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DE ZIUA FEMEII
D© mai bine de jumătate 

veac această zi de martie a 
devenit nu numai o dată în 
calendar, ci un simbol : e 
ziua în care femeile lumii, își 
deschid sufletele una alteia, 
ca o mamă altei mame, ca 
o soră altei surori, ca o lo
godnică altei viitoare mire
se, pentru a-și apropia gîn- 
durile, pentru a sorbi din a- 
ceastă apropiere noi forțe 
în lupta 
cialism.

Duioșie 
catețe și 
și neliniștită veghe se pot citi 
pe obrazul femeii, căreia stră
veziile degete ale zilelor 
i-au modelat trăsăturile ma
ture. Acum un deceniu, 
generația mea trecea pe stră
zii© pestrițe, în grupurile ti
nerilor care zîmbeau voioși, 
fără îngrijorare căci erau la 
vîrsta în care grijile sînt ale 
altora. Și acum? Ziua de 8 
Martie ne află cu alt zîmbet 
pe obraz, un surîs greu, do 
aur, al răspunderii pentru 
soarta copiilor, pentru visele 
tinerilor, pentru tot ce e 
viață în imediata noastră a- 
propiere, ca și în nemărgi
nire.

Cum întîmpinăm anul aces
ta ziua solidarității noastre ? 
Vîntul de primăvară a înce
put să-și treacă aripile peste 
cîmpuri. Sub zăpadă s-a pe
trecut un miracol săvîrșit din 
voia oamenilor (care au tăiat 
și bătut pîrtiile de la o gos
podărie la alta, de la un sat 
la altul). Sub zăpadă n-au 
încolțit numai grăunții, mici
le universuri de viață care 
închid în ele pîinea viitoare. 
Sub zăpadă, prin voia oame-

Veronica Porumbacu

pentru pace și so-

și fermitate, deli- 
forță, calm matern

nilor, prin acțiunea comuna a 
muncitorilor și țăranilor, pă- 
mînturile s-au înfrățit în ne
numărate raioane, în regiuni 
din ce în ce mai numeroase. 
Vîntul de primăvară are pen
tru noi și un alt nume : aceas
tă primăvară a patriei e con
temporană cu transformarea 
socialistă a agriculturii în 
ritm uimitor de rapid.

Cum am uita, în acest prag 
al victoriei în toate colțurile 
țării, chinuita viață a femeii 
noastre în trecut ? Cum am 
uita vremile cînd ea era de 
două ori roabă, la stăpîn și 
la băbat, cînd trudea îndoit, 
la ctmp și în bătătură, în 
fabricile cu aerul iunecăcr.cs 
și lingă plita cu focul abia 
pîlpiind ? Cîte femei s-au co
coșat in trecut aplecindu-si 
spinarea la spălatul rufelor In 
apa Dîmboviței ? Cite feme: 
n-au adus înainte vreme 
pruncii pe lume în cîmp, sub 
o căruță, tăindu-le buricul cu 
o custură și înfășurîndu-i nu 
odată în foi de porumb ? Cîte 
oare au privit cărțile fără să 
priceapă taina literelor, și au 
închis ochii fără să le treacă 
privirea dincolo de orizontul 
îngust „cît fundul de tigaie" — 
cum spunea o poetă ? Cîte au 
tremurat de grija copiilor lă- 
sați în timpul muncii, la voia 
întîmplării, în praful ulițelor, 
printre zăvozii maidanelor ? 
Cîte au purtat doliu după prun
cii moiți din lipsă de asistență 
medicală, cîte mame și-au 
înăbușit speranțele de a-și

Acasă, în perioada tezelor
Foto : GR. PREPELIȚA

Muncitor

Joi 8 martie 1962

îm-
In 
în

vedea vlăstarele unnind pe 
la școli înalte?

Iar astăzi ? Venirea pe lume 
a unui copil e pentru mamă, 
pentru familie, pentru obște, 
o sărbătoare. Maternitățile 
și casele de naștere au 
pînzit orașele și satele, 
creșe, în căminele de zi,
grădinițe cresc florile patriei, 
speranța ei cea mai scumpă. 
In locul școlilor aplecate-ntr-o 
rînă, înguste, neîncăpătoare, 
se ridică lăcașuri luminoase, 
cu feresterele mari și primi
toare, cu sălile înalte, cu das
căli pregătiți și manuale gra
tuite. Școli multe, școli ose
bite, școli pregătind copiii 
pentru viață. Nici o poartă a 
nici unei școli nu le mai este 
închisă. Dimpotrivă, soli cri 
cflcr instituții tehnice ne cu
treieră azi satele, spre a che- 
— - = n ie invi-i-
tură. pe băncile claselor? Fiii 
si hi cele de muncitori, fiii și 
fiicele de țărani muncitori 
populeeză amfiteatrele uni
versitare. Tinerii ș: tinerele 
care sînt in producție pot 
urma paralel cursurile serale 
spre a-și închina apoi cîțiva 
ani studiilor. Iar în munca 
lor, tinerele noastre nu mai 
împart soarta cmaiă a mame
lor și a * 
care la 
ciștigau 
leafa, și 
botului. Salariu egal la mun
că egală, iată un drept în
scris în Constituție, alături de 
dreptul la muncă, alături de 
dreptul la odihnă. Concediul 
prenatal, concediul de lehuzie, 
ajutorul pentru copii adăugat 
la salariu, iată numai citeva 
din multele masuri menite să 
asigure existența demnă a 
femeii. Și grija statului nostru 
pentru soarta ființei gingașe 
și răbdătoare, o răsplătesc 
cetățenele patriei noastre din 
plin. Alături de întregul po-

bunice’or noastre, 
aceeași trudă nu 
nici jumătate din 
așa mizeră, a băr-

(Continuare în pag. a 3-a)
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Adunări festive 
consacrate Zilei 

internaționale 
a femeii

In înzirr.pinarea Zilei in
ternaționale a femeii, miercuri 
cupă-amiază a arut loc la 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul Grivița Roșie o 
adunare festivă a femeilor din 
acest raion. A lua: cuvintul 
too. Eugen.a Gheorghian, se
cretară a Comitetului orășe
nesc București al Femeilor.

In sala lectoratului central 
S.R-S.C. s-a desfășurat simpo
zionul „Contribuim la înflori
rea patriei**, in cadrul căruia 
au lua*, cuvintul tovarășele: 
prof. Alice SAvulescu, mem
bru corespondent al Acade
miei R.P.R^ Constanța Șoană, 
director adjunct al întreprin
derilor pentru industria bum
bacului A, și poeta, Veronica 
Porumbacu.

In numeroase întreprinderi 
și instituții din întreaga țară 
au avut loc expuneri în legă
tură cu ziua de 8 Martie, la 
care au participat un mare 
număr de femei. Asemenea 
expuneri, urmate de programe 
artistice, s-au ținut în Capita
lă, la Uzinele „23 August", 
F.R.B., Comitetul de radiodi
fuziune și televiziune, Spita
lul de stat nr. 9, întreprinderi
le „Tinăra Garda", „Răscoala 
din 1907“, „Filimon Sîrbu", 
„Pavel Tcacenco" Fabrica de 
confecții și tricotaje etc.; la 
fabrica textilă „Întrecerea so
cialistă" și fabrica de amba
laje metalice din Constanța; 
la uzinele metalochimice din 
Baia Mare, la uzinele „Unio", 
fabrica „Mondiala" și Combi
natul A Mai“ din Satu Mare 
etc.

(Agerpres)

complet colectivizată
Raioanele Tg. Neamț Raionul Rupea

și Moinești
Despre gospodăria agricol! co

lectiv! din Țibucani s-a dus de 
mult vestea nu numai în regiunea 
Bacău, ci și în întreaga țară. Ve
niturile de ap’oape 2.300.000 lei 
obținute anul trecut de colecti
viștii d.n Tioucanl, cireada de a- 
proape 700 de taurine, cele pesie 
430 de case ridicate de ei în ul
timii ani, două cluburi, două 
uz ne eectrice, cinematograf, bi- 
bbotecă — despre toate acestea 
s-a vorbii în mu lie seri în toate 
satele raionului. In fiecare sat a 
rulaf filmul documentar ^Cronica 
la Țibucaru”.

MuH țărani i-au vizitat pe co- 
lect vlștii d n Țibucani ca și pe 
cei dîn alte gospodării colective 
milionare : Dav cerUrecheni, 
Făstrăven':, Drăgănefti, văzînd cu 
proprii lor ochi că munca in co- 
iect.v educe belșug.

Jn zilele Coosâ'uuu pe țară a 
țăranilor colectiviști, locuitor:t ra
ionului Tg. Neamț au aBat cu 
bucurie desp-e c.ns* rea adusă 
munci președin'elui GJLC din 
Țibucani, Gheorghe M.af*ei, căruia 
i s-a decerna! înaltu’ tifhj de 
Erou al Muncii Socialiste, desp-e

decora*-;.'e acordate și altor co
lectiviști bun*ași

Chemarea Consfătuirii a fost și 
-C- - - - .3 --
nk imbold de a pomi pe drumul 
gcssocâ'.e colective, drumul
belșugului. De atunci numărul co
lectiviștilor a sporit zi de zi.

La 7 martie s-a încheiat colec- 
f.vizarea agriculturii întregului ra
ion. In prezent cele 32 de gospo
dării colective d:n raionul Tg. 
Neamț unesc peste 21.000 de fa
milii cu aproape 36.500 ha teren 
agricol.

Tot în ziua ce 7 martie s-a 
încheiat coect'v'.zarea agriculturii 
și în raionul Molrtesi din regiunea 
Bacău. Afcnca pc“-că de masă 
desfășurată de organizațiile de 
partid a făcu* ca toate familiile de 
țărani muncitori să intre >n gos
podăriile co'ecf.ve. In prezent. 
cele 14 G-A.C constituie în ra
ion cuprind 9.650 de familii cu 
peste 14.800 ha *eren agricol.

Raionul Momești ere cel de-al 
4-lea 'aton cu agricufrura colec
tiviza*! din reg -nea Bacău.

(Agerpres)

Raioanele Craiova
și Baia de Aramă

Atracția pe care sectorul so
cialist a exercitai-o din an în an 
în măsură tot mai mare a de
terminai pe țăranii muncitori din 
sateie raionului Craiova 
îndrepte în ultima vreme 
măr tot mai mare spre 
daria colectivă.

„Venifi alături de 
cunoaște 
starea...* se spune în chemarea 
pe ca-e colectiviștii din raionul 
Caracal au adresat-o țăranilor cu 
gospodărie individuală din raio
nul Craiova. Chemarea aceasta a 
vecinilor, munca politica intensa, 
desfășurată de organele de 
partid la sate, ca și rezultatele 
concludente ale superiorității gos
podăriei colective eu făcut să 
crească în acest an ritmul colec
tivizării raionului Craiova. Peste 
13.000 de țărani muncitori au vi
zitat numeroase G.A.C. din re
giune, luînd cunoștință de succe
sele acestora. Astfel, în comuna 
Fărcașele ei au constatat că 
G.A.C. a obținut 3500 kg po
rumb boabe la ha, în comuna 
Rastu gospodăria colectivă este

noi 
cu adevărat

să se 
în nu- 
gospo-

și vet' 
bună-

muHimilionară, iar la Bănești va
loarea unei zi le-muncă s-e ridicat 
anul trecu* la 40 lei. La tot pasul 
ei au înfilnrf case noi, iar in lo
cuințele foștilor argați și țărani 
săraci au văzut mobilă nouă, a- 
perate de radio și aHe semne ale 
bunăstării.

Martie 1962... In comunele 
Teascu, Urdinifa, Preajba, Malu 
Mare și Căciulata, au luat ființă 
gospodării colective. Inscripția 
„comună cu agricultura colectivi
zată** există acum în toate comu
nele raionului Craiova. De la 
cele 36 familii din comuna Cofo- 
fenii din Față, care alcătuiau in 
1949 prima gospodărie colectivă, 
astăzi, după încheierea colectivi
zării agriculturii, în 
61 de gospodării 
care 29.840 familii 
laltă 93.400 ha.

★

Colectivizarea agriculturii 
încheiat și în raionul Baia di 
ramă, precum și în comunele sub
ordonate orașului Craiova.

(Agerpres)

O dată cu înființarea de 
gospodării agricole colective 
în comunele și satele Cri-
halrtia. Mateiaș, Fîntîna, Bo- 
gata-Olteană s-a încheiat co
lectivizarea agriculturii în 
raionul Rupea din regiunea 
Brașov. încrederea cu care 
țăranii au pășit în marea fa
milie a colectiviștilor se da- 
torește influenței pe care au 
exercitat-o asupra lor succe
sele obținute de gospodăriile 
colective, exemplul viu, con
vingător. pe care acestea l-au 
dat în sporirea producției a- 
gricole vegetale și animale, 
în creșterea veniturilor colec
tiviștilor. Despre acestea au 
aflat țăranii muncitori la se
rile de calcul, organizate la 
căminele culturale. Anul tre
cut în G.A.C- din întreg ra
ionul producția medie la hec
tar a fost maj mare decît a 
întovărășirilor cu 510 kg la 
griu și cu peste 6.300 kg la 
sfecla de zahăr Gospodăriile 
și-au dezvoltat sectorul zoo
tehnic, dublînd față de 1960 
numărul taurinelor și al va
cilor cu lapte, au construit 
încă 47 grajduri. 18 materni
tăți pentru scroafe. 27 saivane 
pentru oi, numeroase maga
zii. garaje pentru autoca
mioane etc. Fondul de bază 
al G.A.C. întrece suma de 
20 milioane lei, iar veniturile 
obținute anul trecut 16 mi
lioane lei. Multe gospodării 
colective au obținut rezultate 
și mai bune. Cu ocazia vizi
telor făcute la G.A.C din Ho- 
morod, țăranii au văzut că în 
aceleași condiții de climă și 
sol, colectiviștii de aici 
realizat anul trecut o 
ducție medie la hectar

700 kg grîu și 20.000 kg sfe
clă de zahăr mai mare decît 
întovărășirea din comună și 
cele din satele învecinate. 
Valoarea zilei muncă în a- 
ceastă gospodărie se ridică la 
32 lei. Printre familiile vizi
tate de oaspeți a fost și cea 
a colectivistului Pitar Adam, 
care a primit pentru zilele 
muncă efectuate aproape 
20.000 lei, 6.230 kg cereale, 
2.000 kg cartofi, 186 kg zahăr 
și altele. De cînd este co
lectivist Pitar Adam și-a con
struit o casă cu 3 camere și 
bucătărie, și-a cumpărat mo
bilă în valoare de 6.800 lei, 
mașină de cusut, mașină de 
aragaz și altele. Exemple de 
superioritate a muncii colec
tive, a oferit țăranilor și 
G.A.C. milionare din Jibert, 
Roadăs, Cața, Criț și din alte 
comune, care anul trecut au 
obținut pe mari suprafețe 
producții de grîu între 2 000— 
2.400 kg la hectar.

Toate cele văzute 
au fost povestite 
familiilor lor și
Mai întîi s-au înscris ei în 
gospodării agricole colective, 
apoi au luat cuvîntul la că
minele culturale și stațiile 
de radioficare, îndemnînd 
pe al ți țărani să le urmeze 
exemplul. în foile volante 
editate de ziare au fost adre
sate chemări către toți locui
torii satelor să pășească cu 
încredere pe calea belșugu
lui.

Cele 40 de gospodării agri
cole colective din raionul 
Rupea, al 5-lea raion colecti
vizat din regiunea Brașov, 
cuprind 9.263 familii cu 
37.490 ha teren.

și auzite 
de țărani 
vecinilor.

raion există 
colective în 

muncesc lao-

s-a 
le A-

au 
pro-

cu (Agerpres)

Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

a unui grup de oaspeți sovietici

Au început lucrările agricole 
de primăvară

Mecanizatorii stațiunilor de 
mașini și tractoare din regiu
nea Crișana au început lu
crările agricole de primăva
ră. Brigăzile de la S.M.T., 
Șicula, de pildă, au executat primăvară. Volumul 
arături pe terenurile gospodă
riilor colective p# o supra
față de 3.200 hectare. Aceste 
lucrări au fost executate pe 
suprafețe însemnate și de

S.M.T. Cefa, Marghita și Epis
copia Bihorului.

Mecanizatorii au făcut toate 
pregătirile pentru a începe și 
celelalte lucrări agricole de 

acestor 
lucrări este cu aproximativ 
40.000 hectare arătură norma
lă mai mare decît în primă
vara anului trecut

(Agerpres)

In ziua de 
prim-secretar _ _ ___  _ _
Isaev, directorul Uzinelor „Kirov“ din Leningrad, V. A. Boikov, 
secretarul Comitetului de partid al Uzinelor „Kirov**, și pe V. V. 
Maximova, artistă a poporului, solistă la Teatrul de operă și 
balet din Leningrad, aflați în țara noastră într-o vizită prie
tenească, ca invitați ai delegației de partid și guvernamentale a 
R. P. Romine care a fost în Uniunea Sovietică în vara anului 
trecut.

Oaspeții au vizitat orașele București, Brăila, Galați, Bacău. 
Piatra Neamț, Onești, Brașov, Constanța, întreprinderi indus
triale și șantiere de construcții din aceste orașe, litoralul Mării 
Negre, Valea Prahovei și muzeul Doftana, instituții de artă și 
cultură.

în cadrul discuției care a avut loc, ei au împărtășit impresiile 
culese în timpul acestei călătorii.

Oaspeții au înmînat tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
macheta unui tractor produs de Uzinele „Kirov" pentru explo
ratorii sovietici din Antarctica.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a oferit în dar colectivu
lui Uzinelor „Kirov4' tabloul „Grivița, 1933“.

La primire au participat tovarășii Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R., 
membru al C.C. al P.M.R.

întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă 
și prietenească.

7 martie, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
al JC.C. al P.M.R., a primit pe tovarășii I. S.

și Ghizela Vass,

deosebit de caldă

Foto: L CUCU
Fruntașii secției 1 (Uzinele de strunguri Arad, secția tini sare recepție).

Invitație la o „joie a tineretului
u de mult, citUorii 
noștri au făcut cu
noștință cu tînărjl 
maistru Gheorghe 
Goldan de la Fabri
ca de țevi din Ro
man. L-am văzut 

atunci aplecat asupra cifrelor de 
plan, organizînd cu amănunțime și 
atenție munca întregii sale secții. 
De astă dacă îl vom vedea însă 
la clubul fabricii la o „joie a tine
retului”. Organizatori ai acestei 
acțiuni — utemiștii din colectivul 
de muncă al secției lui Gheorghe 
Goldan. $i, ca de obicei, Gheor
ghe Goldan este prezent și aici. 
La locul de muncă îl preocupă 
rezolvarea sarcinilor de plan și ca
litatea producției, aici la club — 
organizarea timpului liber al ti
nerilor muncitori. Totul e ca oa
menii să muncească bine și să-și 
petreacă timpul folositor și plăcut.

Programul „joii” care avea să 
aibă loc fusese anunțat din timp în 
fabrică, la club, așa că una din 
laturile acțiunii — mobilizarea ti
nerilor — fusese rezolvată. „A- 
ceasta rămîne însă pe al doilea 
plan, ne spune Gheorghe Goldan. 
Pe planul întîi stă organizarea

manifestării, programul ei. Și de 
aici decurge totul. Un program 
bi'-e alcătuit, interesant, prin în
suși conținutul lui atrage”.

Programul începe. Petru Roșea 
prezintă un medalion literar: ^Eu
gen Jebeleanu și poezia sa în 
slujba cauzei păcii”. Urmează apoi 
exemplificări pe text. Spectatorii 
sînt în majoritate muncitori din 
secția laminor, tovarăși de-ai lui 
Gheorghe Goldan. Sînt invitați însă 
ș: secretarii organizațiilor U.T.M. 
de la celelalte secții ale fabricii, 
muncitori fruntași, elevi ai școlii 
medii și profesionale din oraș. 
Ascultă cu atenție. E liniște în sală, 
privirile strălucesc grave și acuza
toare : Nu I Lidice, Hiroșima, să 
nu se mai repete I

Ultimul vers a atins frunțile și 
sala s-a umplut de aplauze.

Orchestra a anunțat începerea 
dansului. Un dans într-un fel neo
bișnuit. Familiar însă muncitorilor 
de la Fabrica de țevi : „La dans 
cu eroii cărților’’. 
nafi ai bibliotecii 
dată prilejul să-și 
tințele, alegîndu-și 
lieta îl căuta pe Romeo, Făt-Fru- 
mos pe Cosînzeana, Oneghin pe 
Tatiana. Dar Clyde ? Pe cine caută

Clyde Griffith din „O tragedie a- 
mericană"? Și iată-l acum pe dan
satorul nostru în situația de a afla 
dezlegarea. Discuții, întrebări, cu
noștințe noi, căutări, răspunsuri. 
Pe nesimțite, rafturile bibliotecii 
s-au revărsat în sala de dans și 
cărțile și-au deschis paginile în 
fața ochilor. O horă, o sîrbă, pe- 
rinifa i-a adunat apoi pe toți.

Oe la brigada 
„Scînteii tineretului

In

Se
un

construiește 
nou complex 
industrial

Cititorii pasio- 
aveau încă o 
verifice cunoș- 
partenerul, Ju-

A urmat apoi concursul prono- 
club. Un fapt obișnuit dar semni
ficativ : aproape toți participanta 
ia „joia tineretului" au completat 
buletinul. întrebările cereau răs
punsuri variate și concise : din 
literatură și știința, din muzică și 
filme. Și, dintre concurenți, cei 4 
care au dat 11 răspunsuri exacte, 
au fost nevoiți să participe la un 
concurs de baraj. Vă facem cu
noștință cu cei doi cîștigători : 
Darie Alinei, lăcătuș-electrician, 
muncitor fruntaș în sectorul ener
getic al fabricii, și Constanța Roșu,

elev! în anul II! la Școala de me
serii. Felicitările juriului corespund 
aplauzelor celorlalți concurenți. 
Premiile : un sac sport și un ter
mos. Strîngeri de mină, bucurie in 
sa!!.

Parnafes Petru, membru în co
mitetul U.T.M. al secției prăjini 
arse, schimbă impresii cu băieții din 
secția lui. l-a plăcut organizarea 
acestei „joi” și își mărturisește 
deschis părerea.

— Dacă poeziile ar fi lost reci
tate și nu citite, ar fi fost și mai 
bine. Chiar și un concurs de re
citări ar fi fost binevenit. Sînt si
gur că și printre invitați s-ar fi 
găsit prieteni ai poeziei. Eu înțe
leg că la toate acțiunile să parti
cipe întreaga sală, numai așa 
succesul e pe deplin cîștigat.

In același scop — al schimbu
lui de experiență, este prezent 
aici și Anton Constantin, secreta
rul U.T.M. din sec|ia ajustaj. Ivan 
Petru din aceeași seefie își notea
ză filmul acțiunii. Peste o săptă
mînă secția ajustaj va organiza 
și ea o „joie”, iar el, Ivan Petru, 
care răspunde de colectivul de 
organizare a ,,joilor tineretului*' din 
această secție ,a venit să învețe

cu Antonde la ceilalți. Discută 
Constantin.

— Ce temă alegem 
tămîna viitoare 1

— Probabil, spune 
vom vorbi despre întrecerea so
cialistă.

— De 
trebăm.
- Nu 

avem în 
gă. Este 
întrecerea 
noastră se poate pregăti în două- 
trei zile.

— Și apoi ce urmează 1
— Firește, dans.
Anton Constantin pare mulțumit 

de răspuns. O săptămînă însă este 
insuficientă pentru pregătirea unei 
astfel de teme care, în orice caz, 
nu va fi reușită dacă se va rezu
ma la o expunere urmată de dans. 
Comitetul U.T.M. pe fabrică a luat 
măsura ca fiecare secție să răs
pundă de o „joie a tineretului”, 
tocmai pentru a se depăși această

pentru săp-

secretarul,

ce probabil ? — îl în-

ne-am hotărîf încă, mai 
fața o săptămînă întrea- 
timp. O expunere despre 

socialistă din secția

ȘT. IUREȘ
FL. POPA
A. I. ZĂINESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

In apropierea orașului Cra
iova se lucrează la construirea 
unui mare complex industrial. 
Potrivit hotărîrii conducerii 
de partid și de stat, acest nou 
obiectiv important al econo
miei naționale va cuprinde, în 
prima etapă, un Combinat 
pentru chimizarea complexă a 
gazelor naturale, o fabrică de 
celuloză și hîrtie și o centrală 
electrică de termoficare. Ală
turi de celelalte unități indu
striale ridicate în Oltenia în 
ultimii ani, noul complex va 
da un nou avînt dezvoltării 
economice multilaterale a re
giunii.

Fabrica de celuloză și hîr- 
tie va folosi, ca materie pri
mă, lemnul de fag provenit 
din pădurile regiunii, iar cen
trala electrică de termoficare 
va utiliza, drept combustibil, 
lignit din bazinul carbonifer 
al Olteniei.

în prezent constructorii de 
pe șantier execută săpături 
pentru fundațiile fabricilor de 
acid azotic și amoniac ale 
Combinatului de chimizare 
complexă a gazelor naturale 
și pentru clădirea centralei 
electrice de termoficare. La 
unele secții, zilele acestea a 
început turnarea fundațiilor.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Excelenței sale 

D-lui GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 

Romine

București
Excelență,
Doresc să vă exprim sin

cerele mele mulțumiri pentru 
amabilul mesaj de felicitări 
pe care mi l-ați trimis cu 
prilejul realegerii mele ca 
președinte al Republicii Fin
landa. Mă folosesc de această 
ocazie pentru a vă transmite 
cele mai bune urări pentru 
sănătatea dv. personală și 
pentru prosperitatea poporu
lui romîn.

URHO KEKKONEN
Președintele

Republicii Finlanda



• BAIA MARE
• CONSTANȚA
• BACAL Clădirea Inititutnlut pedagogia de trei an! din Bacdu.
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a ’ora cînd mun
citorii orașului 
traversează stră
zile spre uzine și 
fabrici, cînd mi
nerii se pregătesc 
să intre în șut,

cel mai tineri studenți ai
unuia dintre cele mai tinere 
institute din țară își alătură 
ritmul pașilor, marșului ace
sta unanim care deschide 
ziua. Centrul industrial Baia 
Mare — care în ultimii 10 ani 
a crescut de peste 4 ori, dînd 
țării importante resurse in
dustriale — a devenit și cen
tru universitar. Regiunea în 
care trăiau, izolați de reali
tățile lumii, peste 94.000 de 
analfabeți (adică tot cite 
doi neștiutori de carte la fie
care 5 locuitori), are acum un 
institut de învățămînt supe
rior care pregătește cadre 
didactice pentru învăță- 
mîntul de 8 ani. Regiunea în 
care altădată, la ora aceasta 
a dimineții, se urcau la ca
tedră doar 1.650 de învăță
tori, ar© astăzi peste 6.018 
cadre didactice, educatori 
pasionați și entuziaști ai ti
neretului.

Inaugurarea Institutului p3- 
dagogic de trei ani din 
Baia Mare a fost o urmare 
firească a transformărilor re
voluționar înfăptuite, sub 
conducerea partidului, fu aufi 
de democrație populară.

Și astfel. Ghem:an loan. 
Dumitru Rusu sau Muruțaa 
Elena, devenind studenti, au 
posibilitatea să-și realixexe 
visul de a se întoarce i» 
propriile lor comune și sa'.e 
ca dascăli; Cornea Vasile, 
fiu de colectivist din Aci?, 
raionul Cărei, Finteușan Za-

haria, fiu de miner, sau 
Surducan Iiina, veniți din 
producție, urcînd treptele in
stitutului, voi putea deveni 
profesori de limba romînă, 
matematică sau științe natu
rale.

Pentru ca visurile lor avîn- 
tate sâ primească confirma
rea lealității, pentru ca miile 
de elevi 
bine pregătiți pentru 
s-a 
tut.

ai regiunii să fie 
‘ viață, 

înălțat acest nou insti- 
Arhitecții * și muncitorii

meinic cunoștințele profesio
nale pentru a deveni educa
tori bine pregătiți ai vii țoa
lelor generații de constructori 
ai socialismului 
muhii.

și co munis-

★
...Pe Întinderile 

padă se anunța 
vara. In plin cimp, studenții 
Facultdții de științe naturale 
țin un curs de unelte si mașini 
agricole. Amfiteatrul il consti
tuie, acum, ogoarele gospodă

albe de zâ- 
deja primă-

posibilitatea sa urmărească 
întregul ciclu al lucrărilor 
de cimp. La chimie genera
lă, studenții anului I, după 
ce studiază reacțiile și com
binațiile chimice în laborator, 
fac vizite In marile întreprin
deri chimice din oraș unde 
urmăresc procesele prepară
rii dilertelor elemente la di
mensiunile lor industriale. 
Tovarășul conferențiar Răz- 
van Givutescu a proiectat de 
pe acum excursii pentru

în circuitul complex 
al vieții universitare

constructori au ridicat o 
clădire modernă, luminoasă. 
Din culoarele elegante, se 
deschid 24 săli de 
laboratoare. Pentru 
garului de la 
„1 Mai" din Satu 
al lăcătușului, sau 
tiviștior din Berveni sau Lu- 
câceni, oamenii muncii din 
regiune au ridica*. edificiul 
acestui institut iar riătu:: 
înalță azi zidurile elegan e 
și suple ale unu: ecmplez 
studesleec modem ce 3X 
patnri și cu o eaxtixe spe- 
tic-asă £e 5X Socori. Caă• 
didactice ccspeMeâe deee 
virsesc pzaâlal viriocria; 33- 
teiectcaa ai sa.eic? maraBB.- 
reșene. Cei I<3 de mdenp. 
conștient de sarcinile m răs
punderea lor, !s: însușesc **-

curs și 6 
fiul strun-

Uzinele
Mare sau 
al colec-

riei agricole din Seini— Se 
studiază evoluția unel:elor a- 
giiccle de la plug la 
tractor. Semnificativă hiper
bolă pentru o oră de curs. 
Aproape toți studenții cu
nosc mecanismele mașinilor 
și uaslteloi și la descriu cu 
puterea de convingere a 
pcețiter. Tovaășul lector 
Chioreanu dirijează cu căl
dură si tact caest curs pe 
viu ; e cazvis» câ aici un

fenomenelor geolo- 
imprejurimi și din

s radierea 
gice din 
regiune.

Astfel, 
de trei ani din 
ara deschise amfiteatre pre
tutindeni acolo unde se poa
te învăța si cerceta, acolo 
unde cunoștințele teoretice 
pot primi caufirmarea si st- 
mnteatul practicii.

Institutul pedagogic 
Bcda Mare

J re

că

tec Xs-

z Sent *3

febrilă a premierelor într-un 
teatru. O atmosferă sărbăto
rească inundă atunci culoare
le. In institut au loc des simpo
zioane și conferințe cum au 
fost cete închinate „Luptelor 
ceferiștilor și petroliștilor 
din 1933“ sau „Vieții și acti
vității hri Lomonosov** 
nu amintim decît pe 
ganizate de curînd. 
două săptămîni, cru 
niuni precedate de 
me artistice la care 
vitat să participe ansamblul 
Institutului pedagogic 
ani, deținătorul unei 
tradiții in acest sens, 
riad, intr-un cadru 
sărbătoresc, studenții 
reni au primit în mijlocul lor 
u» talentații interpreți ai bri- 
gâxii artistice a I.M.F. Cluj, 
care au prezentat un specta
col izbutit Au avut loc a- 
tixnri schimburi rodnice de 
păreri intre studenții Institu- 
mhai pedagogic de trei ani 
si cei ai LM.F. Cluj. Impre- 
si£e lor, la care se adaugă 
sfaturile mediciniștilor ciu
leai îi ajută astăzi să organi
zer e ei înșiri un ansamblu 
arta-sn. S-cu găsit deja shi- 
dseti laientati care au con- 
cecuî «a wxt plin de umor 
sz verve mspirat din realiiă- 
uLe -rstsutiitiatei; s-au anunța! 
cffeve reoxăcri si s-olisti vo- 
cau veer: Jc ioculacne tocmai

scris piaâ 
ce coriști..

- 5*. ară», ti de zt tieărul 
Zcsti-rr pedcaogîc ae trei ani 
dm Baia Mare ritră ce toate 
portite deschise în circuitul 
vieți noastre universitare.

ca sâ 
cele or- 

Tot la 
loc reu- 
progra- 
este in-

de doi 
bogate 
De cu- 

festiv, 
băimă-

Ocsvhri: s-su î>- 
xon cprczpx 50

ADRIAN DOHOTARU

A

început de activitate
culturală

La început mai modestă, 
activitatea noastră pe tărîm 
cultural a prins acum, în se
mestrul al II-lea să se dezvol
te, să ațbă un contur bine de
terminat. A intrat în obișnu
ință ca în fiecare sîmbătă 
seară să organizăm în institut 
manifestări cultural-artistice. 
Sarcina organizării acestor 
seri culturale revine pe rînd 
fiecărei grupe studențești. Ast
fel, au loc întîlniri cu acti
viști de partid, fruntași în 
producție, profesori cu expe
riență, oameni de arta și cul
tură, seri literare, simpozioa
ne etc., precum și programe 
artistice pregătite de studenți.

Una din serile cui rurale a 
fost pregătită de sruaesr.ii 
grupei a Il-a de la Facultatea 
de filologie a Institutului pe
dagogic de 3 ani din BacĂa. 
Programul prezentat de bri
gada artistică de agitație, care 
a cuprins numeroase aspecte 
din viața institutului, s-a bu
curat de un deosebit succes. 
Pentru serile culturale urmă
toare se pregătesc studenții 
din grupa a Il-a matematică 
și apoi grupa a II-a științe 
naturale.

VASILE TOFAN 
student

n.t 
uu brigada artistică, la colectiviști

Automobilul înainfa printre și
rurile de case ale colectiviștilor, 
în fața impunătorului cămin cultu
ral din comuna Crucea, raionul 
Hîrșova, mașina opri și din 
ea coborî brigada artistică a 
Institutului pedagogic de 3 ani 
din Constanța să prezinte colecti
viștilor un program artistic.

Cînd am urcat pe scenă, sala 
era plină.

— Ce prezentați azi ? — ne 
întrebă careva.

— Piesa într-un act „Un musa
fir neașteptat’' și cîteva recitări.

t

Brigada noastră artistica nu are o 
activitate prea îndelungată. Acum 
trei luni a prezentat primul pro
gram intitulat „Certificat de naș
tere”. A urmat o serie întreagă 
de manifestări culturale : o sea
ră literară închinată lui M. Sado- 
veanu, programul de recitări 
,,Poeții cînfă viața nouă”, cele 
cîteva medalioane literare, un jur
nal vorbit, reușitul program închi
nat zilei de 30 Decembrie, la 
care au participat corul (care nu
mără peste 70 de persoane), e- 
chipa de dansuri (cu zece pe
rechi), brigada artistică, formația 
de teatru... în curînd va apare pe 
scenă și formația instrumentală.

...în sfîrșif, în sala căminului cul
tural, spectacolul a început. Aga- 
ghi Sabina, în rolul Silviei Mantu, 
prezintă cu profundă convin
gere și căldură pe medicul con
știent de misiunea sa socială. 
Mircea Mosor întruchipează în 
rolul lui moș Simion, pe băfrînul 
înțelept, colectivistul care, cunos- 
cînd sensul noii vieți, pășește cu 
încredere pe noua cale.

Cînd am coborît de pe scenă 
am fost din nou înconjurați de 
colectiviști, care ne strîngeau mîu 
nile, ne felicitau și ne invitau să 
mai venim pe la ei,

ION STOICESCU-PUIU 
student

Studenți 
dagogic 
stanța 
limba și 

cu

ai Institutului pe- 
de 3 ani din Con- 
se consultă la 
literatura romină 

asistentul lor.

Experiența voastră
ne-ar ajuta!

ii
g ncă de la consti

tuirea sa (noiem
brie 1961), organi
zația U.T.M. de la 
Institutul pedago
gic de 3 ani din 
Constanța a des- 

muncă politico-edu- 
rîndul studenților in

învâțămîntului

I

Repetiți-a zngâzii artistice de agitație de la Institutul pedagogic de hei ani din 
Constanța

Foto :O. PLECAN

& PUlîlX țwnp 
începerea celui 
de-al Il-lea se 
mesttu, la Insti
tutul pedagogic 
de 3 am din Ba
cău au fost anali

zate rezultatele obținute in 
prima sesiune ce examene, 
precum și măsurile necesare 
îmbunătățirii continue a pro
cesului instrucuv-educativ. A- 
ceastă analiză minuțioasă a 
permis formularea unor con
cluzii cu privire la conținutul 
și la metodele folosite de ca
drele didactice și 
în procesul de 
Greutățile firești 
tului și ale lipsei 
riență au fost 
succes de întregul colectiv al 
institutului. Tovarășul Gheor- 
ghe Hasan, directorul institu
tului își exprima în această 
privință, deplina satisfacție: 
„Prima sesiune din istoria in
stitutului a fost pe măsura 
așteptărilor. Răspunsurile date 
de studenți la examene au 
fost bune și dovedesc preocu
parea pentru studiu, dragos
tea pentru viitoarea lor profe
siune. Unii studenți ca Noro
cel Maria, Stan Coman, Moise 
Constanța, Mitocaru Victor, 
Poețelea Mihai și alții au do
vedit o pregătire temeinică. 
Grupe întregi, cum ar fi gru
pele I-a și a Il-a de la Fa
cultatea de filologie și a III-a

de studenți 
învățămînt. 
ale începu- 

de expe- 
trecute cu

fășurat o 
cativă în 
scopul ridicării răspunderii 
acestora pentru învățătură. 
Comitetul U.T.M. și-a concen
trat atenția asupra învăță
mântului politic U.T.M., in
formărilor politice și adunări
lor generale U.T.M. Experien
ța dobîndită în primele luni, 
timp în care am avut și o 
sesiune de examene, ne-a aju
tat să luăm o serie de măsuri 
menite să îmbunătățească în
treaga noastră muncă, atît 
pe linia creșterii eficienței 
sale politice cit și a cuprinde
rii tuturor studenților.

Învățământul politic în in
stitutul nostru se desfășoară 
pe trei cicluri de conferințe. 
La prelegeri, care se țin lu
nar, frecvența studenților este 
foarte bună. S-a constatai 
bus că. deși bibliografia pen
tru vuioarea eoejerieță era 
d&ii dsn vreme, r« toți stu
denții o consultau, deoarece nu 
areau la indeminâ materialul 
bibliograjic. Cu sprijinul cate
drei de științe sociale, am ob
ținut pentru studenți acces la 
o bibliotecă din afara institu
tului. De asemenea, comitetul 
U.T.M. a organizat vizitarea 
sălilor de documentare politi
că ale Școlii superioare de 
marină unde studenții și-au 
îmbogățit mult cunoștințele 
despre mișcarea muncitoreas
că internațională, despre lupta 
pentru pace dusă de oamenii 
muncii din întreaga lume etc. 
Pe viitor, vom mai organiza 
astfel de acțiuni interesante 
care să-i ajute pe studenți să 
aprofundeze problemele expu-

se în cadrul 
politic.

Informările .
cu regularitate. Ele îi ajută 
pe studenți să fie la curent cu 
principalele evenimente poli
tice interne și externe. Totuși, 
așa cum se desfășurau, in
formările politice nu spuneau 
studenților nimic în plus față 
de cele ce știau ei din ziare 
și, întrucît erau ținute mereu 
de aceiași studenți, deveneau 
monotone. S-a hotărît reorga
nizarea lor. Au fost lărgite 
colectivele — prea restrînse 
pînă atunci — care pregătesc 
informările, prin antrenarea 
unui număr mai mare de stu
denți și, totodată, s-a hotărît 
să fie invitați să țină informări 
profesori, activiști de partid, 
redactori de la ziarul „Dobro- 
gea nouă11 etc. Prima infor
mare politică desfășurată ast
fel, la care a vorbit redactorul 
șef-adjunct al ziarului „Do- 
brogea nouă", s-a bucurat 
de mult succes. în același 
timp, comitetul U.T.M. a luat 
măsuri ca la informările po
litice să se vorbească mai pe 
torp despre riața pontică in
tenta a țării noastre care ii 
interesează în mod direct pe 
studenți, viitori profesori.

Tot pentru informarea stu
denților asupra evenimentelor 
care se petrec în țară și pes
te graniță, comitetul U.T.M. a 
hotărît amenajarea unui „colț 
al presei11 unde studenții să 
poată găsi colecțiile 
multor ziare printre 
„Scînteia tineretului11, 
brogea nouă" și „Viața 
dențească".

Atît invățămintul politic 
cît și informările asupra prin
cipalelor evenimente politice 
interne și internaționale ridi
că nivelul politico-ideologic al 
studenților, le lărgește orizon
tul, contribuie la formarea lor 
ca cetățeni conștienți și con-

politice se țin

mai 
care 
„Do- 
stu-

O NOUĂ BIBLIOTECĂ
De curînd, bibliote

ca Institutului peda
gogic de 3 ani din 
Baia Mare a înscris o 
nouă cotă cu numărul 
2.500. Acum trei luni 
în aceste rafturi erau 
doar 150 de cărți, care 
nu puteau satisface 
nevoile bibliografice 
ale cursurilor. Bi
blioteci din toată țara 
au început să ne tri
mită atunci zeci și 
sute de manuale și 
eărfi pe car© le aveau

în mai multe exem
plare.

De un prețios aju
tor ne-au fost tomu
rile trimise de biblio
tecile universitare din 
Cluj, lași, precum și 
de institutele de ling
vistică din 
București.

Pentru cei 
titori ai I 
s-au creat de curînd 
săli speciale de lectu
ră. Acestea, în scurt 
timp vor fi utilate cu 
mobilier modern. Ast-

i 143 ci-
bibliotecii

fel, așa cum se înzes
trează mereu labora
toarele noastre cu a- 
parate noi venite din 
întreprinderi și uzine, 
biblioteca noastră, a- 
cest laborator intim a! 
științei, se îmbogățește 
mereu penfru a ajuta 
la formarea profi
lului nostru intelectual

profesional.

GHENCEANU 
RADU 
student

Prezență continuă în amfiteatru,
A

rie la Facultatea de științe na
turale, au obținut rezultate 
frumoase la examene. Mai 
puțin corespunzător s-au pre
zentat studenții Facultății de 
la matematică. Toate aceste 
rezultate sint bune în condi
țiile începutului. Avem obli
gația dar și posibilitățile ne
cesare pentru a obține rezul
tate mult mai bune“.

Din rezultatele obținute la 
examene și din mersul semi- 
nariilor a reieșit că nu tutu
ror obiectelor li se acordă a- 
tenția cuvenită. Există încă 
acea concepție învechită, șco
lărească, a împărțirii obiecte
lor în importante și mai pu
țin importante. De aici rezul
tă neglijarea unora în mod 
cu totul nejustificat. Vorbind 
despre această problemă, stu
denta Varvara Donici arăta 
foarte just că „noi trebuie să 
acordăm atenție în egală mă
sură cursurilor de psihologie 
și pedagogie". în rezultatele 
obținute la examenul de psi
hologie s-a văzut superficiali
tatea cu care s-au pregătit 
studenții la acest obiect. Ori,

laborator,
în cariera noastră de viitori 
profesori, cunoștințele asimi
late în cadrul acestor cursuri 
ne vor fi de un deosebit folos.

în însușirea obiectelor de 
specialitate este necesar să se 
pună mai mare accent pe 
lucrările practice, pe experien
țele de laborator, pe exerciții. 
Institutul dispune în prezent 
de laboratoare bine dotate și 
care vor fi înzestrate în con
tinuare cu cele necesare mun
cii științifice. în desfășurarea 
procesului de învățămînt, 
munca în laborator este de 
primă importanță pentru stu
dent. De asemenea, studenții 
trebuie antrenați în executa
rea unor planșe, în confecțio
narea materialelor didactice.

încă de la începutul anului 
universitar, consiliul științific 
al institutului s-a preocupat 
de îmbunătățirea metodelor 
folosite de cadrele didactice 
în procesul de învățămînt.

Felul în care sînt însă asi
milate de studenți cunoștin
țele predate la cursuri este 
una din problemele importan
te ale procesului instructiv-

în bibliotecă
educativ, 
gogic de 
lipsa de 
ca în prezent să nu aibă încă 
un nivel corespunzător stu
diul individual, grupele de în
trajutorare, orele de consulta
ții etc. „Noi muncim încă șco
lărește. Or, există o deosebire 
între felul în care învățam în 
școala medie și felul în care 
trebuie să studiem la faculta
te — spunea studentul Victor 
Mitocaru. Mulți dintre colegi 
citesc notițele sau cursul și 
atît. Este știut însă că prele
gerea profesorului este numai 
o bază de plecare. Cunoștin
țele trebuie completate cu 
cele din bibliografie, îmbinate 
cu experiențele și lucrările 
practice pentru a se putea a- 
junge la răspunsuri bune, ști
ințifice, în seminarii și la exa
mene". Dificultățile întîmpi- 
nate în organizarea studiului 
individual sînt resimțite de 
studenți. Este 
corpul didactic cît și organi
zația U.T.M. și-au propus să 
se ocupe mai îndeaproape de 
această formă de bază a stu-

La Institutul peda-
3 ani din Bacău 
experiență a făcut

bine că atît

diului. Comitetul U.T.M. a ho
tărît ca în semestrul acesta 
să organizeze mai multe adu
nări tematice de genul acesta : 
„Cum să alcătuim un con
spect", „Cum trebuie pregă
tite răspunsurile la semina
rii", „Folosirea notițelor și a 
materialului bibliografic" și 
altele. La adunări vor vorbi 
profesori, ai institutului și stu
denți fruntași.

Grupele de întrajutorare au 
avut pînă acum o existență 
efemeră. Uneori au fost înțe
lese greșit, ca o modalitate de 
a „învăța în colectiv". în pre
zent, în consiliul științific al 
institutului se studiază, la pro
punerea organizației U.T.M., 
îmbunătățirea activității gru
pelor de întrajutorare și spri
jinul pe care trebuie să-l a- 
corde acestora cadrele didac
tice. Grupelor li se vor da în 
studiu diferite teme. Cadrele 
didactice vor formula o serie 
de teme strîns legate de 
partea din programa studiată 
în semestrul respectiv. Prin 
studierea acestor teme, grupa 
ya parcurge implicit întreaga

structori activi ai socialismu
lui. In felul acesta, învățămîn- 
tul politic și informările poli
tice contribuie direct la ridi
carea simțului de răspundere 
al studenților față de datoria 
de a învăța bine.

Comitetul U.T.M. pe insti
tut a hotărît ca la fiecare fa
cultate adunările generale să 
aibă pe ordinea de zi analiza 
muncii de pregătire pentru 
sesiunea de examene. Pe vii
tor, adunările generale U.T.M. 
vor dezbate o serie de proble
me specifice ale studenților 
din organizațiile respective. 
Comitetul U.T.M. pe institut 
a făcut deja unele recoman
dări organizațiilor U.T.M. de 
facultate privind ordinea de 
zi a viitoarelor adunări gene
rale. Astfel, am recomandat 
organizației U.T.M. de la Fa
cultatea de matematică 
țină o adunare generală 
care să se discute despre 
nuta morală a omului de 
nou. De asemenea, am reco
mandat unor facultăți să dis
cute în adunarea generală 
U.T.M. despre prietenie, to
vărășie, despre colegialitate 
etc.

Activitatea organizației 
U.TJi. din institutul nostru a 
mai cuprins și conferințe 
(conferința ținută de scriitorul 
Ion Marin Sadoveanu inti
tulată „Pacea, un imperativ 
al zilelor noastre"), spectacole 
ale brigăzii artistice de agita
ție în care sînt satirizați co
dașii, chiulangiii, leneșii, agi
tație politică vizuală. Com'.te- 
tul U.T.M. și Consiliul asocia
țiilor studenților și-au propus 
să inițieze cîteva acțiuni me
nite să dezvolte la studenți 
dragostea pentru profesiunea 
aleasă. Vom face vizite la 
școli, asistențe la orele unor 
profesori și învățători, vom 
organiza un simpozion pe tema 
practicii pedagogice etc.

Activitatea noastră este 
abia la început. Despre expe
riență încă nu putem vorbit 
De aceea, ne-ar fi de un real 
ajutor să cunoaștem experien
ța organizațiilor U.T.M. din 
institutele pedagogice de 3 
ani cu o mai veche activitate. 
Folosesc acest prilej pentru a 
propune cadrelor U.T.M. și 
de asociație din institutele 
respective să publice în „Scîn
teia tineretului" articole des
pre munca organizațiilor lor 
și, mai ales, despre modxil 
cum răspund problemelor spe
cifice ale educării viitorilor 
profesori.

sa 
în 
ti- 
tip

ADRIAN BAVARU
secretarul comitetului U.T.M. 

de la
de 3

Institutul pedagogic 
ani din Constanța

materie 
lată astfel 
bibliografii mai ample.

O altă direcție spre care 
trebuie să-și îndrepte atenția 
organizația U.T.M. este însu
șirea ritmică a mater.ei. Acum, 
printre studenți s-a manifes
tat tendința muncii în asalt, 
In pragul sesiunii.

Din experiența de pînă acum 
reiese că studenții nu știu și 
nu au fost îndrumați cum să 
studieze. In timp ce biblio
teca și sala de lectură sînt 
aproape goale, camerele din 
cămin sînt folosite pentru 
studiu. N-ar fi nimic grav în 
aceasta dacă în camere nu s-ar 
tolera ca în timp ce unii în
vață, alții să joace table și 
remy, să tulbure liniștea și 
ordinea. Și spre acest lucru 
trebuie să-și îndrepte atenția 
comitetul U.T.M. și consiliul 
asociațiilor studenților.

Măsurile luate de conduce
rea institutului, munca între
gului corp didacti-c, a organi
zației U.T.M. și asociației, în- ( 
dreptățesc convingerea că se
siunea de examene din iunie 
va fi încununată de succes, 
că studenții Institutului peda
gogic de 3 ani din Bacău se 
pregătesc la nivelul celor mai 
înalte exigențe de ordin știin
țific și educativ.

predată. Va fi stimu- 
consultarea unei

AL. I. VLADIMIR



In atenția organizațiilor U.T.M. de la sate
educația tinerilor colectiviști

ecent la Galați, 
s-au desfășurat 
lucrările Confe
rinței organiza- 
ziției regionale 
U.T.M.

La lucrările Con-
ferinței au luat parte to
varășul • • • -
membru 
prim-secretar 
lui regional 
membri ai comitetului re
gional de partid, tovarășul 
Constantin Cîrțînă, secretar al 
C.C. al U.T.M., activiști de 
partid și de stat, conducători 
ai organizațiilor obștești și ai 
unor întreprinderi și institu
ții din oraș și regiune.

Darea de seamă, precum și 
partieipanții la Conferință — 
constructori ai marelui com
binat siderurgic, constructori 
de nave, excavatoriști, lami- 
noriști, mecanizatori din S.M.T 
și G.A.S., tineri colectiviști* 
studenți, elevi - au făcut o 
amplă analiză a activității 
desfășurate în ultimii doi ani 
de organele și organizațiile 
U.T.M. din regiune, sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, privind munca de edu
cație comunistă a tineretului, 
de mobilizare a tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de cel de al III-lea Congres 
al P.M.R.

Atît darea de seamă cît și 
participanții la Conferință au 
relevat faptul că, sub condu
cerea comitetului regional de 
partid, comitetul regional 
U.T.M. a reușit să desfășoare 
o muncă rodnică de educare 
a tineretului, de mobilizare a 
lui la îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Astfel, la reali
zările obținute de oamenii 
muncii din regiunea Galați, 
sub conducerea comitetului re
gional de partid, o contribu
ție importantă a adus-o și ti
neretul. Organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile industriale, 
din construcții, transporturi și 
comerț au mobilizat peste 
20.000 de tineri la întrecerea 
socialistă organizată de sin
dicate. In mișcarea de inova
ții și raționalizări sînt 
nați peste 3700 tineri, 
cursurile de ridicare a 
cării participă aproape 9000 
de tineri.

Sub conducerea organizații
lor de partid, organizațiile 
U.T.M. de la sate au adus o 
importantă contribuție la 
munca politică pentru încheie
rea procesului de colectivi
zare a agriculturii regiunii, la 
creșterea producției agricole 
vegetale și animale.

A fost îmbunătățită, de ase
menea;, munca politică de edu
cație a elevilor și studenților, 
organizațiile U.T.M. din școli 
și facultăți manifestînd tot
odată mai multă grijă față de 
îmbunătățirea pregătirii ele
vilor și studenților.

In cuvîntul de salut adresat 
Conferinței, tovarășul Con
stantin Scârlaț, prim-secretar 
al comitetului regional* de 
partid, a dat o apreciere căl
duroasă contribuției aduse de 
tineret, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, la încheierea procesu
lui de colectivizare a agricul
turii regiunii Galați.

Referindu-se la problemele 
care stau acum in fața orga
nelor șl organizațiilor U.T.M. 
din satele regiunii, vorbitorul 
a spus :

— Principala preocupare a 
organizațiilor U.T.M. de la 
sate în perioada actuală este 
aceea de a desfășura o largă 
muncă politică de mobilizare 
a tinerilor colectiviști la ac
țiuni concrete în scopul con
solidării economico-organiza- 
torice a G.A.C. Un interes 
deosebit trebuie să manifeste 
organizațiile U.T.M. față de 
răspîndirea metodelor agro
zootehnice avansate, în scopul

Constantin Scarlat, 
al C.C. al P.M.R., 

al Comitetu- 
l de partid, 
comitetului

antre- 
iar la 
califi -

Lucrările Sesiunii generale 
a Academiei R. P. Romîne

Miercuri dimineață au 
început lucrările Sesiunii ge
nerale a Academiei R.P. Ro
mîne.

La ședință au participat 
academicieni și membri co
respondenți ai Academiei. 
De asemenea au participat 
miniștri, conducători ai unor 
instituții economice și știin
țifice, reprezentanți ai insti
tutelor de cercetări ale Aca
demiei și departamentale, in
gineri, specialiști, cadre 
dactice din învățămîntul su
perior și alții.

In Prezidiul ședinței au

di-August Bebel: „Femeia și socialismul"
Apărută în anul 1879, car

tea socialistului german 
A. Bebel „Femeia și 

socialismul “ a trezit încă de 
la început un mare interes, 
fiind tradusă în numeroase 
limbi și reeditată în zeci de 
ediții.

Lucrarea a fost scrisă m 
condițiile dezvoltării impe
tuoase a mișcării muncito
rești, într-o perioadă în care 
concepția marxistă despre 
lume cunoștea o largă răspîn- 
d.re.

Continued studiile între
prinse de Marx și Engels cu 
privire la situația femeii în 
societate, A Bebel a realizat 
în lucrarea „Feme.a și socia
lism ul “ un prețios studiu 
științific, care poate fi consi
derat un model de analiză 
marxistă a unor importante 
fenomene sociale.

Folosind un enorm material 
faptic, o bogată documentare, 
autorul explică condiția so
cială a femeii de-a lungul 

■

de a-i ajuta pe tineri să con
tribuie mai activ la creșterea 
producției agricole vegetale și 
animale.

In anul acesta și In anii 
următori — a spus în conti
nuare tovarășul Constantin 
Scarlat — gospodăriile agri
cole de stat și gospodăriile 
colective din regiunea noastră 
vor spori considerabil efective
le de animale. Tinerii de la 
sate au datoria să-și însușeas
că metodele științifice de creș
tere și îngrijire a animalelor, 
să considere ca un titlu de 
onoare și mîndrie munca în 
sectorul zootehnic și ca o sar
cină de mare răspundere ob
ținerea de producții sporite de 
lapte, carne, lînă și alte pro
duse animale. Fiecare organi
zație U.T.M. din G.A.S. și 
G.A.C. să-și stabilească sar
cina de a recomanda cît mai 
mulți tineri să lucreze în sec

Conferința organizației 
regionale Galați a U.T.M
torul zootehnic, astfel îneît cel 
puțin 50 la sută din oamenii 
care muncesc în acest sector 
să fie tineri.

Prin lucrări de terasare și 
plantări de vii și livezi, tine
retul poate și trebuie să adu
că o importantă contribuție l-a 
transformarea dealurilor ster
pe în adevărate grădini înflo
ritoare. Tineretul să contri
buie, de asemenea, cu toate 
forțele la continuarea lucră
rilor de îndiguiri și desecări 
pentru a transforma terenuri
le inundabile în pămînturi 
fertile care să dea economiei 
naționale mii de vagoane de 
cereale și în primul rînd grîu 
și porumb.

O problemă dezbătută pe 
larg atît în darea de seamă 
cît și în cuvîntul a numeroși 
participanți la discuții — prin
tre care Ion Cioran, prim-se
cretar al Comitetului raional 
U.T.M. Făurei, Maria Buzea, 
colectivistă la G.A.C. „Scînte- 
ia“, satul Berlescu, Costică 
Mustață de la S.M.T. Cioara- 
Doicești și alții — a consti- 
tuit-o munca politică desfă
șurată de organizațiile de ba
ză U.T.M. din G.A.C. în scopul 
educării tinerilor în spirit co
lectivist, pentru antrenarea 
lor la consolidarea economico- 
organizatorică a G.A.C.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din gospodăriile colective s-au 
ocupat în mai mare măsură 
de mobilizarea tineretului la 
efectuarea tuturor lucrărilor 
în timpul optim agrotehnic, 
demonstrînd că participarea 
tuturor tinerilor cu regulari
tate la muncă este prima do
vadă a atașamentului față de 
G.A.C.

Mulți participanți la discu
ții s-au referit în cuvîntul lor 
lâ contribuția adusă de tine
ret la dezvoltarea șeptelului 
proprietate obștească și creș
terea productivității animale
lor.

In sectoarele zootehnice ale 
unităților agricole socialiste 
din regiunea Galați lucrează 
peste 2100 de tineri, recoman
dați de organizațiile de bază 
U.T-M. Din aceștia 717 au fost 
trimiși pe o perioadă de 15 
zile în G. A. S. pentru a-și 
completa cunoștințele profe
sionale.

Cu un interes deosebit a 
fost ascultat cuvîntul tînăru- 
lui brigadier zootehnician Pe- 
trache Manea de la G.A.C. „11 
Iunie“ din comuna Pechea.

— Gospodăria noastră co
lectivă — a spus el — are un 
sector zootehnic dezvoltat; 
numai vaci cu lapte avem 493 
de capete. încă de la început, 
de cînd s-au pus bazele 

luat loc academicienii: 
nașe Joja, președintele 
demiei RP.R., I. Murgulescu, 
vicepreședinte al Academiei, 
ministrul \ învățămîntului și 
Culturii, Iorgu Iordan și 1. S. 
Gheorghiu, vicepreședinți Șt. 
Milcu, prim-secretar al Aca
demiei, V. Malinschi, Raluca 
Ripan, P. Constantinescu-Iași 
și Valeriu Novacu, mem
bru corespondent al Acade
miei R.P.R.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de acad. Atanase 
Joja.

(Agerpres)

timpurilor prin prisma con
cepției materialist științifice 
asupra istoriei, arătînd că re
lațiile familiale precum și 
celelalte relații juridice în 
care apare femeia nu sînt alt
ceva decît expresia relațiilor 
economice din epoca respec
tivă. A. Bebel demonstrează 
că subordonarea femeii și pri
varea ei de orice drepturi și 
libertăți în cadrul orînduirilor 
bazate pe proprietatea priva
tă asupra mijloacelor de 
producție are drept cauză toc
mai existența acestei proprie
tăți private. Proprietatea de
termină caracterul relațiilor 
famil ale. Fiind strîns legat 
de problemele proprietății, 
dreptul de moștenire capătă o 
importanță tot mai mare. 
Pentru a asigura paternitatea 
și deci transmiterea proprie
tății de la tată la fiu, femeia 
a fost privată de toate drep
turile pe care le avusese pînă 
atunci, devenind sclava bărba
tului. 

tei ferme, organizația de bază 
U.T.M., îndrumată de organi
zația de partid, a înțeles că 
o importantă datorie a sa este 
aceea de a dezvolta la tineri 
dragostea față de meseria de 
îngrijitor de animale și de a-i 
recomanda pe cei mai buni să 
meargă să lucreze în acest im
portant sector. Acum, în gos
podăria noastră lucrează ca în
grijitori de animale 72 de ti
neri. Preocupîndu-se perma
nent de activitatea pe care o 
desfășoară acești tineri, de 
continua îmbogățire a cunoș
tințelor lor profesionale, or
ganizația de bază U.T.M. i-a 
ajutat să obțină rezultate bune 
în muncă. Astfel, ei au con
tribuit într-o mare măsură la 
realizarea în anul 1961 a unei 
producții de 2457 litri lapte pe 
cap de vacă furajată.

în Conferință a fost arătată 
experiența bună a organiza

țiilor U.T.M. din raionul Bu
jor în mobilizarea tineretului 
la acțiunea de terasare și 
plantare cu pomi fructiferi și 
viță a dealurilor erodate. O 
contribuție de seamă la ac
țiunea de valorificare a tere
nurilor neproductive sau slab 
productive au adus-o și ti
nerii din raioanele Făurei, 
Brăila și Galați. Mobilizați de 
organizațiile U.T.M., tinerii 
săteni au participat în masă 
la construirea unor diguri și 
la săparea de canale în loca
litățile Dedulești, Vișani, Nă- 
moloasa-Măxineni etc.

Referindu-se la sprijinul a- 
cordat organizațiilor de bază 
U.T.M. din G.A.C., tovară
șul loan Călinescu, prim-se
cretar al Comitetului raional 
U.T.M. Focșani, a spus, printre 
altele :

— In perioada analizată, 
Comitetul raional U.T.M. Foc
șani a manifestat mai mult 
interes, mai multă grijă față 
de îndrumarea și ajutorarea 
organizațiilor de bază U.TJd. 
de la sate. Ne-am preocupat 
mai îndeaproape de îmbunătă
țirea conținutului adunărilor 
generale U.T.M. din gospodă
riile colective, în scopul unei 
mai bune pregătiri a tineri
lor colectiviști, în scopul cu
noașterii temeinice de către a- 
ceștia a sarcinilor ce revin 
organizației U.T.M. și fiecărui 
utemist în parte. Mergînd zi 
de zi în satele raionului, mem
brii și activul comitetului ra
ional U.T.M. au ajutat con
cret organizațiile de bază 
U.T.M. în organizarea muncii 
de mobilizare a tineretului 
pentru obținerea unor produc
ții agricole vegetale, și anima
le sporite.

★

In încheierea lucrărilor Con
ferinței a luat cuvîntul tova
rășul Constantin Cîrțînă, se
cretar al C.C. al U.T.M., care 
a arătat că succesele obținute 
în ultimii doi ani de organi
zația regională U.T.M. Galați 
se datorase conducerii perma
nente a acesteia de către

SniIONESCU 
T. OANCEA I

Strungarii Hromei Mihai și Călin Marin de la întreprinderea „Electrotehnica 
Capitală discutînd cu controlorul de calitate loan Niculescu despre executarea 

bune condiții tehnice a unei piese.
Foto : AGERPRES

Analiza făcută în lucrare 
condiției sociale a femeii în 
orînduirile precapitaliste are 
marele merit de a contribui 
la explicarea științifică a unor 
relații familiale și sociale 
considerate ca imorale de că
tre burghezul filistin și ipo
crit. In lucrare este demascat

Note de lector

rolul pe care l-a jucat religia 
în ținerea femeii în stare de 
asuprire și ignoranță. Religia 
s-a străduit să demonstreze 
că „cel mai sărac cu duhul“ 
dintre bărbați este superior 
celei mai inteligente dintre 
femei și că situația umilitoare 
a femeii, precum și lipsa ori
cărui drept al său, sînt lu
cruri pe deplin firești.

Concluzia analizei teoretice 
făcută de Bebel, concluzie 

partid. în continuare, tovară
șul Constantin Cîrțînă s-a re
ferit pe larg la sarcinile ce 
revin organizațiilor U.T.M. în 
munca de educare comunistă 
a tineretului, de antrenare a 
tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor economice ce revin u- 
nităților socialiste din care fac 
parte.

Prin întreaga lor activitate 
— a spus vorbitorul — orga
nizațiile U.T.M. trebuie să-i 
ajute pe tineri să înțeleagă 
profund politica partidului 
nostru, sarcinile ce le revin în 
opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste. Să dezvol
tăm mai mult la tineri dra
gostea față de muncă, răs
punderea față de avutul ob
ștesc, interesul pentru cunoaș
terea și însușirea științei și 
culturii, să-i ajutăm să înțe
leagă bine evenimentele po
litice interne și internațio
nale.

Organizațiile U.T.M. au da
toria să acorde o mai mare 
grijă educării tineretului în 
spiritul patriotismului socia
list, al internaționalismului 
proletar.

Referindu-se la activitatea 
organizațiilor U.T.M. din a- 
gricultură, tovarășul Constan
tin Cîrțînă a arătat că este 
necesar ca acestea să se ocupe 
cu mai multă grijă de antre
narea tinerilor colectiviști la 
muncă în gospodăria colecti
vă, de stimularea interesului 
lor față de continua consolida
re a G.A.C., față de păstrarea 
bunurilor obștești.

în continuare, tovarășul 
Constantin Cîrțînă a arătat că 
în vederea creșterii contri
buției tineretului la dezvolta
rea șeptelului proprietate ob
ștească și la sporirea produc
tivității animalelor este bine 
să fie extinsă în toate orga
nizațiile de bază U.T.M. din 
gospodăriile colective din re
giune inițiativa tinerilor co
lectiviști de la G.A.C. „Scîn- 
teia” din satul Berlescu. Me
reu mai mulți tineri să fie în
drumați să îmbrățișeze mese
ria de îngrijitori de animale, 
de crescători de păsări.

In etapa actuală, cînd 
tinerii țărani muncitori 
regiune sînt cuprinși în 
podării le colective, este 
cesar să se manifeste 
mult interes față de mobili
zarea lor la învătămîntul a- 
grozootehnic, la conferințele pe 
teme agricole, față de stimu
larea interesului lor față de 
citirea literatur-ii de. speciali
tate.

în încheiere, tovarășul Con
stantin Cîrțînă și-a exprimat 
convingerea că, îmbunătățind 
continuu munca de educare 
politică a tineretului, organi
zația regională U.T.M. Galați 
va aduce o contribuție sporită 
la înfăptuirea sarcinilor tra
sate de cel de al III-lea Con
gres al partidului.

Conferința a ales noul co
mitet regional și comisia re
gională de revizie. In prima sa 
plenară, comitetul regional 
U.T.M. a ales în funcția de 
prim-secretar 
Ion Bej an.

toți 
din 

gos-
ne- 

mai

pe tovarășul

confirmată de practica con
struirii socialismului în Uniu
nea Sovietică și în țările de 
democrație populară, este a- 
ceea că lichidarea oricărei 
asupriri a femeii și realizarea 
egalității în drepturi a femeii 
cu bărbatul este posibilă nu
mai prin lichidarea societății 
capitaliste și prin instaurarea 
unei noi orînduiri, orînduirea 
socialistă. Pornind de la a- 
ceastă premiză, A. Bebel acor
dă o mare atenție probleme
lor legate de dispariția statu
lui și dreptului burghez, ară
tînd cum, o dată cu apariția 
legislației socialiste, care redă 
femeii demnitatea și libertatea 
se creează și premizele econo
mice în măsură să asigure 
eliberarea deplină a femeii. 
Socialismul asigură condițiile 
materiale care dau femeii 
posibilitatea să-și consacre 
forțele societății, îi ușurea
ză munca de educare a copii
lor, îi dau sentimentul deplin 
al utilității ei social-politice.

In casa colectivistului Constantin Lazeanu, din comuna Ișalnița, regiunea Craiova, ca 
de altfel în casele tuturor celor care au pășit pe drumul gospodăriei colective, au 

pătruns bunăstarea și fericirea.
Foto i L CUCU

Scrimă
Astăzi dimineață de la ora 9 și 

după-amiază cu începere de la 
ora 17 în sala Dinamo începe 
meciul internațional de scrimă din
tre echipele selecționate de ju
niori ale R. P. Romîne și R. D. 
Germane, in prima zi sînt progra
mate probele individuale de spa
dă și floretă (masculin). Vineri 
concursul continuă cu probele ce 
floretă — (femei) și sabie, iar 
sîmbătă se desfășoară întîlnirile 
pe echipe.

Fotbal
Duminică de la ora 15,30 pe 

stadionul Dinamo va avea loc 
îritîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele Dinamo București 
și Dinamo Tirana, contind pentru 
turneul balcanic. In meciul din tur, 
disputai la Tirana, cele două 
echipe au terminat la egalitate : 
1—1.

lași—Știința București ; 
Petroșani—Știința Timișoara; 

Cluj—Dinamo București ; 
București—Metalul (teren
ora 10) ; Flacăra Roșie

Rugbi
Campionatul republican de rug

bi pe anul 1962 va începe dumi
nica reunind în lupta pentru titlul 
12 echipe. în prima etapă sînt 
programate următoarele întîlniri : 
C.S.M.S.
Știinfa 
Știinfa 
Steaua 
Steaua 
București—Progresul (leren 
ora 15); Grivifa Roșie—-I.T.B. (te
ren Parcul Copilului ora- M1).

Sah
Mărfi seara 

ma rundă a 
de șah de la

s-a desfășura! ulfi- 
furneului interzonal 
Stockholm care de-

Pentru tineretul nostru, de
plina egalitate în drepturi a 
femeii cu bărbatul, grija pe 
care statul democrat-popular 
o manifestă față de mamele și 
surorile noastre, apar ca lu
cruri pe deplin firești. Aces
ta este rezultatul luptei po
porului condus de partid, pen
tru construirea noii orînduiri. 
Revoluția socialistă a trans
format pe bărbatul și pe fe
meia care muncesc, din oa
meni lipsiți de drepturi eco
nomice și politice, în oameni 
liberi, care nu-și mai vînd 
forța de muncă și care au 
devenit pe deplin egali în 
drepturi.

Lucrarea lui A. Bebel pre
zintă un deosebit interes pen
tru tineretul nostru la a că
rui educare poate aduce o 
contribuție prețioasă.

LAURENȚIU ȘERBAN 

semnează 6 participant pentru - 
turneul candidafilor la titlul mon
dial. Pe primul loc s-a clasat 
Robert Fischer (S.UA.) cu 17l/a 
puncte din 22 posibile. în ultima 
runda Fischer a remizat cu 
Uhlmann, terminînd astfel neînvins 
turneul. Marele maestru sovietic 
Tigran Petrosian, clasat pe locurile 
2—3, la egalitate de puncte (15), 
cu Gheller, a încheiat, de aseme
nea, fără nici o înfrîngere marele 
concurs de la Stockholm.

In ultima rundă Petrosian a fă
cut remiză cu Cuellar, rezultat în
registra) și în partidele : Schweber 
—Filip, Pomar—Bertok și German 
—Gheller.

Tenis de masă
în sferturile de finală ale „Cu

pei campionilor europeni” la 

ia o „joie a
Invitație 

tineretului44
(Urmare din pag l-a)

formă, pentru o pregătire mai te
meinică, multilaterală a manifes
tărilor din timpul liber. Muncitorii 
secției ajustaj vor fi nevoiți să 
stabilească totul în grabă și rezul
tatul nu va fi deloc în favoarea 

i lor. 1 Comitetul U.T.M. pe fabrică, 
în colaborare cu conducerea clu
bului au- acumulat o experiență 
bogată în ceea ce privește munca 
de pregătire a acțiunilor ,,joilor ti
neretului”. Tocmai această expe
riență trebuie să folosească nu 
numai secției de ajustaj, dar și 
tuturor celorlalte secții obișnuite 
să rezolve programul în pripă.

Practica a dovedit că partici
parea tinerilor la ,,joile tineretului’’ 
este cu afîf mai mare, cu cît pro
gramele care li se adresează răs
pund dorințelor și preocupărilor 
lor. La început, cum era și firesc, 
lipsa unei bune organizări deter
mină și o slabă participare. Fap
tul a daf naștere căutărilor dintre 
cele mai variate și cu mai mare 
eficiență.

lată, de pildă, locul concursului 
în programul „joilor tineretului". 
Numai sectorul energetic al fa
bricii a organizat într-un an șapte 
concursuri pe tema ,,Să ne cu
noaștem meseria”. Organizatorii 
concursurilor — tinerii ingineri u- 
temiști ai acestui sector. Ceea 
ce este semnificativ, este 
tocmai participarea în masă a ti
nerilor la acest concurs. Constan
tin Procopovici, Mihai Danciu și 
alții au anunțat participarea lor 
la concurs cu multe săptămîni îna
inte și au cerut comitetului U.T.M. 
și cabinetului tehnic să-i sprijine 
în vederea pregătirii lor.

Preocuparea organizațiilor U.T.M. 
din această fabrică este de a o- 
feri tinerilor participanți la această 
manifestare de ia mijlocul săptă- 
mînii programe cît mai diverse, 
toate urmărind același scop in- 
structiv-educativ : tinerii să învețe 
ceva nou și să-și petreacă timpul 
liber folositor și plăcut.

Aici, la club, tinerii se întîlnesc 
sub raporturi diferite, comporta
rea lor de aici dă nota compor
tării în societate, în viața dinafara 
uzinei, în relațiile cu oamenii. 
Utemistul Radu Lițcanu venea la 
uzină tîrziu, după începerea lucru
lui, vorbea urît colegilor săi de 
muncă, în adunările generale re
fuza să-și motiveze atitudinea a- 
firmînd că „în viața lui nimeni 
n-are dreptul să hotărască”. La 
„joile tineretului” venea indecent 
îmbrăcat, se comporta sfidător, 
arogant, vorbea urît fetelor, dansa 
fistichiu. Comitetul U.T.M. pe fa
brică i-a „dedicat” cinci minute 
din „joia” respectivă numai lui 
Radu Lițcanu. Gazeta de perete îi 
surprinsese impolitețea față de 
fete, brigada artistică îi respin
gea vocabularul și comportările.

„Juriul dansului” anunță sentin
ța : Lițcanu își va alege fata și 
vor dansa singuri, sub privirile tu
turor. Ce era să facă ? S-a supus 
hofărîrii colectivului. Prea bine nu 
s-a simțit, dar clipele acelea cînd 
se străduia să aibă o ținută co
rectă i-au rămas neuitate. Și Radu 
Lițcanu se comportă cu totul altfel 
acum la reuniunile tineretului.

Grija față de modul de com
portare al tinerilor a stat și stă 
în permanenta atenție a comite
tului U.T.M. și a conducerii clu
bului. lată încă un exemplu. în 
fabrică lucrau tineri absolvenți aS 
școlilor profesionale care primeau

tenis de echipa „Voros
Meteor” Budapesta a învins cu 
scorul de 5—0 echipa „Bundes- 
bahn" Viena. Echipa maghiară va 
întîlni în semifinale pe Lokomotiv 
Leipzig, urmînd ca învingătoarea 
din acest meci să joace în finală 
cu Graficki Zagreb.

Box
în sala sporturilor Floreasca 

a avut loc miercuri după-a
miază prima reuniune de se
lecție a boxerilor noștri frun
tași care 
nească la 
echipa R.

Vineri 
Floreasca 
doua reuniune de selecție.

(Agerpres)

urmează să întîl- 
1 aprilie la Berlin 
D. Germane.
de la ora 15 sala 
va găzdui cea de-a

î[l cadrul unei „joi” să 
despre acest lucru 
mai yîrstnici, ingineri, 

Acțiunea n-a rămas fără 
De la îmbrăcămin- 

pînă la modul cum își 
încăperile în care lo-

pentru prima oară salariul... Faptul 
are ceva inedit și specific în viața 
fiecărui tinăr care a primit res
ponsabilitatea unei munci și retri
buirea ei: la început tînarul nu 
știe să-și chibzuiască rodul mun
cii. Comitetul U.T.M. a luat ini

țiativa ca' 
vorbească 
muncitori 
tehnicieni, 
urmări.
te și 
îngrijesc 
cuiesc, de la finuta sobră și cu 
gust pe care o au la „joile tine
retului” și pînă la înfățișarea locu
lui de muncă, lingă mașini, pe 
tot mai mulți tineri îi însoțește 
același frumos caracteristic și do
minant.

lată deci că în organizarea „joi
lor tineretului’’ comitetul U.T.M. 
al Fabricii de țevi, din Roman a 
acumulat o vastă experiență. Mai 
puteau fi amintite aici și excursiile 
imaginare pe harta patriei și pe 
planiglob, s-ar fi cuvenit a aminti 
concursurile de recitări, serile în
chinate fruntașilor în producție, 
conferințele pe teme 
și ideologice și atîtea alte mani
festări. Graficul „joilor tineretului" 
anunță din timp organizațiile 
U.T.M. pe secții care se ocupă de 
organizarea acestor acțiuni, cul
turalii din cadrul comitetelor 
U.T.M. neavînd decîf să ia cunoș
tință din timp de sarcinile pe care 
le au și totul se va putea rezolva 
la nivelul corespunzător.

— Așa că, tovarășe secretar al 
organizației U.T.M. din secția ajus
taj, ai în față o experiență bogată 
pe care trebuie s-o folosești. O 
săpfămînă este însă insuficientă 
pentru organizarea bună a „joii ti
neretului". Poți să discuți și cu se
cretarii U.T.M. din sectoarele e- 
nergetic, laminor, controlul tehnic 
de calitate, cu comitetul U.T.M. 
pe fabrică. îți vor spune același

educative

în curînd pe ecrane noul film sovietic

Bătălie în marș

O producjie în două serii a sfudioului 
„Mosfilm" după romanul cu același nume al 
Galinei Nicolaeva.

Deschiderea expoziției 
„Cartea din

R. S. Cehoslovacă"
Miercuri la amiază s-a des

chis în sala Dalles din Capi
tală expoziții!, „Cartea din 
R. S. Cehoslovacă", organizată 
de Ministerul învățămîntului 
și Culturii și Muzeul de artă 
al R. P. Romîne, în cadrul 
planului de muncă, pentru a- 
plicarea Acordului de colabo
rare culturală între cele două 
țări.

Au luat parte Constantin 
Prisnea, adjunct al ministru
lui Învățămîntului și Culturii, 
Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Ex
terne, Al. Buican, vicepre
ședinte al IR.R.C.S., scriitori 
și alți oameni de cultură, zia
riști.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

INFORMAȚII
Miercuri după-amiază au so. 

sit în Capitală tovarășul Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi**.- 
niștri, și membri ai dele 
gației guvernamentale a R. P. 
Romîne care a participat la 
deschiderea Tîrgului interna
țional de primăvară de la 
Leipzig.

La sosire, în Gara de Nord, 
au fost de față tovarășii : Petre 
Borilă, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, George 
Macovescu, adjunct al mihis- 
trului Afacerilor Externe, Ana 
Toma, adjunct al ministrului 
Comerțului, membri ai condu
cerii unor ministere și insti
tuții centrale.

Au fost prezenți Wilhelm 
Biek, ambasadorul R. D. Ger
mane la București, și membri 
ai ambasadei.

■Ar
Ambasadorul R. P. Polone 

la București, Janusz Zambro- 
wiez, a organizat miercuri sea
ra în saloanele ambasadei o 
întîlnire prietenească cu pri
lejul vizitelor reciproce făcu
te de delegații economice ale 
R. P. Romîne și R. P. Polone.

Au luat parte Constantin 
Tuzu, ministrul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, Bu
jor Almășan, ministrul Miner J 
lor și Energiei Electrice, Au
rel Mălnășan, adjunct al inî^ 
nistrului Afacerilor Externe, 
Ion Dumitru și Răducanu Cio- 
roiu, adjuncți ai ministrului 
Industriei Petrolului și Chi- 
mieL (Agerpres)

----- •-----  

De ziua 
femeii

(Urmare din pag l-a) 

por, ele asigură ritmul pro
ducției, ele muncesc și înva
ță cu un avînt fără seamăn. 
Inferioritatea femeii de care 
au făcut atîta caz stăpînii de 
ieri s-a dovedit o poveste fără 
sens. Din rîndurile femeilor 
s-au ridicat medici și profe
sori, ingineri și pictori, muzi
cieni și scriitori, președinte de 
gospodării colective și magis
trate, academiciene și debu
tate în Marea Adunai© Na
țională.

Dar 8 Martie nu e numai o 
sărbătoare comună a reali
zărilor, a cuceririlor, a spe
ranțelor. E o zi a solidarității 
internaționale. Alături ne sim
țim în această zi de surorile 
noastre din lumea întreagă, 
alături de milioanele de fe
mei sovietice care construiesc 
comunismul și de surorile din 
democrațiile populare ce de- 
săvîrșesc clădirea socialis
mului, de femeile care au cu
cerit independența Cubei îrr' 
inima Americii capitaliste, de 
femeile care luptă în colonii 
pentru eliberarea lor, de fe- ■ 
meile Franței care fac, alături ? 
de bărbați, un zid împotrivă 
fasciștilor din O.A.S.

Bate un vînt de primăvară, 
proaspăt, binefăcător. Ne 
mîngiie fața, își flutura lumina 
lui fragedă deasupra pămîn- 
tului renăscut, înfrățit, deasu
pra pămîntului liber. E și a- 
cesta un omagiu al naturii 
adus femeii, care nașțe și 
leagănă viața, care, adueîn- 
d-o în chinuri pe lume, vrea 
s-o ferească de primejdia u- 
nui război, de crimele arme
lor atomice. Căci nici o altă 
sărbătoare nu e atît de strîns 
legată de lupta pentru pace, 
ca ziua de 8 Martie, ziua de 
primăvară, ziua solidarității 
femeilor lumii.

S.UA
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Dezarmarea — principala problemă
a contemporaneității

Dn mesaj dătător 
de speranțe pentru 

Întreaga omenire
CANBERRA 7 (Agerpres). 

— TASS transmite : Hotărîrea 
Uniunii Sovietice de a partici
pa la conferința celor 18 state 
pentru dezarmare la nivelul 
miniștrilor Afacerilor Externe 
a fost întîmpinată cu satisfac
ție în Australia.

Această hotărîre, scrie „Sid
ney Morning Herald", trebuie 
salutată. Mesajul lui N. S. 
Hrușciov adresat conducători
lor Statelor Unite și ai Angliei 
declară „Daily Telegraph", 
este dătător de speranțe pen
tru întreaga omenire.

Consimțâmîntul Uniunii So
vietice de a participa la con
ferința pentru dezarmare la 
nivelul miniștrilor Afacerilor 
Externe, scrie ziarul „Age" 
din Melbourne, constituie „o 
dovadă că Uniunea Sovietică 
năzuiește sincer spre tratative 
și este gata să meargă în 
întîmpinarea propunerilor oc
cidentale

„Puterile occidentale nu tre
buie să treacă cu vederea ac
tualele posibilități", subliniază 
ziarul.

Obstrucționismul 
guvernului francez 

viu criticat
PARIS 7 (Agerpres). — 

guvernului francez de a partîc pa 
la lucrările Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva «*■ 
condamnai de majoritatea zăarek» 
pariziene de miercuri. Comeute- 
torii își exprimă pă-e-ee cS acest 
refuz va avea consecințe asupra 
prestigiului Franței, în moment;- 
în care, după cum scrie Jjb 
Populaire”, „De Gau.'e -epe*ă 
fără încetare ca Franfa toatwia 
să-și recapete locul ce ■ se cu
vine în concertul inâemafionai*. 
„Le Populaire" critică fopM ci 
De Gaulle „a hotăra pw șâ sra- 
plu ca Franța sâ f e sc-îe-—i jh 
la o confruntare care —e-es-escâ 
viitorul lumii întreg $ ; 1-oeoacc-. 
al țării noastre”.

„Liberation’' co^soerâ -■> 
adoptată de g_.rancex :e 
neparticipare 'a Correr’r-» oe -a 
Geneva drep* • i zz i : ;».i .

A. Novotny despre poziția 
puterilor occidentale

PRAGA 7 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
Ceteka, președintele R. S. 
Cehoslovace, A. , Novotny, a 
declarat într-o cuvîntare ros
tită la recepția din Hradul 
din Praga cu prilejul Zilei 
internaționale a femeii că con
ducătorii de stat ai puterilor 
occidentale nu au renunțat la 
politica de pe poziții de forță 
și de amenințări la adresa 
Uniunii Sovietice și a tuturor 
statelor și popoarelor iubitoa
re de pace.

Aceasta o dovedește atît 
respingerea de către ei a pro
punerii președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.,

N. S. Hrușciov, ca lucrările 
Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare să înceapă 
la nivelul șefilor de state sau 
guverne, cît și declarația pre
ședintelui Kennedy că SALA, 
au hotărît să reia experiențe
le nucleare în atmosferă.

In ciuda acestor fapte. 
Uniunea Sovietică și-a expri
mat acordul ca tratativele să 
înceapă la nivelul miniștrilor 
Afacerilor Externe. Aceasta 
constituie o nouă manifestare 
a dorinței Uniunii Sovietice 
de a crea baza bună și at
mosfera prielnică pentru lu
crările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare.

John Bernal condamnă reluarea 
experiențelor nucleare

LONDRA 7 (A-
gerpres). — John 
Bernal, președintele 
executiv al Prezi
diului Consiliului 
Mondial al Picii, a 
condamnat la 6 
martie intenția 
S.U^A. de a relua în 
aprilie experiențele 
nucleare in atmos
fera.

Hotărîrea guver
nului S.U.A. de a 
reîncepe experiențe
le nucleare dă o 
gravă lovitură nâ 
raințelor de pece 
ale popoare'.Con
siliul Mondial al 
Păcii, a declarat e’, 
luptă neobosit îm
potriva efectuării 
de experiențe nu

cleare și cere în
cetarea lor.

In continuare J- 
Bemal a crătaz es 
înțelegerea ca ta-

eelor 18 pentru de
zarmare sâ iseecpG 
la Geneva la nive
lul miniștrilor Afa
cerilor Externe dâ 
temei pentru spe
ranțe.

F aspunsurîlc lui Krniifdv 
și Macmillan la mesajul 

lui N. S. Hrușciov
A_ A_ Gromiko. minisirul Afa
cerilor Exteroe al U-R-S-S- va 
putea să se infilnească la Ge
neva cu miniștri: Afacerilor 
Externe ai S.UA_ și Angliei 

de Începere^ LacârJcr 
Ccrxtre-'^r. ceâcr 11 pentru a 
csee trata: ve preu=are. EL

LQKDRA 7 Agerpres.- — 
TASS -f - — c«-
Cri- we tu/rr., de pre- 
sâ. pujxâari de cpvînt al 
w-«R-,:'nț Afacerilor Ex-

In Vietnamul de sud
Instructorii americani la lucru...
Aceste două documente fo

tografice ilustrează piasuc 
intervenția fățișă a trapa'.=: 
S.U.A. in Vietnamul de 
In fotografia m. 1 se poa
te vedea ua miiitac ame
rican instxuind un soldat sud- 
vietnamez asupra fotului in 
care trebuie sâ coboare cît 
mai repede din helicopterul 
care l-a transportat spre a 
putea deschide neintirxiat

toc». Fotografia xr î ara
tă soldau nercaazi și sud- 
—pcrtcccpiid îaz- 
prezaâ la «jxturogoBea* 
ușor locritori dzxtr-uz set 
t.«czamex. —-pă cam s» 
▼oda eoxkttf? aace~raz_ sfxt 
cc—plici direct, la iarori- 
xcec pepdjsteî rjd-netis- 
rnaza care s« r-fioâ Ispotfira 
dictaturii M Xgo Z>-«=-

Lucrările plenarei 
C.C. al P.C.U.S,
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
TASS, la plenara Comitetului 
Central al P.C.U.S. au conti- 

| nuat miercuri discuțiile pe 
! marginea raportului lui N. S. | 
' Hrușciov, prim-secretar al 
| C.C. al P.C.U.S., «.Etapa ac

tuală a construirii comunismu
lui și sarcinile partidului in 
îmbunătățirea conducerii agri-

I culturii".
Au luat cuvîntul V. P. Mja- 

vanadze, pnm-secretar al C.C. j 
i al P.C. din Gruzia, P. A. Abra- 
’ simov, prim-secretar al Co

mitetului regional de partid 
i Smolensk, I. G. Kebin. prim- 

secretar al C.C. al P.C. din < 
Estonia. K. I. Skreabin, a- 

| cademic.an. P. S. Kuciumov, 
' președintele Asociației uniona- j 
I le ..Soiuzselhoztehnika", G. L
• Vorobiov, prim-secretar al Co- 
. miletului de partid al Ținutu

lui Krasnodar, G. G. Abra
mov, prim-secretar al Comite- . 
tului regional de partid Mos-

I cova. M. E. Mațepuro, direc
torul Institutului centrai de • 
cercetări științifice in dome
niul meranisării și electrifi- 

i carii agriculturii din zona 
păminturilor fără cernoziom

I ale 2L N. Nuriev, ș
| prim-secretar al Comitetului ‘ 

regional de partid Bașkina. 
V. M- Kavun, președintele col
hozului „Congresul al XXII- 
lea- din regiunea Vinnița, 

, A. M- Șkolnikov, prim-secre-
• tar al Comitetului regional de 
I partid Volgograd, G. A. Nali-
. s-aiko. directorul Institutului , 

de cercetări științifice agneo- | 
le din Altai. A. S. Murisiev, . 
prim-secretar al Comitetului j 
regional de partid Kuibîșev, j 
B. G. Sivak, directorul uzinei 
de tractoare din Minsk, P. E. 
Șelest, prim-secretar al Corni- , 
t£tuhn regional de partid 
K.ev. Z. N. Gluhov, secretar 
al Comitetului raional de 
partid Marinsk, F. A. Tabeev. 
țr-m-secretar al Comitetului 
regional de partid Tataria, 
F. S. Goriacev, prim-secretar 
al Comitetului regional de 
partid Novosibirsk, A. I. Și- 
baev, prim-secretar al Comi
tetului regional de partid Sa
ratov, A. V. Basov, prim-se
cretar al Comitetului regional 
de partid Rostov.

A fost aleasă o Comisie, 
prezidată de N. S. Hrușciov, 
pentru elaborarea documente
lor plenarei Comitetului Cen- 
traL

Lucrările plenarei continuă
' la 8 martie.

xeme al a dat citire la
7 merse textului răspunsului 
pr-r^-ilrri nxăUStXU al Angliei. 
H_ Mocnilan. la mesajul din 
3 martie al președintelui Con
sulului de Miniștri al U-R-S-S, 
N. S. Hrușctov.

Macmillan iși exprimă sa
tisfacția în legătură cu faptul 
că N. S. Hrușciov nu obiec
tează ca miniștrii Afacerilor 
Externe ai SALA. și Mani 
Britanii să se întâlnească cu 
rr ir ierul Afacerilor Externe 
al UR-S-S. înainte de înce- 

. perea lucrărilor Comitetului 
I celor ÎS pentru dezarmare, 
' după cum s-a propus in me- 
(sajeue lui Kennedy și Mac- 

adresate lui N. S.
Hnydor.

—*—

AflENAUER E NERVOS...
BONN 7 (Ape -p-rt . —într-o 

reiazare traumisâ dtn Bonn, 
eorespondenzul zmnlui „New 

I Tort Times* semnalează .rut- 
I ree nerrorizate estetă de
I Adenauer" n legături cu a- 

propusta conferință a Comite
tului celor 18 state pentru de
zarmare. Cereunie conducă
toare vest-germane se tem — 
așa cum reiese din corespon
denta citată — de orice posi
bilitate de a se realiza cu a- 
cest prilej vreun rezulta: care 
sd ducd in cele dm urmă la 
^'.’.mizarea înarmării vest-ger- 
mane și, in primul rind, in 
ce privește instalarea pe te
ritoriul R. F. G. a mijloacelor 

| pentru transportarea armelor 
atomicei.

UH.S.S.: Pe șantierul viitoarei întreprinderi siderurgice de 
la Novokuznețk din Siberia răsăriteană a început tur

narea betonului la fundația primului furnal.

Cuvîntările rostite 
de A. I. Mikoian și W. Ulbricht 

la Leipzig
LEIPZIG 7 (Agerpres). — 

Luind cuvîntul la recepția ofe
rită la 5 martie în pavilionul 
sovietic al Tirgului Interna
țional de la Leipzig, A. L 
Mikoian, membru în Prezidiul 
CC al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a sub
liniat din nou marea însemnă
tate a tîrgului. un original 
pod între Est și Vest, centru 
al comerțului internațional 
liber.

Vorbitorul a arătat că 
intilnirile de la Moscova din
tre N. S. Hrușciov și Walter 
Ulbricht au fost utile din 
multe puncte de vedere. Re
zultatele discutării tuturor 
problemelor care interesează 
țările noastre au însemnătate 
nu numai pentru prezent, ci 
și pentru viitor.

Apoi a luat cuvîntul Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C.

al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G.

Referindu-se la recentele 
sale convorbiri de la Mos
cova cu N. S. Hrușciov, W. 
Ulbricht a spus : La consfătui
rea noastră de două zile noi 
am discutat temeinic proble
mele care ne interesează și 
am căzut de acord în privința 
lor.

Comiomolițtii răspund:

rezent

Zilele acestea sînt zile de 
mare însemnătate pen
tru mii și mii de tineri 

din Moscova și din numeroase 
orașe ale Uniunii Sovietice. 
Comsomoliștii răspund din 
nou cu entuziasm „prezent" 
la chemarea Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. 
In raportul prezentat la ple
nara C.C. al P.C.U.S., Nikita 
Hrușciov a adresat tineretu
lui sovietic chemarea Parti
dului de a merge să lucreze 
in agricultură.

Râspunzînd ca întotdeauna 
cu deosebit entuziasm la che
mările partidului, tinerii au 
trimis în aceste 
zile mii și mii de 
cereri la comitete
le de Comsgmol 
ale întreprinderi
lor, instituțiilor 
și institutelor de 
cercetări.

„Promitem partidului drag, 
Comsomolului leninist că nu 
vom da înapoi, că vom munci 
fără preget pentru cauza 
noastră comună. Sîntem siguri 
că în rîndurile luptătorilor 
pentru belșitg în agricultură 
vor veni mii de comsomoliști 
fruntași în muncă, conștienți 
de importanța participării lor 
la dezvoltarea agriculturii. 
Noi sîntem gata să plecăm". 
Acestea sînt cuvintele emoțio
nante ale apelului adresat to
varășilor lor de Valentina 
Nesterova, muncitoare la Uzi
na „Manometr", Dimitri Ros
tov, muncitor la Uzina de rul
menți, Svetlana Gorșkova. ab
solventă a Institutului pedago
gic „Lenin" și de mulți alți ti
neri din Moscova.

Ieri seara, la Comitetul oră
șenesc Moscova al Comsomo
lului s-au adunat peste 200 
de tineri care și-au exprimat 
dorința să plece să lucreze în 
agricultură. Adresele pe care

Corespondență 
telefonică 

din Moscova

peste o săptămână sau două le 
vor scrie rudele și prietenii 
sînt foarte diferite — dar pe 
toți cei pe care i-am cunos
cut îi unește dorința de a 
munci pentru binele întregu
lui popor, pentru înflorirea 
țării, pentru comunism.

— Să nu credeți că ne e ușor 
să ne lăsăm vechile locuri de 
muncă — spunea Iuri Sîsin, 
lăcătuș de la Uzina „Karbov", 
întreprindere a muncii comu
niste. Dar dorința de a te 
consacra unei cauze impor
tante este mult mai puternică 
decît oricare alți factori. Și, 
la urma urmei, nu kilometrii 

care ne despart 
de Moscova con
tează, ci contează 
florile pe care le 
vom sădi pe pă
mânturile noastre, 
Svetlana Gorșko
va împreună cu 

tovarășii săi, absolvenți ai 
Institutului pedagogic „Le
nin", au hotărît să înființeze 
pe pămînturile desțelenite o 
școală medie.

— Zilele trecute, spunea 
Svetlana, am văzut filmul 
„Voci de pe pămînturile des
țelenite" închinat elevilor 
unei școli din regiunea Mos
cova care au întemeiat sovho
zul Iuri Gagarin. Cu toate că 
ei sînt mai tineri ca noi (ce-i 
drept, nu cu prea mulți ani) 
am hotărît să le urmăm 
exemplul.

Cu fiecare oră ce trece nu
mărul cererilor de a lucra în 
agricultură, pe care le adre
sează comsomoliștii, crește.

Ca întotdeauna la chemarea 
partidului, comsomoliștii răs
pund cu entuziasm :

— Prezent!

AL. STARK

Moscova, 7 martie 1962

Imagini dintr-o tristă

Succesul exponatelor noastre 
la lirgul de la Leipzig

LEIPZIG 7 Corespondentul 
Agerpres ferx-râte: ViriXato- 
rs TirgWxi Is Leipzig se 
cprrae e» trai? irțeres fa fața 
proexirlor perîuottlxi țârii

K. P. Roai^e a 
rxriiC prad rx prezer.: d» 

pe-șcacZggli oririale, 
ea Gerifich, rieepre-

al Oonri'.xuâuî de Stat 
al RJJ.G^ August Bach, vi
cepreședinte al Camerei Popu
lare a R. D. Germane, și alții. 
Lothar Bolz, vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri și mi- 
airinU Afacerilor Externe al 
RJJ.G^ a. scris in cartea de 
impresii a. pavilionului R. P. 
Romine : MVd felicităm per.tru 
faptul că acest pavilion este 
inzestrat ca exponate ari: de 
vdoroase și arii de sugestiv 
și frumos aranjate".

Numeroși alți vizitatori su
bliniază în însemnările lor că 
exponatele reflectă avîntul e- 
conomiei noastre naționale și 
forța creatoare a poporului 
român.

P. Togliatti despre poziția
P.C. Italian față de noul guvern

ROMA 7 (Agerpres). — 
Parlamentul italian examinea. 
ză declarația-program prezen
tară de Amintore Fanfani, 
șeful așa-numitului guvern 
,.de centru stingă-, care a ce
rut parlamentarilor să acorde 
încredere cabinetului său.

Palmiro Togliatti, secretar 
general al P. C. Italian, a mo
tivat în Camera Deputaților 
poziția Partidului Comunist 
față de noul guvern. „Luptam 
de mult, a spus el, pentru o 
deplasare spre stînga în situa
ția politică, pentru schimba
rea in această direcție a liniei 
politice guvernamentale atît 
în interiorul țării, cît și în 
relațiile internaționale".

Vorbitorul a subliniat că 
..prevederile programatice, e- 
laborate de partidele de cen
tru stînga" cuprind „o serie de 
poziții noi" și oglindesc „anu

mite tendințe spre reînnoirea 
democratică în politică", -„Nu 
toate propunerile acestor 
partide coincideau cu dorin
țele noastre“j a spus el în 
continuare»

După ce a declarat că co
muniștii vor vota împotriva 
încrederii în guvernul Fan
fani, Togliatti a spus în în
cheierea cuvîntării sale: „Știm 
că toate elementele noi și po
zitive ce ni se oferă sînt o 
urmare a mișcării reale care 
pornește de jos. Și noi, comu
niștii, ca și în trecut, vom 
continua să ne consacram 
toate forțele pentru ca această 
mișcare reală să se dezvolte, 
să se extindă, să se organi
zeze și să progreseze, pentru 
ca aceasta să dobîndească un 
conținut programatic din ce în 
ce mai precis, pentru ca ea să 
fie unită.

începerea tratativelor franco-algeriene
EVLAN 7 (Agerpres). — Co- 

| respondentul Agerpres, T.
Vomicu, transmite :

La 7 martie au început la 
Evian tratativele oficiale din
tre delegațiile guvernului 
francez și guvernului pro
vizoriu al Republicii Alge
ria. Delegația algeriană este 

I condusă de Krim Bellkassem, 
1 vicepreședinte al guvernului 

provizoriu al Republicii Alge
ria, iar delegația franceză de 
Louis Joxe, ministru de Stat 
pentru problemele Algeriei, 

i Aceste tratative au fost pre
cedate, după cum se știe, de 
tratative secrete franco-alge
riene, care s-au desfășurat 
între 11 și 19 februarie și la 
care a fost elaborat, în linii 
generale, un proiect de acord 
în vederea rezolvării proble
mei algeriene.

Delegația algeriană locuiește 
de data aceasta în Elveția, la 
Signal de Bougy, și vine cu 
elicopterul la Evian pentru 
a se întîlni cu interlocutorii 
francezi.

Atît în Elveția, în jurul se
diului reprezentanților alge
rieni, cît și la Evian au fost 
luate* măsuri excepționale de 
pază. Artileria antiaeriană a 

| primit ordinul sa deschidă fo
cul împotriva oricărui avion 

' care ar zbura deasupra aces

tor localități. Orașul tratati
velor se află sub o puternică 
supraveghere a poliției și jan
darmeriei.

Pînă acum, a spus într-o 
convorbire cu ziariștii Moha
mmed Yazid, ministrul Infor
mațiilor al guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria, 
am discutat problema garan
țiilor pe care le-a cerut gu
vernul francez. Acum vom 
ridica problema garanțiilor la 
care sînt îndreptățiți să se 
aștepte algerienii în cursul 
perioadei de tranziție, adică a 
perioadei dintre încetarea fo
cului și aplicarea dreptului 
poporului algerian la autode
terminare.

Krim Bellkassem, conducă
torul delegației algeriene, a 
remis presei în momentul 
sosirii la Geneva o declarație 
în care, după ce mulțumește 
autorităților elvețiene pentru 
ospitalitate, arată că tratative
le au intrat în faza finală. 
„Am venit aici, a spus el, 
pentru a începe tratativele cu 
voința de a le duce la bun 
sfîrșit și de a le încheia defi
nitiv, dacă va fi posibil".

Tratativele continuă. Cele 
două delegații au căzut de a- 
cord să nu dezvăluie, deo
camdată, prin purtătorii lor 
de cuvînt modul cum evoluea
ză tratativele.

Răsfoind ziarele de peste 
hotare pe care le primim 
la redacția „Scînteii tine
retului" am spicuit o 
seama de fapte care vor
besc despre viața grea a 
tinerelor fete din țările 
capitaliste. lata cîteva 

din ele :

Sclavie 
în secolul XX 
■ înăra Yominko A- 

zuma n-a împlinit 
încă 16 ani. Pînă 
nu de mult urma 
școala. Azi este 
una dintre nume
roasele muncitoa

re ale unei fabrici de chibri
turi. De ce ? Pur și simplu 
pentru că părinții ei sînt șo
meri. Yominko este singura 
susținătoare a familiei sale. 
Cînd s-a dus la fabrică, i s-a 
spus că este „un copil și că 
din... milă o angajează să lu
creze în rînd cu ceilalți mun
citori și muncitoare numai că 
va primi doar jumătate din 
salariu"... Sublima milostenie 
capitalistă!

Ar trebui să adăugăm la 
aceasta faptul că nemărgini
ta „milă" a patronilor nu se 
referă și la minimele măsuri 
al căror scop ar fi să ocro
tească cît de cît sănătatea a- 
cestei tinere și în general a 
muncitorilor de bolile profe
sionale, care le șubrezesc să
nătatea. Și să nu uităm că 
mediul în care lucrează tînăra 
Yominko este infectat de tot 
soiul de acizi și chimicale 
propice îmbolnăvirii. Ce ar în
semna acest lucru pentru ea, 
pentru familia ei, nu e greu 
de imaginat în condițiile ab
senței totale a oricărui fel de 
asistență socială.

Să luăm și alte cazuri. Zia
rul „Nipon Keidzai" relatează 
faptul că 40 la sută din nu
mărul fetelor ocupate în cele 
circa 250 de întreprinderi exis
tente în regiunea Totsighi 
primesc salarii ce reprezintă 
aproximativ o cincime din sa
lariul minim necesar existen
ței. Fetele au numai două zile 
libere pe lună. Ziua de muncă 
este de 16 ore ’. Există o sin
gură pauză — la prînz. A- 
ceasta durează doar 15 mi
nute...

Reporterii ziarelor japone
ze au avut curiozitatea să 
viziteze o serie de „case" 
aflate în porturi sau Ia 
periferia marilor orașe și 
s-au îngrozit. Căci în „țara 
de Ia Soare-răsare" se prac
tică pe scară largă co
merțul cu tinere fete. Potrivit 
știrilor publicate de presa ja
poneză — și trebuie să adău
găm că aceste date nu oglin
desc decît pe departe cifrele 
reale — numai în decurs de 
cîteva luni s-au vîndut case
lor de toleranță din stațiunile 
balneare aproape 300 de ti
nere, cea mai mare parte pro 
venite din regiunile lovite de 
calamități naturale. O rețea 
de afaceriști din cea mai jos
nică speță furnizează astfel 
de „marfă", în schimbul unui 
„comision" variabil în funcție 
de „calitatea" ei. La prețul de 
30 — uneori pînă la 90 de do
lari, copii încă, aceste nenoro
cite fete, pe care mizeria 
și lipsurile le aruncă în mlaș-

Fotografia de mal sus, pe care am reprodus-o după re
vista americană „The New York Times Magazine" din 
11 februarie a.c., înfățișează momentul în care două stu
dente de culoare sînt arestate de poliție pentru „crima" 
de-a fi îndrăznit să intre în biblioteca orașului Jackson 

(Mississippi) rezervată albilor.

tina desfrîului, a iadului din 
spelunci, împărtășesc poate 
cea mai tristă, cea mai umili
toare soartă.

Servitoare 
cu... studii 
superioare!
■ ăsfoind paginile 

ziarelor franceze 
putem vedea a- 
deseori anunțuri 
ca acesta pe 
care l-am repro
dus după unul 

din numerele trecute ale lui 
. FIGARO".

„Studentă de 22 de ani, cu 
referințele cele mai bune, 
vorbind engleza și germana 
se oferă să întrețină geamu
rile, parchetele sau în cali
tate de guvernantă pentru 
copii în fiecare zi începînd 
de la ora 16...

Nu este greu sâ înțelegem 
care este situația unei tinere 
studente, o intelectuală care 
își oferă, asftel serviciile. 
Lipsurile de tot felul, taxele, 
cărțile, chiria și hrana, îm
brăcămintea și celelalte 
cheltuieli oiicît de modeste 
dar tot pe atît de necesare 
sînt cauzele pentru care se 
vede nevoită ca de îndată 
după cursuri să fugă tot în- 
tr-un suflet la „slujbă". Mă
tura și cîrpa de frecat iau 
locul manualelor, al riglei de 
calcul căci în Franța învață- 
mîntul este un lux pentru 
copiii oamenilor muncii. 
Cum ar putea studenta Ge
nevieve Leroy să facă față 
cheltuielilor acestora din mo
desta pensie a părinților ei? 
Referitor la aceasta ziarul 
„LIBERATION" oublică «tub 
titlul „Mizerie în cifre" o 
serie de date zguduitoare. 
Peste 3.000.000 de francezi — 
scrie ziarul — sînt nevoiți sâ 
trăiască din 9.000 de franci 
(vechi) pe lună. Familia a- 
cestei studente are un venit 
de 18.000 de franci. Cît îi 
pot trimite ei ? Să ne gîndim

doar la faptul ca lunar ea 
trebuie sa cheltuiască circa 
25.000 de franci spre a putea 
să-și cumpere hrana. Numai 
o masă modestă costă mini
mum 450 de franci. Chiria 
la Paris se ridică la 14.000 
franci, o carte, un dicțio
nar costa în jurul la 
1.000 — farâ a mai socoti 
cursurile de specialitate sau 
alte manuale al căror preț 
este mult mai ridicat. De 
unde acești bani ? In fața 
alternativei de a întrerupe 
studiile, profesiunea de servi
toare este singura salvare^.

Ravagiile 
tuberculozei
■ mpărfâșindu-și im

presiile în urma unei 
călătorii făcute în

Spania, ziaristul fran
cez Pierre Gamarra 
zugrăvește plastic, 
orintre altele, condi

țiile inumane în care sînt nevoite 
să muncească tinerele fete. Astfel, 
el istorisește cazul unei tinere 
muncioare în vîrstă de 17 ani, care 
lucra la o fabrică de piper. Pe 
lîngă faptul că măsurile de pro
tecția muncii menite să ocro
tească sănătatea muncitoarelor 
sînt aproape inexistente, ziua de 
lucru durează în Spania 17 ore I

După cum ne relatează ziaristul 
francez, „fata, epuizată de munca 
ce trebuia s-o depună și-a pier
dut mințile după cîtva timp”. 
Acesta nu este decît un singur 
exemplu. In fabricile de țigări, de 
textile, muncesc în condiții ase
mănătoare nenumărate tinere fete. 
Șomajul face ravagii. Mizeria în
grozitoare le împinge să muncească 
ba mai mult, să se bucure că gă
sesc de lucru, chiar în asemenea 
condiții infernale, că pot să-și a- 
măgească foamea cu o coajă de 
pîine. Nu este de mirare că, po
trivit cifrelor statistice oficiale pu
blicate chiar de presa spaniolă, 
aproximativ 52 la sută din tine
rele fete suferă de tuberculoză I
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