. Reprezen
tanții Confederației tinerilor 
mexicani scriu : „Intr-un mo
ment atît de hotăritor prin 
care trecem noi in prezent, 
tineretul trebuie să joace și 
el un rol important in acțiu
nea pentru apărarea păcii și co
laborării internaționale". John 
M. Bauman (Consiliul pentru 
excursiile studențești din S.U.A.) 
a scris la rindul lui : „Salutăm 
inițiativa convocării Forumului 
Mondial al Tineretului și consi
derăm că o asemenea intilnire 
poate să contribuie la o cunoaș
tere mai bună intre diferitele 
popoare".

Concluziile unui sondaj in rindul opiniei puWice
americane

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— Majoritatea americanilor 
continuă să considere că pro
blema primordială este men
ținerea păcii în întreaga 
lume. îngrijorarea provocată 
de extinderea șomajului spo
rește. Acestea sînt concluziile 
la care a ajuns Institutul a- 
merican pentru sondarea opi
niei publice în urma sonda
jului pe care l-a efectuat re
cent.

George Gallup, directorul 
acestui institut, a declarat că

Problema laoțiană poate
fi rezolvată numai printr-o conferință

internațională
— Declarația lui Sufanuvong —

HANOI 17 (Agerpres). — în 
momentul de fată pentru re
glementarea problemei laoție- 
ne este necesar,. în primul 
rînd, să se convoace o confe
rință internațională, a decla
rat) prințul Sufanuvong, pre- 

deoarece, la sosire, majorita
tea lor erau considerați imi
granți ilegali".

După cum arată în conti
nuare „Times" potrivit eva
luărilor, la Roma trăiesc 
50.000 de oameni care „nu au 
un acoperiș solid deasupra 
capului". „Pe de altă parte — 
subliniază „Times" — 35.000 
de apartamente din Roma 
sînt nelocuite deoarece chiri
ile cerute sînt prea mari pen
tru oamenii care au nevoie 
de ele. Intr-un raport asupra 
situației din mai multe cartie
re de dărăpănături se arată că 
într-o asemenea casă în fie
care cameră trăiesc în medie 
două familii. La o adunare de 
protest s-a scandat: „Trăim 
înghesuiți cîte 11 oameni în 
două camere".

*v
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Maeștrii scenei din 
Kirghizia se pregătesc 

pentru turneul 
în R, P. Romînă

(Agerpres). —
Maeștrii

FRUNZE 17 
TASS transmite: 
scenei din Kirghizia au pregă
tit îndelung programul turneu
lui pe care îl vor face in R.P. 
Romină în primăvara acestui 
an.

Dirijorul și compozitorul 
Akmat Amanbaev a declarat 
unui corespondent TASS că 
așteaptă cu mare emoție întil- 
nirea cu spectatorii romîni. Ne 
vom strădui, a spus el, să le 
înfățișăm arta poporului kir- 
ghiz în întreaga ei frumusețe.

Semnarea planului 
privind acordul 

cultural 
dintre R. P. Romînă 

și R. P. Chineză
PEKIN Corespondentul Ager

pres transmite: La 17 martie a 
avut loc semnarea planului de 
muncă pe anul 1961 pentru a- 
plicarea acordului cultural din
tre Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Chineză. 
Planul prevede colaborarea în
tre academiile, uniunile de crea
ție. comitetele de radiodifuziu
ne, organe de presă ale celor 
două țări, organizarea recipro
că de manifestări culturale, ex
poziții de artă populară și de 
fotografii, schimburi de filme.

Documentul a fost semnat din 
partea romînă de către Barbu 
Za hare seu, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. 
Romîtie la Pekin, iar din partea 
chineză de către Ciu Vu. vice
președinte al comitetului pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea.

55 la sută din americanii 
întrebați, au răspuns că cea 
mai importantă problemă 
este menținerea păcii, în timp 
ce 25 la sută au fost de pă
rere că cea mai importantă 
problemă este șomajul. 11 la 
sută din cei întrebați au de
clarat că cea mai mare im
portanță o are problema cos
tului ridicat al vieții, iar 6 
la sută au spus că problema 
de cea mai mare importanță 
este problema integrării ra
siale.

ședințele C.C. al Partidului 
Neo Lao Haksat. într-un inter
viu acordat unui corespondent 
al Agenției Vietnameze de In
formații.

Cel mai bine ar fi să se con
voace o conferință a țărilor 
care au luat parte la confe
rința de la Geneva și să se 
reactiveze Comisia internațio
nală, încredințîndu-i-se noile 
sarcini și împuterniciri pe care 
le va stabili această conferin
ță sau conferința lărgită a că
rei convocare este preconizată 
de prințul Sianuk. Această 
conferință, la care urmează 
să fie reprezentate 14 țări, tre
buie să stabilească de aseme
nea noi sarcini pentru Comi
sia internațională, iar aceasta 
din urmă trebuie să intre în 
contact direct cu unicul gu
vern legal din Laos, care este 
guvernul condus de prințul 
Suvanna Fumma. In prezent 
nu există altă cale de rezol
vare a problemei laoțiene de- 
cît o conferință internațională.

Trebuie să fie respectată 
condiția de a se garanta Lao- 
sului pacea și neutralitatea. 
Pentru aceasta, în primul 
rînd, trebuie să plece din 
Laos toate trupele, ofițerii și 
personalul militar al S.U.A. și 
al sateliților lor, -poporul lao
țian urmînd să se ocupe el în
suși de treburile interne ale 
Laosului.
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A Gizenga, imperialiștii nu
să-și atingă scopurile

Yor reuși
Congo

CAIRO 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ziarul ,,A1- 
Ahram" publică răspunsurile 
lui Antoine Gizenga, șeful gu
vernului legal al Republicii 
Congo, la întrebările ziarului.

Gizenga a respins în mod ca
tegoric zvonurile colportate de 
agențiile de presă occidentale 
că la Stanleyville s-ar fi încer
cat să se comită „ o lovitură 
de stat". „Scopul tuturor aces
tor zvonuri, a subliniat Gi
zenga, este de a provoca o sci
ziune în rîndurile noastre, de 
a submina moralul poporului 
nostru, care ne acordă încre
dere și își pune în noi mari 
speranțe în salvarea țării și 
scoaterea ei din starea de criză 
și din actualele dificultăți".

Fiind solicitat să-și exprime 
părerea în legătură cu poziția 
O.N.U. în Congo, Gizenga a 
spus : O.N.U. se îndeletnicește 
in Congo cu un joc primejdios. 
Chiar de Ia începutul misiunii 
sale în Conga și pînă în pre
zent O.N.U. și Dag Hammars- 
kjoeld, secretarul ei general, 
nesocotesc îndeplinirea hotărî
rilor Consiliului de Securitate. 
Această atitudine urmărește li
chidarea elementelor națio- 
nale-patriotice din țară.

Gizenga a declarat în conti
nuare că pentru traducerea în 
viață a recentei rezoluții a 
Consiliului de Securitate în 
problema congoleză este nece
sar ca din țară să fie evacuat 
întregul personal militar și 
paramilitar belgian. Este ne
cesar de asemenea ca toți con
silierii și experții belgieni să 
fie destituiți din funcțiile de 
conducere ce le dețin în Congo 
și îndepărtați din țară. Este 
necesar totodată să se creeze 
condiții pentru reluarea acti
vității parlamentului care 
să-și exprime în mod liber pă
rerea și să adopte hotărîrile 
cuvenite.

Gizenga a arătat că la dis
poziția lui se află date referi
toare la finanțarea bandelor 
lui Mobutu de către anumite 
state străine. Kasavubu are 
rolul de intermediar în această

Bandele lui Mobutu-Chombe
iși continuă

LEOPOLDVILLE 1J (Ager
pres). — Cu ingăd-iațâ tru
pelor O.NîU., bandeie*13i Mo-

Clica marionetelor colonialis
te din Congo devine tot mai 
insolentă. In fotografie : Ban
dele lui Mobutu deschizînd 
focul împotriva trupelor

O.N.U. de la Matadi.

„ Fantastico...“ războinic
„lată ce s-a întîmplat în au

gust 1965 cînd ciuma neagră 
aproape că a pustiit New 
York-ul...“. Doi șobolani de 
dimensiuni neobișnuite cocoțați 
pe capacul unei lăzi cu gu
noaie privesc la un trup ome
nesc lipsit de viață. In apro
piere se află înscris un cuvînt 
cu rezonanțe tulburătoare: 
„Epidemia".

Lugubra imagine nu este alt
ceva decit reclama pe care re
vista americană „New York Ti
mes Book Revue" a inserat-o 
cu prilejul apariției unui n-ou 
roman ce se pretinde științifico- 
fantastic. Prezența în vitrinele 
librăriilor a hărții lui Frank G. 
Slaughter a fost însoțită de o 
abundentă reclamă. Presa de 
mare tiraj i-a făcut o primire 
entuziastă. Ce anume a de
terminat această risipă în ma
terie de reclamă ? Subiectul 
său ? Cumva cartea lui Slaugh
ter proslăvește lupta omului 
împotriva bolilor, pentru a în
lătura epidemiile ce seceră ne
numărate mii de vieți ? Nici 
pomeneală. Cartea ce a stîr- 
nit entuziasmul presei burgheze 
de dincolo de ocean își pro
pune să înfricoșeze cititorul, 
să-i toarne în suflet disperarea 
și neputința în fața viitorului, 
in acest roman, despre care 
„New York Times Book Revue" 
afirmă că este „pasionant", se 
înfățișează cităm după răs- 
pind ițele reclame » „New 

.»

acțiune. El primește neîncetat 
mijloace bănești pe care le 
folosește pentru mituirea sol- 
daților și ofițerilor din armată, 
precum și a altor congolezi, a 
spus Gizenga.

Gizenga a condamnat hotări- 
rile conferinței de la Tanana
rive a marionetelor ca o În
cercare de a „balcaniza" Con- 
goul, adică ,,de a crea în țară 
o situație asemănătoare cu cea 
ce a existat în Balcani atunci 
cînd acolo era promovată poli
tica imperialistă de transfor
mare a lor într-un butoi cu 
pulbere". „Tocmai spre aceasta 
tind imperialiștii, a declarat 
el. Dar ei nu vor reuși să-și 
atingă scopurile deoarece po
porul nostru cere respectarea 
instituțiilor sale democratice 
și, în primul rind, a parlamen
tului, iar majoritatea covîrși-

Uzurpatorii congolezi se tem
de voința poporului

Consfătuirea membrilor parlamentului 
congolez

LEOPOLDVILLE 17 (Ager
pres). — Un grup de 40 mem
bri ai Camerei Deputaților și 
Senatului Republicii Congo 
s-a pronunțat în unanimitate 
împotriva cîrdășiei de la Ta
nanarive. După cum transmite 
corespondentul din Leopold
ville al agenției Taniug, a- 
ceastă hotărîre a parlamenta
rilor congolezi a fost adoptată 
la o consfătuire care a avut 
loc în seara zilei de 14 mar
tie.

Membrii parlamentului au 
ales o delegație care urma să-i 
ftS:& o vizită lui Kasavubu și 
săjjl încredințeze că hotărârile 
conferinței de la Tananarive 
sînt în contradicție flagrantă 
cu constituția țării, cu poziția 
și drepturile parlamentului,

fărădelegile
butii și Chombe își continui 
fărădelegile. După cum trans
mite agenția Reuter, mobutiș- . 
tii’au ocupat la 16 martie ae
roportul din localitatea Co- 
qjjilhatville, capitala provin
ciei Ecuatoriale și au interzis 
aterizarea avioanelor trupe
lor O.N.U. pe acest aeroport. 
Agenția subliniază că aceste 
acțiuni sînt conduse direct de 
Mobutu, care a sosit la Co- 
quilhatville la 15 martie. Două 
avioane ale O.N.U. care trans
portau alimente și medica
mente au fost împiedicate să 
aterizeze pe aeroport. Coman
damentul O.N.U. nu a făcut 
nimic pentru a alunga bande
le lui Mobutu de pe aeroport 
și a obține din nou controlul. 
Dimpotrivă, supunîndu-se ce
rerilor insolente ale lui Mo
butu comandamentul O.N.U. a 
anulat toate zborurile prevă
zute spre Coquilhațville.

'Agenția Reuter subliniază 
că după Banana și Matadi, 
aeroportul- de la Coquilhat- 
ville este a treia bază impor
tantă de aprovizionare a tru
pelor O.N.U. ocupată de ban
dele lui Mobutu.

In Katanga, Chombe conti
nuă teroarea împotriva ele
mentelor patriotice. 'Agenția 
France Presse relatează că 38 
de africani care au participat, 
anul trecut la o răscoală îm
potriva ofițerilor belgieni au 
fost condamnați la pedepse 
grele.

„Noutăți" 
ale maculaturii 

destinate otrăvirii 
conștiinței tineretului 

din Occident

York-ul intr-o luptă pe viață ți 
pe moarte împotriva unor duș
mani invincibili cum sînt gre
vele subversive conduse de co
muniști ți ciocnirile sîngeroase 
cu bandele de delicvenți juve
nili, se povestește cum lupta 
aceasta este complicată de o 
grozăvie veche ca ți lumea - 
ciuma neagră". Și reclama se 
încheie : „Citiți cum au putut 
avea loc la noi astfel de lu
cruri - această minunată po
vestire despre viitoarea teroare 
și despre viitorul miracol".

Avem de-a face cu ° cărțu
lie fabricată după toate regu
lile genului : groază, naturalis- 
me respingătoare și o doză de 
anticomunism. Genul s.a deva
lorizat de mult. Comicsurile 
s-au banalizat. Oamenii cin
stiți resping cu scîrbă aseme
nea inepții. Organizatorii „răz
boiului rece" continuă însă cu 
insistență să împingă pe piață 
murdarele tipărituri în speranța 
că mințile tinerilor lipsiți de 
experiență vor putea fi influen- 

• țațe. Tocmai pentru a asigura 
accesul în rindul generației ti.

:<•

Am
din parlament sprijinătoare 

unitatea Congoului'
★

NEW YORK 17 (Agerpres). 
într-o convorbire cu cores
pondentul din New York al 
agenției M.T.I., Thomas Kanza, 
reprezentantul guvernului Gi
zenga la O.N.U., a relevat ca
racterul ilegal al hotărîrilor 
conferinței de la Tananarive 
a trădătorilor congolezi care 
urmărește scindarea Congou
lui.

Conferința de la Tananarive 
a pășit pe o cale foarte pri
mejdioasă, a spus el in conti
nuare. împărțirea țării după 
criterii etnografice este pri
mejdioasă deoarece in Congo 
trăiesc peste . 40 de triburi 
mari. Reiese că ar trebui să 
se recunoască dreptul la in
dependență al celor 40 de tri
buri. Aceasta este o manevră 
a belgienilor care urmăresc 
să păstreze Katanga.

precum și cu rezoluțiile Con
siliului de Securitate și ale A- 
dunării Generale a O.N.U.

Participanții la consfătuire, 
printre care deputați ai parla
mentului din partea regiunii 
Congoului Inferior, principala 
bâză de sprijin a lui Kasavu
bu, au declarat că, aprobînd 
desființarea de fapt a Repu
blicii Congo, Kasavubu și-a 
subminat implicit situația de 
șef de stat.

După cum au declarat parti
cipanții la consfătuire, prin 
refuzul lor de a ține seamă de 
parlament și de a accepta re
luarea activității lui, uzurpa
torii care s-au întilnit la Ta
nanarive, au demonstrat că se 
tem de voința poporului.

Consfătuirea membrilor par
lamentului congolez a fost 
condusă de Mulundu, vicepre
ședinte al Camerei Deputâți- 
lor.

Kasavubu a refuzat să pri
mească delegația de parla
mentari congolezi desemnată 
de această consfătuire.

Echipa de handbal a R. P. Romîne 
a învins selecționata Franței cu 25-6

PARIS 17 (Agerpres). — E- 
chipa de handbal in 7 a R. P. 
Romîne, campioană mondială, 
a susținut vineri seara, in 
sala Coubertin din Paris, a

PE SCURT
Hruș- 

Cemal 
și gu-

MOSCOVA. Nikita 
eiov, Leonid Brejnev și 
Giirsel, șeful statului 
vernului din Turcia, au făcut 
schimb de telegrame cu pri
lejul împlinirii la 16 martie 
a 40 de ani de la semnarea 
Tratatului de prietenie și fră
ție sovieto-turc.

COPENHAGA. - Cu prile
jul plecării în țară a fostului 
însărcinat cu afaceri a.i. al 
R. P. Romine, I. Dobroiu. la 
Legația R. P. Romine din ca
pitala Danemarcei a fost ofe
rit un coctail.

ALMA-ATA, — La 17 mar
tie N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a sosit la Alma-Ata 
pentru a participa la consfă
tuirea fruntașilor din agricul
tura Kazahstanului.

nece a acestei infame macula
turi pe copertă s-a aplicat fal
sa etichetă „științifico-fantasti- 
că“. Iar prețul este derizoriu. 
Răspîndirea largă poate fi ast
fel considerată asigurată...

Din nefericire, Slaughter 
reprezintă un caz izolat.

sa zu-

co pete 
inten-

nu 
La 

ora actuală există o adevărată 
inflație a maculaturii ce sub 
pa rava nul „ști ințifico-fa ntastic"
încearcă să acrediteze falimen. 
tarele teorii ale războiului rece. 
Autori crescuți la școala anti
comunismului își propun ~~ 
grăvească viitorul după chipul 
pe care ar dori să-l 
prezentul. Gîndurile și 
țiile pe care nu le pot rosti cu 
glas tare le atribuie unui viitor 
pe care-l doresc foarte apro
piat. Se face apologia violen
ței, se cultivă războiul într-o 
formulă camuflată... „științifico- 
fantastică". Folosirea unor mij
loace de exterminare în masă 
este prezentată ca o necesitate 
a viitorului. Totul se referă la 
viitor, dar din fiecare 
din fiecare episod 
se degajă o intenție 
aceea de a inocula tânărului 
cititor cultul crimii, de 
mula instinctele josnice, 
torul francez Jean Ougron

frază, 
al acțiunii 

ce rtă :

a-i sti-
Scrii- 

a 
terminat un nou roman al său. 
Bineînțeles, nu lipsește curen
ta etichetă „științifico-fantasti- 
că“. Romanul este însă o ple
doarie împotriva omului, pen
tru distrugerea personalității

O

iz

A 90-a aniversare

Partidului 
in seara 

a avut loc 
sub preșe-

16 martie 
Mutualite 
lui Jacques Duclos, 
al C.C. al Partidului 

mare a-

a Comunei
PARIS 17 (Agerpres). — 
Reprezentanți ai opiniei pu

blice din capitala Franței au 
cinstit intr-un cadru solemn 
cea de-a 90-a aniversare a 
Comunei din Paris.

Din inițiativa 
Comunist Francez, 
zilei de 
in sala 
dinția 
secretar 
Comunist Francez, o 
dunăre festivă.

Roger Garaudy, 
supleant al Biroului 
al C.C. al P.C. 
prezentat un raport.

Comuna din Paris, a spus

membru 
Politic 

Francez, a

17 Corespondentul 
transmite :

Franța; Mari manifestații 
în favoarea păcii în Algeria

PARIS 
Agerpres

In cadrul marilor manifes
tații populare în favoarea pă
cii în Algeria, care au loc în 
întreaga Franță, la 16 martie 
s-a desfășurat în centrul uni
versitar Aix-en-Provence o

a studenților și
lozinca „Pace în 
Paris a avut loc 
o reuniune a re- 

demonstrație 
elevilor sub 
Algeria-. La 
de asemenea

partidă amicală cu selecționa
ta Franței. Intîinirea s-a ter
minat cu scorul de 25—6 (la 
pauză 10—4) în favoarea 
sportivilor romini.

limbii 
explică prin „însem- 
ei mereu crescîndă în 

viața internațio-

— Muncitorii de 
de încălțăminte 
și provincia Mi-

BERLIN. — într-o serie 'de 
instituții de învățămint din 
Berlinul occidental, limba 
rusă este studiată ca discipli
nă obligatorie. După cum de
clară reprezentanți ai corpu
lui didactic, studierea 
ruse se 
nătatea 
știința și 
naiă“.

MILANO, 
la fabricile 
din Milano 
lano au organizat o grevă de 
24 de ore, cerînd majorarea 
salariilor femeilor și tineretu
lui care cîștigă mult mai pu
țin decit bărbații adulți.

Greviștilor li s-au alăturat 
numeroși elevi și studenți care 
au postat pichete în jurul în
treprinderilor unde au fost 
declarate greve.

de 
„Avem a- 

sorturi de 
eficiente - 

Vă reco- 
...Cei 

vă

lui. Eroul este căpitanul unui 
vas. El propune unuia din lo
cuitorii pămîntului să aleagă 
pentru distrugerea unui oraș 
ceea ce i se pare mai nimerit 
din teribilul arsenal de mijloa
ce de distrugere în masă 
care dispune nava, 
proximativ 20 de 
arme suficient de 
se laudă căpitanul, 
mand gazul Giragil. 
care inspiră gazul acesta 
devin complet subordonați".

Autorul se vădește preocupat 
de procedeele neutralizării oa
menilor. Fantezia Iui caută mij
loace de distrugere a intelec
tului uman. Omul să devină o 
ființă lipsită de voință, de for
ță, de gîndire. O cîrpă în mîi- 
nile cîtorva „super-oameni", 
Scriitorul nu-i numește pe a- 
cești „super-oameni". Dar nu-s 
greu de ghicit. Sînt stăpinii fa
buloaselor bogății, ce vor să 
trăiască liniștiți, fără spaima 
viitorului, fără teama că po
poarele vor pune capăt nedrep
telor rinduieli. Jean Ougron se 
incintă în fața propriei imagi
nații : „Inchipuiți-vă că vreunul 
din statele de pe pămint va 
putea să folosească aceste mi
nunate mijloace chimice de 
neutralizare. Ce-ar fi mai simplu 
decit ca după aceasta să se 
treacă la o nouă producție a 
personalității in indivizi dobin- 
diți ? Ce-ar fi mai ușor de
cit a Ie insufla o nouă mora
lă, o nouă estetică in aceste 
minți care au fost neutrali
zate î“ Recitiți cinicele cuvinte 
ale scriitorului francez. El expri
mă clar speranțele deșarte ale 

In Spania franchistă patrie;': 
sint supuși celei moi crunte 
persecuții. Mii și mii dintre 
ei zac în închisori. Fotcgrc'a 
de mai jos înfățișează modu 
bestial în care jandarmii lui 
Franco se răfuiesc cu pa- 
trioții spanioli. (Fotografie 
reprodusă din ziarul francez 

„Liberation").
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>
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din Paris
vorbitorul, a luat naștere din 
insurecția împotriva trădării 
burgheziei. Ea a urmărit un 
dublu scop național și social: 
eliberarea Franței de sub ju
gul cotropitorilor și elibera
rea clasei muncitoare de sub 
jugul capitalului.

Comuna, a spus în înche
iere Roger Garaudy, n-a trăit 
decit o singură primăvară, 
dar această primăvară pari
ziană a devenit cea dinții pri
măvară a omenirii. Flăcările 
incendiului aprins de Comu
nă au cuprins întreaga lume. 
Ideile Comunei au triumfat 
pe o treime din globul pă- 
mîntesc.

prezentanților elevilor de la 
principalele licee și școli 
normale din capitala Franței 
în cadrul căreia s-a subliniat 
necesitatea unei rezolvări 
grabnice a problemei alge
riene.

In tot mai multe departa
mente din Franța se consti
tuie comitete departamentale 
pentru pace în Algeria și se 
o r HHiilzccLZH mânî£estâ.tiî si 4

prezentanților centra_c.cr sir.- 
dicale, ai organizațiilor locale 
ale Partidului comunist și 
ale partidelor socialist, socia
list unificat și ai altor grupări 
republicane.

Un comunicat 
al guvernului 

provizoriu algerian
PARIS 17 (Agerpres). — A- 

genția France Presse transmite 
că la 17 martie ministrul Infor
mațiilor din guvernul provizo
riu al Republicii Algeria, Mo
hammed Yazid a dat publicită
ții un comunicat în care se 
arată că „în cursul unei întru
niri care a avut Ioc la 16 mar
tie, guvernul provizoriu al Re
publicii Algeria a examinat si
tuația politică și militară a ță
rii. Guvernul a luat de aseme
nea notă de comunicatul oficial 
al Consiliului de Miniștri al 
Franței din 15 martie care ex
primă dorința guvernului francez 
de ,,a se începe tratative între 
delegațiile oficiale ale celor două 
părți, privitoare la condițiile 
autodeterminării”.

Guvernul provizoriu, se arată 
în comunicat, a luat toate măsu
rile 5,pentru a se ajunge la o în- 
tîlnire a delegațiilor celor două 
guverne".

ști ințif ico-fa ntastică. 
ascundea 
înțelegea clar 
lucrările știin- 
ce văd 
Occident . sînt 

de propa-

ne-

lumi-

celor ce-ar voi să oprească 
mersul istoriei, să curețe creie
rii oamenilor și să le paralizeze 
voința.

Un scriitor francez relata 
despre o convorbire pe care 
a avut-o cu un student în 
filologie din Paris, amator de 
literatură ț...... "
Studentul nu-și 
mulțumirea. El 
că multe din 
țifico-fantastice 
na tiparului în 
o formă ascunsă 
gare a războiului rece. 
Referindu-se la expedițiile răz
boinice plasate in Cosmos pe 
care aceste romane le descriu 
cu lux de amănunte, studentul 
parizian afirma : „Noi rămînem 
suficient de nereceptivi față de 
izurile stătute ale rasismului și 
colonialismului care se degajă 
de la aceste expediții interpla
netare. Acestea în multe cazuri 
reprezintă numai o proiecție în 
viitor a războaielor prezentului. 
Dar pare-se că cititorii mai ti
neri, fără ca să-ți dea seama, 
inhibă un dispreț față de „ra
sele inferioare", invațâ să-i dis
prețuiască pe marțieni care sint 
înfățișați de regulă ca niște 
ființe degenerate".

Opiniile studentului francez 
merită a fi reținute. Ele erată 
că generația tinără sesizează 
într-o măsură crescîndă că din
colo de coperțile viu colorate 
ale multora din romonele „știin- 
țifico-fantastice" se 
doză primejdioasă de

afla o 
otravă.

E. O.


