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Primirea de către 
tovarășul 

6h. 6heorghiu-Dej 
a delegației 
de activiști 

ai P. C. U. S

Din viafa 
și munca 
tineretului

20.000 lei economii
pele pîrîulul care tre

ce prin satul Broas
ca, comuna Grecean- 

ca, raionul Mizil, de fie
care dată cînd plouă și 
mai ales primăvara se re
varsă peste maluri, inundînd 
culturile agricole. Pentru a 
înlătura aceste stricăciuni co
mitetul raional U.T.M. a 
luat inițiativa de a mobiliza 
pe tineri la acțiunea de a- 
dîncire și corectare a albiei 
acestui ptrîu. Printre cei 
care au pornit primii la a- 
ceastă treabă, au fost și ute
miștii de la Școala profesio
nală viticolă Pietroasele care 
au efectuat pe acest șantier 
13.105 ore de muncă patrio
tică, realizînd economii în 
valoare de 20.000 lei.

MITROFAN VIORICA
elevă

Cerc 
de stenografie 
pentru studenți

1 umărul cercurilor care 
funcționează în ca
drul Casei de cultură 

a studenților din Iași s-a mai 
îmbogățit cu cercul de steno
grafie deschis de curînd.

în cadrul acestui cerc un 
număr însemnat de studenți 
au început să învețe 
grafia sub îndrumarea 
cadre de specialitate.

Interesul deosebit pe 
manifestă studenții 
față de acest cerc se explică 
prin faptul că învățînd 
nografia 
lua mai 
de curs.

sleno-
unor

care-l 
ieșeni

ste- 
studenții vor putea 
bune notițe la orele

IONEL HINCU 
student

Iși înfrumusejează 
comuna

nițiativa comitetului e- 
sfatului 

Hilar al comunei 
_____ lin raionul Hîrșo- 
va de a alinia străzile prin
cipale ale salului ți de a 
construi garduri model și 
trotuare a început sa fie a- 
pjeată și în alte comune 
ale raionului cum ar îi; To- 
p rlogu, Casimcea și altele. 
De curînd, această inițiati
vă a început sâ prindă via
ță și in comuna Horia. Sub 
îndrumarea comitetului 
tnunal de partid, cetățenii 
din comună au pornit ime
diat la acțiune. Organiza
ția de bază U.T.M. a mobi
lizat In această acțiune pe 
majoritatea tinerilor. In 
cest scop cele două brigăzi 
utemiste de muncă patrio
tică au scos și transportat 
326 m. cubi piatră.

MOCANI) ROMULUS 
învățător

Inițiativa 
xecutiv 
populat 

Crucea, di.. .

al

co-

a-

Strungarul Mi'cea Mihâtceanu, șef de brigada si inaveter Ic Fabroc 5e p’«ese de $c- CF.R.
„Gh. Apostol" din Galați se ocupa îndeaproepe de rd ca-ea etev z- scc p*o-

fes'onale a fabricii. lată-l explia'ndu-le desp'e strur, *ec piese y.
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Cei ce înving
„li it I

teatru
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va î-cepe 
tiza raiocu-ă a

Largâ participare la

Fesunlal bienal 
de 

„I. L. Cinsiiit

A început 
însămînțarea 

plantelor msdicinale
în numeroase unități agricole 

cooperatiste a început însă- 
mînțarea muștarului, macului, 
coreandrului și altor plante^ me
dicinale și aromatice. în cîteva 
zile a fost terminată această 
lucrare pe sute de hectare.

în ultimii ani, cultivarea plan
telor care au întrebuințare în 
industria farmaceutică și alimen
tară a luat extindere. Față de 
1950, suprafețele destinate lor 
au crescut de 5 ori, iar pro
ducția globală de 10 ori. Nu
mai în regiunea Suceava s-au 
recoltat, anul trecut, mai multe 
plante medicinale de cît se strin- 
eeau în 1938 în întreaga țară. 
In urma studiilor efectuate de 
institutele de cercetări 
fice au fost introduse în 
noi specii, numărul lor 
gînd la circa 30.

Succesele obținute în 
domeniu se datorese sprijinului 
dat de stat cultivatorilor, creă
rii de centre specializate, pre
cum și creșterii numărului de 
cadre tehnice și de îndrumare.

Datorită acestui fapt s-a îm
bunătățit aprovizionarea indus
triei cu materia primă necesară. 
Din plantele medicinale și a- 
romatice se fabrică zeci de ex
tracte și tincturi, substanțe, ule« 
iuri eterice, peste 
camente etc. Țara 
portă în circa 25 
întreaga lume zeci 
te de produse din plante me*  
die in ale și aromatice.

științi- 
cultură 

ajun-

acest

70 de medi*  
noastră ex*  
de țări din 
de sorti me n-

(Agerpres)

încă nu t-ow împlinit doi ani 
de cind Ion Aetedu, brigadier 
la cultura vegetală, a terminat 
școala profesională agricolă din 
Miroslavele. El a venit la G..4-S- 
Fâlciu dorind să-și vadă cit mai 
curînd împlinite cunoștințele, în
vățătura cî.știgală in școală. Și 
învățase acolo Ion Netedu că in 
lupta cu pămintul, omul trebuie 
să iasă întotdeauna învingător, 
dobîndind cît mai multe roade. 
De aceea nu se putea el împăca 
cu vorbele unora care spuneau 
că pe aici, prin Moldova. pă- 
mînturile n-ar fi atit de bune, 
din care cauză producțiile de 
cereale. mai ales la porumb, au 
o „limită" peste care nu prea ai 
cum trece.

— Meseria asta a noastră da 
muncitori ci pâmintului ■■ «re 
„limite" din astea, susținea el 
înflăcărat. Eu sini convins ci fi 
la noi aici putem face minuni 
cu porumbul.

Și iată că înltfO zi s-a pre
zentat în fața conducerii gos
podăriei și biroului organizației 
de partid.

— Eu sînt sigur că noi putem 
obține producții mai mari de po
rumb la hectar. Vreau să dove
desc asta tuturor. Vă rog să 
mă ajutați. Dați-mi o suprafață 
de teren — să zicem de 50 de 
hectare — dați-mi doi-trei me
canizatori cu experiență ți rom 
arăta tuturor cit poale da pă
mintul nostru.

Biroul organizației de partid, 
conducerea gospodăriei de stol, 
au avut încredere in ti nărui a- 
cest a înflăcărat, care ardea de 
dorința de a smulge pămintului 
recolte cît mai bogate.

Au dai în seama ti nărui ui 
tehnician 50 de hectare de te
ren. Organizația de partid a sta
bilit ca împreună cu tînărul 
brigadier să lucreze oameni de

Foto: N. STELORIAN

Peste 
întreaga țari ___ ___ ______
celui de al 5 Lea Fes: ,-a. bKsal 
de teatru _LL- Caragate*.

Faza taKcamaa-a. prima și 
cea mai larga Uzi a întrece;, 
care a luat sfațit de curînd. a 
aratat că iescra-m a treat un 
mare ir.Ures in rlndurBe iubito
rilor de teatru. La acest festi
val u pa.-tKipat peste *Wu  de 
echipe de teatru ale ațezlminte- 
lor culturale, număr apreaue 
dubiu față de cei existed .a pri
mul festval, iar al rec.Uter Ier 
ertsfiri da peste 5 ori.

Răspunzittd dorinței oamenilor 
mutKu de a vedea oc. spectacole 
ale artrșt lor amatori, ia uneia 
regiuni, cum ar fi Bacău, Plc- 
ești. București, la casele de cul
tură și căminele culturale, s-au 
întocmit planari de repertorii pe 
stagiune, aspect nou m mișcarea 
teatrala de amatori.

In vederea ridicării calificării 
instructorilor culturali și crește
rii calității artistice a spectaco
lelor artiștilor amatori, in toate 
regiunile, in această perioadă, au 
fost organizate consfătuiri, 
schimburi de experiență între 
formații, întreceri pe plan local, 
cursuri și seminarii pentru ins
tructori etc.

Citifi
pag. tl-a:

Literatura 
științifico- 
fantastică

Rolul adunării
generale U.T.M.
- • J 1*1în viata elevilor
Răspunde adunarea generală U.T.M. rolului ce i-a fost con

fer-: in viața organizației U.T.M. din școală? Dezbate ea proble
mele cele mai importante ale colectivului de utemiști, le rezol
vă ? încercăm să răspundem acestor întrebări consulți nd tema
tica «dunirilcr generale U.T.M. care s-au ținut in ultima vreme 
la Școala medie nr. 2 din Galați. In fond, tematica sugerează 
dar diCă adunarea generală a urmărit sau nu pulsul vieții ute- 
tmștilor, a răspuns unor necesități esențiale.

in pag. IV-a:

Eroism, 
bărbăție, 
fermitate

fort cu 
hectare 

boabe

(articol din ziarul „Prav
da" închinat eroilor Ocea

nului Pacific).

așteptările celor trei au 
mult întrecute. De pe 45 
au obținut cile 4.944 kg.
Ia ha. iar de pe 5 ha. cite 7.100
kg. boabe. Asemenea producții

(Agerpres)

ir.îtanta-teu da primăveri In centrul Capitalei.

Foto4 AGERPRES

c. SLAVIC
corespondentul „Sdnîeii tinere

tului**  pentru regiunea lași

(Continuare în pag. 3-a)

tratarea lor superficială ; la alte 
clase adunările nu erau intere
sante, erau monotone. Dar, aju
tați în permanență, membrii bi-> 
rourilor, utemiștii au căpătat ex
periență, au înțeles mai bine care 
este rolul adunărilor generale 
U.T.M., orientîndu-se în alegerea 
problemelor celor mai 
îante care {

Din experiența 
organizației 

U.T.M. de la 
Școala medie 
nr. 2-Galați, 

în organizarea 
adunărilor 

generale

_ -

■’•1
> 1

A fost o perioadă, etnd mem
brii comitetului U.T.M. al șco
lii și membrii birourilor U.T.M. 
de clasă nu aveau o experiență 
bogată în munca de organizație, 
și alegerea temei unei adunări 
generale U.T.M. nu se făcea ca 
răspuns al unei situații reale 
ce exista Intr-o anumită clasă. A- 
desea se vorbea la adunări cam 
despre același lu
cru : se analiza pla
ta cotizațiilor, din 
cind in cind situa
ția la învățătură și 
se mai țineau tn 
plus, la timpul po
trivit, adunări de a- 
legeri. Aceasta fă. 
cea ca inițiativa u- 
temiștilor să nu se 
dezvolte, iar contri
buția utemiștilor la 
rezolvarea unor 
probleme importante
ale organizațiilor de clasă, cum 
ar fi problema Îmbunătățirii în
vățăturii. a disciplinei, a com
portării tovărășești, a ridicării 
nivelului politie și cultural al e- 
levilor, a atitudinii lor fața de 
muncă etc. să fie redusă.

Analiza făcută de către or
ganizația de partid și comite
tul orășenesc U.T.M. asupra fe
lului In care se desfășoară a- 
dunările generale U.T.M. la a- 
ceastâ școala, propunerile și ob
servațiile făcute de către ute- 
miști, tn ceea ce privește pro
blemele pe care le dezbat adu
nările generale U.T.M. au contri
buit la orientarea mai bună a 
tematicii adunărilor generale. La 
început, unii membri al birou
rilor organizau adunări tn care 
discutau mai multe probleme 
dintr-o dată, ceea ce ducea la

i itnpor- 
privesc viața organi

zațiilor U.T.M. de 
clase. Și astfel ute
miștii au început să 
ia în număr tot mai 
mare cuvîntul la a- 
dunări, discuțiile au 
devenit combative, 
eficace.

Dar să lăsăm fap
tele să vorbească.

„.In clasa a Xl-a 
C erau cițiva elevi 
care s-au izolat de 

' colectiv.
Ne teu

învăța foarte bine, dar 
atit. Nu participa la nici o ac
țiune culturală, nu-și petrecea 
timpul liber împreună cu cole
gii, nu-și ajuta colegii. Tatu 
Vasilica este, de asemenea foar
te retrasă, nu învață prea bine, 
dar nimeni n-o ajută cu nimic. 
Munteanu Candela ar vrea să 
îndeplinească o sarcină de or
ganizație, să facă un lucru util 
pentru clasă. Dar vechiul birou 
U.T M. al clasei nu i-a cerut 
acest lucru. Și alți elevi do
vedeau aceeași izolare de co
lectiv. Aceasta s-a răsfrînt ne
gativ asupra muncii clasei. Nouț 
birou U.T.M. al clasei s-a gîn- 
dit ce ar putea face pentru a 
schimbă această situație și a ho
tărît să organizeze o adunare 
generală U.T.M. cu tema : „De 
ce e necesar să te încadrezi în 
viața colectivului". Această a- 
dunare generală — la care dis
cuțiile utemiștilor nu mai con-

U. T. M Eleva 
Mariana 

numai

OFICIEREA CĂSĂTORIEI
Primele măsuri
întrebarea „Cum doriți să se 

oficieze căsătoria ia sfatul popu
lar ?“ pusă recent cititorilor săi 
de ziarul „Scinleia tineretului" 
ne a determinat și pe noi să stu
diem mai atent condițiile in care 
are loc celebrarea unui asemenea 
eveniment.

E adevărat că oficierea căsă
toriei nu se face încă la noi in
tr-un cadru suficient de potrivit, 
solemn, menit să sublinieze fru
musețea acestui moment însem
nat din viața tinerilor. In ora
șul Ploești, de la începutul a- 
nului și pînă acum s-au oficiat 
350 de căsătorii și firește cu 
mai multă strădanie, am fi pu
tut să facem ca aceste oficieri să 
decurgă intr-o atmosferă mult 
mai apropiată de mima tineri
lor.

Intr-un fel noi am pus toate 
aceste neajunsuri pe seama lip
sei unei clădiri adecvate unor a- 
semenea cerințe. în ultimii ani 
și m i ales începînd cu anul 1979 
construcțiile de clădiri pentru lo
cuințe și instituții au luat in o- 
rașul nostru o mare amploare. 
In planul de sistematizare a 
orașului s-a prevăzut și constru
irea unui pc.lat administrativ 
care va oferi în curînd condiții

optime șî pentru oficierea căsă
toriilor. Citind insă articolul din 
„Scîn'ria tineretului" și sfătuin- 
du-ne ne-am hotărît să luăm 
unde măsuri chiar în această 
perioadă privind crearea unei 
atmosfere plăcute la oficierea cu
sătoriei. Astfel in clădirea in care 
se află acum sfatul popular noi 
vom amenaja in curînd o sală 
dotată cu mobilier frumos, spe
cial destinată celebrării căsăto
riei. Rorile, tablourile, fotomon
tajele care vor vorbi despre fru
musețea vieții noi din patria noa
stră vor înveseli sala.
De asemenea am 
luat măsuri ca 
la parterul hotelu
lui „Central" abia 

construit, vecin cu clă
direa sfatului popu
lar. ........... ........
riți 
special

pentru ei, o florărie, o cofetărie, 
o braserie, iar la una din uni
tățile cooperativei de artă foto
grafică din apropiere să-î 
pine un salon primitor 
nat .,suvenirilor" din ziua 
fii căsătoriei.

In acest fel oficierea 
riei la Sfatul popular al 
lui Ploești va căpăta 
caracterul unei amintiri

frc’noase pe măsura evenimentu- 
hn însuși.

Ing. PETRE VÎLCU 
p-e-edintele Comitetului Execu- 
»r " ’al Sfatului popular al 

șului Ploești

Așteptăm 
sugestii

ora-

Ancheta deschisă de ziarul 
.Sdnteia tineretului" în legă- 
tură cu oficierea căsătoriei la

popular orășenesc Bacău n-am 
acordat destulă atenție modu
lui in care ar trebui organizată 
oficierea căsătoriei. E drept, 
ceremonialul căsătoriei se face 
la noi în cea mai frumoasă în
căpere din clădirea sfatului. 
Dar singur acest fapt nu poate 
împlini toate celelalte cerințe 
ale evenimentului. Uneori se 
întîmplă ca tinerii căsătoriți 
să aștepte începerea oficierii în 
aceeași sală cu cetățenii veniți 
la sfat pentru alte diverse tre
buri.

Se simte r^voia unei săli spe-

DOINA NIȚESCU

tinerii căsăto- 
să găsească, 

amenajate

Ne scriu conducătorii unor 
sfaturi populare pe marginea 

anchetei : „Oficierea căsătoriei"

intl-n- 
desîi- 
oluue-

căsăto- 
orașu- 
curind 

cît m i

sfatul popular, ni se pare intere
sară și binevenită.

I Ur-adevăr căsătoria este un 
eveniment deosebit în viața ti
nerilor. Prin însăși importanța 
sa. acest eveniment cere să fie 
celebrat în așa fel, îneît tinerii 
căsătoriți să nu uite 
aceste frumoase clipe.

Trebuie să spunem 
noi, cei care lucrăm

niciodată

însă
la sfatul

că

cial amenajate, unde 
tinerele perechi, ru
dele, prietenii, cu- 
noscuții să fie pri
miți sărbătorește. Pe 
noi ne preocupă 
ceastă» problemă. Ce 
măsuri vom lua noi 
pentru ca celebrarea 
căsătoriei la sfat să 

într-o atmosferă

a-

decurgă 
punzătoare ?

Peste cîteva săptămîni 
tul popular se va muta 
clădire mai mare. Am 
ca în noul local să amenajăm o 
sală frumos mobilată, în care 
vom instala și un aparat de 
radio cu pik-up. Tinerii vor pu
tea aici să asculte muzică, să 
danseze.

cores-

sfa- 
într-o 

hotărît

Și încă o problemă. Bacăul 
este un oraș frumos, ca o gră
dină. Și totuși el are doar o 
singură florărie. Uneori pentru 
anumite evenimente se aduc fio- 
ri din alte orașe. Se spune pe 
drept cuvint că florile între
gesc bucuria. Noi ne-am pro- 
pus să lărgim spațiul de sere in 
care să se cultive flori dintre 
celer, mai frumoase pentru bu
chete. In curînd, în apropierea

■ sfatului popular vom amenaja 
o florărie, special destinată ti
nerilor căsătoriți. Credem că 
în scurt timp vom reuși ca prin 
măsurile ce le vom lua să 
creăm acea atmosferă dorită de 
tinerii ce vin la sfat să se că
sătorească.

Am vrea însă ca la ancheta 
deschisă de ziar (pe care, su
bliniem, o socotim de mare im
portanță) să-și spună părerea 
cît mai mulți tineri să vină cu 
propuneri, să ne sugereze pe 
această cale cum doresc ei să 
fie sărbătorit acest eveniment 
ațît de însemnat și frumos din 
viața lor. Noi socotim că prin 
cuvîfitul lor vor aduce un ajutor 
prețios in munca noastră și aș
teptăm să citim în ziar cît mai 
multe asemenea propuneri.

CONSTANTIN DABIJA
vi ce-președintele Comitetului 
Executiv al sfatului popular 

al orașului Bacău

—•—;

(Continuare în pag. 3-a)

Și stropitul pomilor trebuie fă 
cut Io timp,

Foto : P. PAVEL



LITERATURA ȘTIINȚIFICO-FANTASTICĂ.
- ANCHETA NOASTRĂ -

Trăim în epoco celor mai mărețe cuceriri ale științei. Zi de zl 
prind viață cele mai minunate visuri ale omenirii. Oamenii de 
știință sovietici au lansat în Cosmos primele corpuri cerești 
create pe Pâmînt. Apele nordului sînt cutreierate de un spărgă
tor de gheață acționat de energia atomică. Savanții găsesc 
mereu noi rezerve energetice. Oamenii de știință au obținut suc
cese importante pe calea combaterii bolilor, prelungirii vieții 
oamenilor.

In țara noastră ca și în toate țările socialiste, partidul, guver
nul, se îngrijesc în permanență de dezvoltarea științei - pîrghie 
importantă în lupta pentru un nestăvilit progres economic, 
social.

Stimulată de uriașul avînt al științei contemporane, literatura 
științifico-fantastică capătă o însemnătate deosebită. In țara 
noastră literatura științifico-fantastică a dobindit succese im

portante în anii puterii populare, aducîndu-și contribuția la opera 
de educație a tineretului. Cu toate acestea ea se află abia la 
începuturile ei.

In dorința de a elucida citeva din problemele ce stau m fața 
literaturii științifico-fantasiice din țara noastră, redacția ziarului 
nostru s-a adresat unor oameni de știință, scriitori, critici lite
rari si cititori, rugindu-i să ne răspundă la următoarele întrebări:

1. CE PĂRERE AVEJI DESPRE LITERATURA ȘTIINȚIFICO- 
FANTASTICA DIN ȚARA NOASTRĂ ?

2. CE PROBLEME STAU IN FAȚA LITERATURII ȘTIINȚIFICO- 
FANTASTICE IN CONDIȚIILE ACTUALEI DEZVOLTĂRI A ȘTIINȚEI?

3. CUM POT ÎNFĂȚIȘA SCRIITORII MAI VERIDIC, EROII LI
TERATURII ȘTIINȚIFICO FANTASTICE ?

Pagina de fața prezintă citeva din răspunsurile primite de 
redacția noastră in cadrul acestei anchete.

Mai multă
>1

înaripare a 
imaginației 
creatoare

Eusebiu Camilar

-1 Imaginația
este indispensabila
creației științifice

Acad. prof. dr. Ștefan Milcu

ni h
Socotim că titlul nostru defi

nește unul dintre rosturile litera
turii științifico-fa ntastice, însă cu 
condiția sine qua non, de a fi 
scrisa la cel mai înalt grad ar
tistic. Pe sfînta dreptate, citito
rii nu acceptă orice, și numai 
autorii lipsiți de talent sau de 
răspundere dau la iveală cărți 
de valoare problematica.

Oare care dintre noi n-a tre
cut prin școala marelui și pururi 
neuitatului Jules Verne, călăto
ri nd, cu eroii genialului prieten 
al tinereții, și-n tainele adinci- 
milor oceanelor, și către centrul 
pămîntului, și către „misterul" 
cel mare al cerului? Ași putea 
spune că literatura științifico- 
fantastică a fost, este, și mai a- 
les trebuie sâ fie, înainte mer
gătoare a științei, că și în ocest 
domeniu, imaginația scriitorului 
trebuie sâ înaripeze gind;-ee și 
neliniștitul spirit de cercetare...

Cunoscute fiind aceste lucruri 
scriitorii care atacă domer-e 
acestei arte cu nimic mai pre
jos decît poemul, - trebue să 
fie înarmați cu vastă și profun
dă cultură, sâ cunoască pină 
în amănuntul amănuntului ce^e 
mai variate arii ale științelor. Ir. 
astronomie, ca și-n știința taine
lor nebuloase încă ale oceane
lor, scriitorul trebuie sâ fie ca la 
el acasă, prin profunda asimi
lare a tuturor cunoștințelor posi
bile, — intr-un cuvînt trebuie sâ 
fie nu numai „documentat" de
plin, ci un adevărat om de ști
ință... Căci, ne întrebăm, curr. 
vom convinge cititorii de auten
ticitatea unei călătorii prin spa
ții sau în căutarea Atlantidei, 
dacă n-am avea noi înșine cu
noștințe depline ?

Mai cu seamă în acest veac 
al descoperirilor uluitoare, lite
ratura științifico-fantastică e mai 
necesară ca oriand, ea trebuie 
să reflecte toate frămîntările 
cercetătorilor, toate creațiunile 
nepieritorului geniu omenesc.

Multe din lucrările noastre 
științifico-fantastice sînt necon- 
vingâtoare, și pentru că autorii 
lor nu stăpînesc cunoștințele ne
cesare, și poate nici nu fac efor
turi să și le însușească, soco
tind genul acesta drept jucă
rie, drept alcătuire de basme u- 
șoare, de adormit copiii, cînd în 
realitate este vorba de un gen 
unde se cere cea mai necruță
toare exigență... Se știe că și 
în arta aceasta avem nevoie de 
prototipuri ale oamenilor teme
rari care, prin curajul și setea 
lor de cercetare și cunoaștere, o 
iau chiar înaintea timpului I Dar 
oricît ar fi de mare bunăvoința 
șl oricît de vaste cunoștințele, 
nimic nu se poate înfăptui fără 
talent literar masiv. De oceea 
socotesc că editorii trebuie sâ 
fie ceva mai atenți cu cei ce 
semnează convenții, coci genul 
acesta, cu un atît de mare vii
tor, nu trebuie lăsat pe mina 
oricui.

puțin sau ar avea ne- 
gen de literatură, care 
imaginația, interesul 

de aventură în desco-

Am privit totdeauna cu simpatie și curiozi
tate deosebită literatura științifico-fantastică.

In copilărie și adolescență, cind acest gen de 
lectură mă purta în domeniile de vis ale științei, 
— ca pentru atîția cititori ai acestei vîrste — 
Dr. Ferguson, Phileas Phogg sau Căpitanul 
Nemo aveau rangul unor personagii eroice.

Nu există nici un motiv să bănuim că tinerii 
de astăzi ar aprecia mai 
voie mai redusă de acest 
dezvoltă în același timp 
pentru știință și spiritul
perirea adevărului. Noi considerăm că nu tre
buie sâ subapreciem rolul imaginației și ai fan
teziei în formarea unui viitor om de știință și, 
în generai, in formarea mentalității științifice. 
N^a spus oare marele Lenin că trebuie să visăm 
ca să creăm în viitor?

Imaginația este necesară creației științifice, 
cum e necesară poetului.

Biografiile marilor oameni de știință abundă 
în exemple care ar putea fi date in acest sens. 
In decursul vieții mele științifice, am venit in 
contact cu diferiți savanți din țara noastră și 
mi-am întărit convingerea că inventivitatea și 
originalitatea lor în știință era proporțională cu 
capacitatea kw imaginativă * “ “
în fața marilor spectacole 
tarii.

Poate in acest sector al

și enwțional-atectivâ 
ale vieții și ale na-

personalității ar tre
bui căutată fecunditatea diferită a unor oameni

de știință, care s-au găsit In condiții de muncă 
foarte apropiate.

Epoca noastră prezintă nuri posibilități pen
tru dezvoltarea unei literaturi științifico-lantas- 
tice. Ceea ce in trecut părea de domeniul fan
teziei, astăzi a devenit o realitate. Cu batisca- 
ful s-a ajuns anul trecut pină la 11.000 metri 
in adiacurile oceanului obținindu-se astfel pri
mele informații despre fizica și biologia marilor 
adincimi. Zborurile spre capătul opus, in ocea
nul aerian, la mari altitudini, au devenit posi
bile astăzi și ne-au adus atitea date interesante 
referitoare la fizica atmosferei, la forma pămin- 
tului, la radiații, ș.a. In sfirșit realizare*  sateli
ților, a planetei artificiale ți ’a 
cnmlunare ne-au dus 
tarilor științifice ale 
trecut.

Este evident că ia . _____
parte din fantezii an devenit realități, treăuit 
să găsim alte teritorii, neexplorate Încă, in care 
imaginația și fantezia noastră să găsească an 
drum incă nestrabătui.

Sînt convins că s-ar putea scrie o literatură 
științifico-fantastică in orice domnii ToM 
depmde de coincidența. iu aceiași crier a eo- 
noșiințelor științifice necesare, cu capacități li
terare adecvate, pentru că oricare ar fi iaraa 
de expresie literară, fondai trebuie să respeoe 
adevărul științific in teritarisl de maoarforv ta 
care se desfășoară actiaaea.

rachetei cr
in plin în teritoriile aven- 
literatarii imaginative 4in

Desigur nu este ușor să scrii 
romane științifico-fantastice. Au
torul trebuie să îmbine talentul 
de romancier cu vaste cunoștin
țe în foarte multe ramuri ale 
științei și tehnicii, cu o bogată 
fantezie, cu o experiență educa
tivă, și cu o bună cunoaștere a 
preocupărilor tineretului nostru. 
Din punct de 
este necesară 
multilaterală, 
fico -fantastice 
brățișeze aspecte complexe, ofe
rind. tineretului într-unul și a- 
celași roman cunoștințe variate 
din cele mai diferite domenii ale 
științei; se impune o îmbinare 
armonioasă in cadrul unei ac
țiuni palpitante, a cunoștințelor 
de biologie, fizică, chimie, astro-

Acad. prof. dr. 
Eug. Macovschi

&
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A

vedere științific, 
o documentare 

romanele științi- 
trebuind să im-

nomie, tehnica etc, In această 
privință nemuritoarele romane 
științifico-fantastice ale lui Jules 
Verne își păstrează mereu ac
tualitatea puțind servi drept mo
del.

Literatura științifico-fantastică 
cere o înaltă ținută științifică. 
Tocmai de aceea creatorii acestei 
literaturi trebuie să cunoască în 
profunzime cuceririle științei, în 
domeniul pe care îl abordează, 
trebuie să se informeze sistema
tic și serios nu din broșuri de 
popularizare ci din lucrările de 
bază ale acestui domeniu. lmpre-

înainte de toate
literatură

Crițan Făgerașu

Literatura științifico-fantas- 
tică nu trebuie să fie fata în 
casă a științelor.

Cred că literatura fantastico- 
științifică trebuie să aibă aripi 
largi să nu se împiedice de

rialiste despre 
sale.

In literatura 
țilico-fantastică

lume, culturii

ciziunile pe care le-am observat 
în unele din aceste lucrări par a 
fi datorite tocmai unei insufici
ente documentări. Superficiali
tatea în acest domeniu este dău
nătoare deoarece poate duce Ia 
interpretări eronate și la forma 
rea de noțiuni false, care odăii 
intrate în mintea tinerilor, sini 
greu de înlăturat. Trebuie să m 
țină seama și de faptul că tine 
retul nostru citește mult și ade 
sea e la curent cu multe desco 
periri științifice, iar romanei» 
trebuie să satisfacă exigențele st 
cestui tineret.

Cred că romanele științifico 
fantastice trebuie să fie din o 
în ce mai bine orientate di) 
punct de vedere ideologic și st 
oglindească năzuința omului că 
tre progres, către o viață ma 
bună și pașnică, în care științ 
să se poată dezvolta pentru bi 
nele omenirii.

In concluzie, ânț convins o 
scriitorii noștri de romane știin 
țifico-fantastice pot și trebuie s 
creeze lucrări tot mai bune. Ti 
neretwl este dornic de o litere 
tură științifico-fantastică fru 
mos prezentată, cu un conținu 
profund și bogat din citirea ci 
reia să se aleagă cu temeinic 
cunoștințe științifice, atît de nt 
cesare omului zilelor noastre.

a • •Aripi

o bună primire dki par^a ci
titorilor, iar uncie teatre eie 
prezintă reale calități (prniire 
acestea ■eritiad să Le rnesțxx- 
nate povestirile semnale de G. 
Făgerașu, I. Minzaiu, H. Ma
tei, A. Rogoz. I. Hooa.na. M. 
Brateș) bilanțul acestei literato
ri ar putea ii cu nult rua. bo
gat.

Vina este fărâ îndoială ic pri
mul rînd a noastră, a sennon- 
lor de literatură ștuaphco-iAa- 
tastică, care pină acum nu am 
izbutit să creăm opere cu ade
vărat demne de cerințele epocii 
noastre.

Gred că această rină este îm
părțită cu editurile noastre, care 
nu fac destui pentru promova
rea literaturii fanustioo-științifi. 
ce originale. Este de pădă, după 
părerea mea, de necoaceput, 
în cadrul Editurii Tineretului 
există o redacție profilată ca

că 
nu 

... ** 
se ocupe în mod'special d- a- 
ceastă literatură — atît de 
populară printre tineri — și că 
E.S.PX.A. o consideră cu kxjI 
în afara tematicii ei. Radiodifu
ziunea și Televiziunea ar avea 
și ele să spună in această pri
vință un cu viot greu, care se 
lasă de mult așteptat.

Pentru ca povestirea fantasti
co.științifică să-șj atingă scopul, 
aripile fanteziei trebuie să se 
deschidă larg, pe baza unor 
idei cutezătoare. Dacă ea se

literatură — atît

largi fanteziei

Pentru o literatură științifico-fantastică
In cadrul anchetei noastre, criticui literar O. S.

Grohmâlniceanu a declarat următoarele unui redactor 
al ziarului nostru.

Ov. S. Crohmălniceanu

ii

majoră

L iteratura științifico-fantastică joacă un rol din 
ce în ce mai mare .în viața literară ci ar 

încă, din păcate, 
literare. Ea are 
cititori și consti-

chiar
dacă astăzi nu este 

obiectul cercetărilor criticii 
un număr foarte mare de 
tuie unul din „alimentele4* literare principale. 
Faptul este explicabil dacă ne gîndim că această li
teratură abordează probleme foarte specifice epocii 
noastre, ca năzuința omului de a transforma natura, 
visul omului de a cuceri întregul univers și de a-1 
supune voinței sale, adică tocmai acele probleme de 
care oamenii epocii „sputnicilor" sînt pasionați. Este 
firesc deci ca, ținînd seama de aceste considerente, 
grija pentru literatura științifico-fantastică să 
crească.

In Occident, literatura științifico-fantastică de „sci- 
ence-fiction" cum e numită, tinde să înlocuiască ro
manul polițist. Din păcate i se dă acolo un carac
ter deseori reacționar, de fabulație în jurul războiu
lui și cataclismelor universale. E de la sine înțeles 
că o asemenea literatură, nu poate decît să provoace 
groaza, teama în fața creșterii impetuoase a știin
ței și tehnicii și nicidecum să înaripeze visurile ome
nirii, să dezvolte încredere în capacitățile omului.

La noi există încă puține opere de literatură ști
ințifico-fantastică în adevăratul înțeles al cuvîntului. 
Lucrările apărute pină acum constituie, din punct de 
vedere literar, forme nu prea evoluate. La rădăcina 
acestui fapt stau, după părerea încă, cîteva contra
dicții interioare ale genului însuși și pe ca-re repre
zentanții actuali ai literaturii științifko-fantastice 
n-au reușit să le rezolve la înălțimea cerințelor epocii.

Literatura științifico-fantastică e o literatură de 
fabulație. Ea se naște (și aici stă specificul ei) pe 
baza cîmpului larg care se deschide imaginației prin 
cuceririle științei și tehnicii. Ei bine, dacă această 
mișcare foarte vie a imaginației nu este stimulată

de literatură ci, dimpotrivă, este aplatizată, însuși 
genul nu-și găsește rostul Pe de o pane e absurd 
sa scrii schije, poveste, numai cu scopul de a spune 
unele lucruri comune ți a ține seama de reali
zările ciberneticii, de node teorii asupra spațiului și 
timpului, de iorriteie logics simbolice fojosite in 
matematici și construcția mașinilor de calcul electro
nic, intr-un cuvînt de ceea ce formează intra decar 
partea .fantastic- de nouă a științe. Pe de altă 
parte genul acestei literaturi fiind ștnnțifîco-fantas- 
tic, farmecul său rezidă tocmai in caracterul rațio
nal al întregii fabulații. Prin aceasta de altfel se și 
deosebește de basm care a stat la origină ca și de 
oricare sită literatură de fabulație fantastică, dar 
...neștiințifică. Fabulația trebuie deci să fie curajoasă 
dar și rațională. Nu înțeleg prin aceasta ca ea să 
fie riguros științifică, dar sâ se resimtă din întreaga 
operă încrederea că știința poate face intr-adevăr 
toate acestea. Sâ existe sentimentul că lucrurile 
neașteptate, surprinzătoare se deduc logic dintr-o 
ipoteză nouă asupra realității. Acolo unde nu se 
respectă această condiție, literatura nu este literatură 
științifico-fantastică Nerespectarea primei condiții la 
oare m-arr. referit, se resimte în foarte multe lucrări. E 
vorba de o trivializare a fantasticului care se reduce 
adeseori numai la schimbarea decorului și la poten
țarea funcțiilor umane: omul merge mai rapid, poate 
străbate cu vederea distanțe uriașe, etc. E vorba deci 
de un fantastic elementar, deoarece toate acestea 
nu sînt decît niște amplificări, îngroșări ale unor 
date care nu aduc nimic nou în ordinea fabulosului. 
Acesta e un păcat mare care constituie de fapt ade
văratul schematism al literaturii științifico-fantastice 
mai grav decît schematismul personajelor. încălca
rea celorlalte cerințe nu e nici ea rar întîlnită 
E vorba de fantasticul arbitrar, care topește litera
tura științifico-fantastică în literatura fantastică obiș
nuită. Astfel, inginerul devine un fel de vrăjitor care

intitulatâ știin- 
se dă uneori 

prea mare pondere probleme
lor strict științifice în dauna

celor filozofice, sociale, psiholo
gice, a înfățișării omului de
azi ’și de miine, a societății 
etc. Dacă vreți, putem da
uneori și alte nume — litera
tura de anticipație, realist-fan- 
tastică, satiră cu 'pretext știin
țific sau roman de aventuri cu 
subiect științific — putem vorbi 
și de alte genuri, numai să nu 
pierdem din vedere din 
cuvintului „științific" 
educative, literare, 
iar o anumită ramură sau nuan- 

literatura de ficțiune știin- 
să 
al 
în

0 tematică 
mai largă

fiecare șurub al fiecărei disci
pline tehnice și științifice, să 
aibă dreptul de a încălca datele 
relative ale unei științe sau 
alta, pentru a putea respecta și 
reda mai proiund marile adevă
ruri, concepția materialistă des
pre lume ; amănunte — chiar 
întregi teorii științifice se 
schimbă — de aceea cred că 
literatura științifico-fantastică nu 
trebuie să fie neapărat o slujnică 
pentru mărunțișurile casnice ale 
tiecărd științe — dar răirjne 
invariabil absolut, raportul intre 
spirit și materie, ramin legile 
generate ale dialecticii, progresu. 
hs; iar in aceasta privință, cred 
ca nterarira științifico-fantastică 
reboe si fie .invariabilă-, sa 
aoâ • puKrsca baza marxista.

Așadar. e»ta eu antar vrea 
st ApfoRnsea ihua foamea — 
«uftar dateax fayr care seen 
as eâ aceasca e nea axsc'J. 
at -neyftr — să-l lăsam totuși 

fcccsească-. atria vreme 
ct !>oe asta na cn a/itonsl în
gerilor sau msafiscd dtitcrulia 
câne știe ce stare sufletească 
mâsticâ, cine știe ce atmosferă 
supranaturală*  ci cu ajutorul 
forțelor ocrjltx și ale științei 
omenești. Gind s-a născut po< 
vestea covorului zburător, da
tele științei de atunci dovedeau 
că mandata covoarele nu vor 
pntea zbura. S-a realizat insă 
avionui; nt seamănă el cu un 
cmrar — deșt poartă la bord și 
covoare; amănuntele științifice 
ac i i- rea..nat, dar s-a lnfăp- 
Uat zarea nctorie a 
K-a-a greiăâțn.

Să lăsam autorilor „științifi. 
oo-iantastict*  dreptul de a țese 
ecvnare zburătoare, de a fi mai 
pe».-, .ști.nțifid- Șl mii tantas- 
uci ș. literari atîta vreme cit 
aici ștr nțifici in concepția des
pre tame pe care o propagă, 
ș. ac in amănunte particulare, 
atfia vreme cit slăvesc rațiunea 
□caeneascâ, devotamentul față 
de cciectiv, curajul, voința și 
pticere» de a învăță, prietenia, 
dragostea, pasiunea pentru ști
ință și î'.i'.ea alte calități ale 
edatațte: comuniste. Aici, la 
bogăria de idei, la conținutul 
săe>r.c^tc intim să fim mai pre- 
lențdți, aici sint problemele 
.actualîtiț .*  in literatura știin- 
țifico-lanUstici. Unii cred că 
această literatură e neapărat cu 
aii: mai ^actuală- cu oit acțiu
nea mei lucrări e mai apropia
tă de ami noștri. Dacă ar f 
să ducem pină la capăt această 
concepție, cea mai actuală car
te științifico-fantastică e aceea 
care nu e deloc fantastică ci care 
îndeplinește sarcinile unui re
portaj .la zi". De fapt însă, ac- 
lualâ este literatura care extra
ge probleme politico-sociale-ir.o- 
rale din actualitate și le pro
iectează pe plan „științifico- 
tantastic*  pentru a Ie face mai 
pregnante, pentru a satisface 
setea fanteziei omenești, care 
vrea sâ știe ce va fi miine și 
ce a iost ieri, pentru a educa, 
dind cititorului încredere nelimi
tată în forța anului, a științei, 
a societății umane organizate 
științiuc In chip marxist, arătin- 
du-i că munca lui e necesară, 
folositoare, se încadrează într-o 
uriașă succesiune, societatea so
cialistă reprezentind marele 
punct de cotitură in istoria uma
nității de la „preistoria" socie
tății omenești la știință.

Actualitatea se măsoară așa
dar după caracterul educativ, 
după însuflețirea pe- care o dă 
cititorului in munca lui de toate 
zilele, după larga anvergură pe 
care o dă concepției sale mate-

omului *-

cauza 
sarcinile 

filozofice,

Martin Ion 
muncitor la secția turnatoria 

neferoase, a Uzinelor 
„23 August-

apărut la noi multe lu- 
științiîico-fa ntastice dar 

maj multe sînt tradu-

Au 
crlrj 
cele 
ceri. Trebuie să se scrie și să se 
tipărească mai multe lucrări 
originale. La această muncă să 
fie atrași cit tr*ai  multi scriitori 
și dintre cei mai valoroși.

Unele din lucrările scrise de 
autori romîni își plasează acți
unile in alte țări, pe alte con
tinente, la ele participă de prea 
puține ori și oameni de

Autorii de literatură 
țifico-fantastică trebuie 
no&scâ toate progresele 
și tehnicii și pe această 
să-și întemeieze 
proiecte.

La unii autori însă, progresu 
științific se rezumă la crearea 
de denumiri fantastice, în spate
le cărora, prin utilizare și pro 
cedeu de funcționare, descoperin 
mașini actuale. Alții crează in
stalații impresionant de compli
cate, care cer imense cheltuieli 
de materiale și energie, iar a 
ceste mașini execută operații p< 
care în zilele noastre le faceri 
cu mult mai simplu.

In ceea ce privește temati 
ca literaturii științifico-fantasti 
ce se observă că unii scriitor 
se orientează asupra unui dome 
niu îngust al științei, mai mul 
asupra automaticii, ceea ce dl 
de multe ori 'întâmplărilor, per
sonajelor, un caracter schema
tic, bazat numai pe reflexe.

Tehnica viitorului e realizat! 
de oameni. Iată de ce munca a 
cestora trebuie să constituie con, 
ținutul lucrărilor științifico-fan 
tastice.

Gîndurile și frămîntările aces 
tor oameni, sentimentele și pa 
siunile lor, aspirațiile și preocu 
pările lor, trăsăturile lor mora. 
le, vor da literaturii științifico 
fantastice un profund caractei 
educativ.

tâ . , .
țifică — să nu înghită și 
nu nege dreptul la existență 
celorlalte ramuri sau nuanțe 
rudite.

Estetica marxist-leninistă, 
particular citeva studii ale este- 
Ldaaciu: soviete Burov, a de- 
sooslra: dar că arta e intere
sați țm prohiematiea a umană. 
La pecal deț fără oameni, mă 
interesează pentru că e văzut de 
un om, Mirat prin ochiul unui 
om, e văzut la proporțiile omu
lui ele. Un roman științific 
despre_ o cultură de microbi
nu mă poate interesa ca roman, 
ca artă decît dacă vorbește de 
lupta oamenilor contra microbu
lui sau dacă e realizat ca o 
fabulă, microbii întruchiplnd 
unele trăsături omenești sau 
dacă... etc. etc... Așadar, „uma
nizarea**  depinde de ingeniozita
tea autorului și de incă ceva.

Acest „încă ceva**  e legătura 
autorului cu viața, cultura 
mHitantisnad său, spiritul 
partid. Dacă autorul, indiferent 
de perioada cind se petrece ac
țiunea cărții sale, vrea să inter
vină cu ceva în educația oame
nilor de azi, să influențeze con
știința lor, atuoci în lucrarea 
științifico-fantastică există 
început de „umanizare".

Insă numai un ioceput, pen
tru că nu ajunge să vrei: aici 
e vorba și de talent, de ingenio
zitate, nivel ideologic, cunoaș
tere a vieții, putere narativă și 
descriptivă ; în plus un soi de 
putere filozofică și științifică, 
puterea de a te vîrî în zeci de 
probleme științifice fără a fi 
strivit de caracterul lor tehnic, 
ieșind mereu afară, chiar și pe 
brînd, de sub maldărul de cu
noștințe particulare, izolate, de 
specialitate, pentru ' a ridica la 
vedere — așa ca să poată ve
dea și nespecialistul, cititorul de 
rînd — sensul filozofic, social, 
psihologic al problemelor tra
tate.

Și, desigur, să nu uităm că e 
nevoie de un stil „uman" adică 
de a fi omenoși ou cititorul și' 
a nu-1 chinui prin plictiseală. 
Contra gravității fals „științi
fice", a patetismului monoton și 
solemn,
„tratat" nu strică ceva acțiune, 
dramatism, umor, intrigă, nepre
văzut, cite ceva din calitățile li
teraturii de aventuri, sau ale sa
tirei 
doar 
mei 
vint, 
tică, 
fantastică, să fie literatură.

în
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la noi 
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sâ cu- 
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bază 
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să fie urmărite permanent ca oricare lite-

care ia călătoria științifică 
ca un pretext, sau ale dra- 
morale ș.a.m.d Intr-un cu- 
literatura științiftco-fanlas- 
inainte de a fi ștnnțifko-

face o serie 
inexpucabite.

a caracterului de
unei

O

de lucruri cu totul miraculoase, dar 
Bineînțeles că ele nu răspund pasiunii 

oamenilor pentru știința, nevoii kr de un fabulos 
cu bază in realitate, dedus raționai pe baza 
cor.sinKții logice.

O alta problemă: ca orice literaturi și literatura 
jtiiiitifico-iaDfastica nu se poate realiza decît în 
funcție de om, omul constituind interesul principaL 
Valoarea noutății fantasticului științific se verifica 
în primul rînd în felul în care schimbă condițiile de 
via(ă ale omului. Surpriza începe atunci cind locni- 
rile cele mai familiare, cele mai curente ale vieții 
omenești sint afectate de noile realitaț: create pr.n- 
ir-o asemenea ipoteză științifico-fantastkâ. Aia in- 
.«nine necesitatea ca detaliile, amănuntele, care d2U 
ntruchiparea acestor situații noi, neobișnuite, extra

ordinare să intre adînc în viața oamenilor, în rela
țiile lor sociale, în raporturile obișnuite, umane de 
lucru, de prietenie, de dragoste etc. Dacă nu se res
pectă această condiție a întregii literaturi vom avea 
de-a face cu un fel de „oameni fizici- simple figurine 
despersonalizate ca în cărțile de fizică, oameni care 
n-au individualitate, meserie, familie, prieteni, sin
gurul lor rol fiind acela de a pune în mișcare o 
aparatură sau a realiza o experiență în calitatea cea 
mai abstractă cu putință. Aici, desigur, e o sursă 
serioasă de schematism.

In încheiere salut ancheta „Scînteii tineretului" 
ca un lucru foarte bun. Ar fi bine ca în cîmpul cri
ticii literare, lucrările de literatură științifico-fantas
tică apărute >pînă acum să se bucure de o atenție mai 
mare și 
ratură.



Sub conducerea partidului, 
tineretul participă cu entuziasm 
la întărirea sectorului socialist 

al agriculturii
in orașul Constanța a avut loc 

nu de mult Conferința regională 
U.T.M. care a analizat darea de 
seamă a comitetului regional 
U.TJV1, asupra muncii desfășu
rate în ultimii doi ani, precum 
și raportul comisiei de revizie.

La lucrările conferinței au luat 
parte tovarășul Vasile Vîlcu, 
prim secretar al Comitetului 
P.M.R. al regiunii Constanța, to
varășul Virgil Trofin, prim se
cretar al C.C. al U.T.M., mem
brii biroului comitetului regio
nal de partid, primi secretari ai 
comitetelor raionale de partid, 
membri ai comitetului executiv 
al sfatului popular regional, con
ducători ai organizațiilor ob
ștești, directori și tehnicieni din 
marile întreprinderi industriale, 
directori din G.A.S. și S.M.T., 
președinți ai unor gospodării a- 
gricole colective.

Darea de seamă, dezbaterile 
conferinței, au făcut o analiză 
amplă a activității desfășurate 
în ultimii doi ani de organele și 
organizațiile U.T.M. A fost re
liefată ca pozitivă munca orga
nizațiilor U.T.M. din întreprin
derile industriale pentru mobili
zarea tineretului la îndeplinirea 
planului de stat și îndeosebi ac
tivitatea desfășurată de acestea 
pentru realizarea de economii care 
în 1959 s-au ridicat la 9.700.000 
lei.

Un loc deosebit în dezbaterile 
conferinței organizației regionale 
U.T.M. Constanța, l-a ocupat a- 
naliza muncii organizațiilor 
U.T.M. în agricultură.

Luptînd pentru traducerea în 
viață a directivelor celui de al 
11-lea Congres al Partidului, ti
neretul, mobilizat de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organiza
țiilor de partid, a adus o con
tribuție activă la consolidarea e- 
conomico-organizatorică a uni
tăților socialiste din agricultura 
regiunii Constanța.

Organizațiile U.T.M., conduse 
de organizațiile de partid, și-au 
concentrat în primul rînd efortu
rile pentru mobilizarea tineretu
lui la creșterea fertilității solului. 
Numai în anul 1959 tinerii au 
cărat pe cîmp și încorporat sub 
brazdă peste 600.000 tone gu
noi de grajd.

Echipele de -tineret din gospo
dăriile colective, releva în cuvîn
tul sălii inginerul Dumitru Năs- 
tăsoiu, ca cele de la Băltăgești, 
Vlădeni, Comana, au reușit prin 
aplicarea metodelor agrotehnice 
avansate, ca de pe suprafețele 
încredințate să obțină recolte 
mari, de multe ori chiar recor
duri ale acestor gospodării.

în lupta pentru sporirea re
coltei în G.A.S. și G.A.C. un rol 
de seamă l-a avut întrecerea or
ganizată de comitetul regional 
U.T.M. pentru titlul de cea mai 
bună brigadă de mecanizatori, de 
cel mai bun tractorist și combi
ner.

A intrat în tradiția muncii 
majorității organizațiilor U.T.M. 
ca pe tiinpul campaniilor de re
coltare să mobilizeze tineretul 
la strîngerea la timp și fără pier
deri a recoltelor prin organiza
rea echipelor de string, legat și 
dăit snopi.

Atît în darea de seamă olt șl 
în cuvîntul delegaților și jnvita- 
ților la conferință a fost subli
niată experiența căpătată de u- 
nele organe și organizații U.T.M. 
în mobilizarea tineretului la re
ducerea prețului de cost a lu
crărilor agricole, la acumularea 
de cât mai multe economii. Ini
țiativa tinerilor mecanizatori 
de la S.M.T. Cobadin de a efec
tua trei hectare arătură nor
mală cu fiecare tractor din eco
nomiile realizate la carburanți 
și lubrifianți s-a dovedit a fi 
deosebit de valoroasă. Această 
inițiativă, după cum au arătat de 
altiel în conferință Alexandru în
gustul de la S.M.T. Ostrov, Gh. 
Cotună și alții, generalizată de 
organizațiile U.T.M., a fost îm
brățișată de aproape toți tine
rii mecanizatori. Astfel ei și-au 
adus un aport de seamă Ia rea
lizarea în 1959 a celor 36 mili
oane lei economii în S.M.T.-uri.

Muncind pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite de partid pri
vind creșterea șeptelului de a- 
nimale și a producției lor, așa 
cum au arătat Geană Dumitru, 
lonescu Ion și alți delegați ia 
conferință, organizațiile U.T.M. 
au mobilizat tineretul la însiloza- 
rea unor mari cantități de fu
raje. Anul trecut, spre exemplu, 
în regiunea Constanța tinerii au 
însilozat 300 mii tone furaje. 
Luptînd pentru îndeplinirea a- 
cestei importante sarcini orga
nele și organizațiile U.T.M. a-U 
inițiat forme noi, eficace, pen
tru mobilizarea tineretului. Co
mitetul raional U.T.M. Fetești 
de pildă, a organizat pe lingă 
gospodăriile de stat tabere de 
muncă voluntară cu tineretul 
pentru însilozarea porumbului.

La chemarea comitetului re
gional de partid pentru apărarea 
terenurilor de inundații, redarea 
de noi suprafețe circuitului a-

Au salvat iazul colectivei
Ploua de cîteva zile. Apele 

pîrîului Draga amenințau să 
se reverse peste maluri. Di
gul de pămînt al iazului cu 
pește al G.A.C, din comuna 
Muncelul dc Sus din raio
nul Pașcani începuse să ce
deze. încă puțin și apele fu
rioase ar fi cărat cu ele di
gul. ar fi distrus crescăto
ria de pește a colectivei.

La chemarea organizației

alte

gricol în scopul creșterii produc
ției, organizațiile U.T.M. au 
răspuns cu entuziasm mobili- 
zînd peste 40.000 de tineri și 
redînd cu forțele lor agriculturii 
23.000 de hectare, amenajînd în 
același timp pentru irigații 
peste 3000 de hectare.

Dezbaterile conferinței au 
levat că în această privință 
mitetul regional și comitetele 
tonale U.T.M. au dobîndit 

re- 
co- 
ra- 

o 
bogată experiență. In vara anu
lui 1958 Comitetul regional 
EJ.T.M. Constanța a organizat 
un șantier de muncă voluntară 
al tineretului în Balta ladomiței, 
în scopul redării circuitului a- 
gricol prin îndiguirea unei su
prafețe de peste 12.000 hectare. 
De asemenea unele comitete raio
nale și organizații de bază U.T.M. 
au organizat la rîndul lor șan
tiere ale tineretului pentru re

Pe marginea Conferinței 
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darea de noi terenuri circuitului 
agricol și lucrări de irigare. Ast
fel organizația U.T.M. de la 
Gospodăria agricolă colectivă Ol- 
tina a organizat un șantier al 
tineretului pentru a reda gos
podăriei însemnate suprafețe de 
teren. Comitetele raionale U.T.M. 
Fetești și Medgidia au organizat 
șantiere raionale de muncă vo
luntară ale tineretului pentru 
irigarea unor însemnate supra
fețe la gospodăriile de stat Sei
meni și Fetești.

Pentru rezultatele obținute în 
mobilizarea tineretului în ac
țiunile de muncă patriotică în 
anul 1959 C.C. al U.T.M. a de
clarat raionul Băneasa, raion 
fruntaș pe țară, iar organizația 
regională U.T.M. a fost califi
cată în întrecerea dintre regiuni 
pe locul trei.

Dezbaterile conferinței au re
levat însă că nu toate organiza
țiile U.T.M. au muncit cu price
perea și răspunderea necesară 
pentru mobilizarea activă a ti
neretului la îndeplinirea sarci
nilor economice puse de partid 
în fața lucrătorilor din agricul
tură. Astfel în unele gospo
dării agricole colective, munca 
organizațiilor U.T.M. cu echi
pele de tineret s-a oprit la 
constituirea lor, neajutîndu-le 
efectiv spre a deveni nu
clee puternice de luptă pen
tru obținerea unor recoite 
mari la heatar. Datorită fap
tului că unele organizații U.T.M. 
nu au desfășurat o muncă po
litică concretă, eficace, de edu
care a tinerilor în spiritul unei 
noi atitudini față de muncă, au 
mai existat încă tineri care au 
participat insuficient la mun
cile din gospodărie.

Rădulescu Dumitru, Noriți 
Gavrilă, Crăiță Dumitru și alții 
în cuvîntul lor au arătat că slnt 
organizații U.T.M. care nu se o- 
cupă suficient de cultivarea la 
membrii lor a dragostei, a gri
jii pentru avutul obștesc. Așa, 
spre exemplu, la gospodăriile a- 
gricole colective din Independen
ța, raionul Negru Vodă, și Rfi- 
zoarele, raionul Băneasa, tine
rii nu îngrijesc suficient atelaje
le și animalele pe care le au în 
primire. Sînt încă mecanizatori 
tineri care nu se încadrează în 
disciplina de producție, sînt ne
gii jenți cu mașinile încredințate, 
ceea ce duce la scoaterea prema
tură a acestora din producție. 
Tractoristul Gheorghe Gostaniuc 
de la G.A.S. lzvoru, de pildă, 
din neglijență a provocat defec
tarea tractorului aducînd pagube 
gospodăriei.

Gu asprime au fost criticate 
în conferință acele organizații 
U.T.M. care au neglijat mun
ca de educare la tineret a dra
gostei și respectului față de me
seria de crescător de animale. 
Cei 1200 de tineri care lucrează 
în sectorul zootehnic reprezintă 
un număr extrem de mic, față 
de cerințele mari reclamate de 
dezvoltarea șeptelului în re
giunea Constanța.

In desfășurarea învățămîntului 
politic unele comitete raionale și 
organizații U.T.M. au urmărit 
mai mult să se țină lecțiile, ori 
cum, fără să se ocupe cu seriozi
tate de problemele conținutului 
învățămîntului politic. Din acea
stă pricină în unele cercuri, lec
țiile prezentate au fost rupte de 
realitatea din gospodăria colec
tivă, gospodăria de stat. din 
stațiunea de mașini și tractoare. 
Așa, s-au petrecut lucrurile și 
în- cercurile politice din gospo
dăriile colective din Tusla, In- 
dependența, la gospodăria de 
stat Izvorul etc. Despre faptul că 
unii utemiști nu participă la 
muncă, nu îngrijesc mașinile, a- 
telajele și animalele ce le au în 
primire, s-a vorbit puțin în 
cercurile politice U.T.M.

Insuficient au fost mobilizați 

de bază U.T.M., tinerii 
lectiviști au început să 
creze la consolidarea 
lui. în cîteva ore ei au : 
să-l repare, evitînd, 
munca lor plină de 
flețire, pagubele pe 
le-ar 
lor.

fi pricinuit furia

co- 
lu- 

digu- 
reușit 
prin 
însu- 
care 
ape

VASILE BURLEAC 

tinerii intelectuali — ingineri a- 
gronomi, zootehniști, mecaniza
tori la sprijinirea tineretului 
pentru ridicarea calificării lui 
profesionale, pentru însușirea 
tehnicii înaintate.

Conferința a adoptat ample 
hotăriri, în care se stabilesc o- 
biectivele economice concrete în 
jurul cărora va fi mobilizat tine
retul. Astfel, în cinstea celui de 
al treilea Congres al Partidu
lui organizațiile U.T.M. vor 
mobiliza tineretul pentru rea
lizarea obiectivului de a se ob
ține în anul 1960 o produc
ție medie de cel puțin 1.600 
kg grîu și 2.300 kg porurftb la 
hectar în gospodăriile agricole 
de stat și 1.400 kg grîu și 2.000 
kg porumb la hectar în gospo
dăriile agricole colective. Ținerii 
vor lupta pentru ca producția 
medie de floarea-soarelui la hec

tar să ajungă de 1.100 kg iar 
cea a sfeclei de zahăr de 25.000

Aplicînd larg inițiativa tineri
lor de la Gospodăria agricolă 
coleotivă „Scînteia" Galați, ti
nerii constănțeni își vor spori 
contribuția la dezvoltarea șep- 
telului de animale, proprietate 
obștească. In acest scop ei vor 
cultiva și vor însiloza 500.000 
tone porumb. Prin mobilizarea 
unui număr mai mare de tineri 
în sectorul zootehnic, prin fura
jarea rațională a animalelor, ei 
vor lupta pentru obținerea a 
3.000 1. lapte pe cap de vacă 
furajată, 3 kg lină pe cap de 
oaie, și 140 ouă de fiecare găină. 
Cu forțele tineretului vor fi e- 
fectuate lucrările necalificate la 
construirea a 46 grajduri și 56 
saivane. Fiecare tînăr mecani
zator este chemat să efectueze 
cel puțin 500 ha arătură nor
mală pe tractor convențional, să 
realizeze economii de piese și 
carburanți în valoare de 1.000 
Iei pentru tractoarele K.D. și 
2.000 lei pentru tractoarele 
UTOS. Prin mobilizarea a 80.000 
de tineri în 2.200 brigăzi de

Trecerec in revistă o forma
țiilor artistice de omatori stu
dențești oare s-a desfășurat 
pe scena Cosei de cultură 
a studenților „Grigore Preo
teasa’ din București, ne-a 
oferit această imagine dintr-o 
suită muntenească prezentată 
de studenții Institutului Me

dico -fa rmcceutic.
Foto: C MIHAI 
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muncă patriotică, anul acesta 
vor fi transportați pe șoselele în 
construcție 150.000 m.c. de pia
tră, cuptoarelor Hunedoarei le 
vor fi trimise 600.000 tone fier 
vechi, iar în vederea combate
rii eroziunilor vor fi terasate 
340 ha. teren, se vor planta 
100.000 pomi fructiferi și se vor 
disloca cel puțin 1.000.000 m.c. 
pătnînt pentru ameliorarea tere
nurilor și irigarea de culturi.

îndeplinind aceste obiective e- 
conomice organizațiile U.T.M., 
tinerii din regiunea Constanța, 
vor aduce o economie statului de 
30.000.000 lei în 1960 și 
40.000.000 lei în 1961.

In numele comitetului regio
nal de partid, tovarășul Vasile 
Vflcu, a subliniat sarcinile im
portante pe care organizațiile 
U.T.M., tineretul din regiune 
este chemat să le îndeplinească 
sub conducerea organizațiilor de 
partid.

Puni nd aceste lardni în fața 
organelor și organizațiilor 
U.T.M., comitetul regional de 
partid a subliniat în același timp 
necesitatea ridicării activității 
organizațiilor U.T.M. pentru 
creșterea conștiinței socialiste a 
tineretului, pentru educarea lui 
politică și ideologică.

Luînd cuvîntul în încheierea 
lucrărilor conferinței tov. Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., a felicitat pe delegați și 
prin ei pe toți utemiștii, din re
giunea Constanța pentru succe
sele dobîndite în lupta pentru în
făptuirea sarcinilor puse de 
partid.

Vorbitorul a sintetizat sarci
nile care stau în fața tineretului 
pentru ridicarea nivelului muncii 
organizațiilor U.T.M., pentru 
mărirea aportului tineretului la 
înfăptuirea sarcinilor puse de 
partid in fața întregului nostru 
popor.

★
Conferința regională U.T.M. 

Constanța a ales noul comitet 
regional, comisia de revizie, 
precum și delegații la cel de al 
III-lea Congres al Uniunii Tine
retului Muncitor. In funcția de 
prim secretar al comitetului re 
gidhal U.T.M. a fost reales to
varășul Teodor Coman.

ION ȘERBkJ

legi i-a preocupi 
sebit), a scos la

elevi din clasă s-au rupt

(Urmare din pag. l-a) 

țeneau — (dovadă a faptului ci 
izolarea, pasivitatea, unor co
legi i-a preocupat în mod deo
sebit), a scos la iveală cu cla
ritate cauzele pentru care unii 
elevi din clasă s-au rupt de 
restul colectivului: munca defec
tuoasă a fostului birou U.T.M. 
de clasă. Vechiul secretar de 
clasă, loan Dumitru, a fost as
pru criticat de adunarea gene
rală. El a muncit sectar, de unul 
singur, și a muncit prost, nu 
s-a preocupat ca utemiștii să 
aibă sarcini, nu s-a șezi sat că 
în clasă, în locul unui colectiv 
unit au apărut grupulețe dez
binate. A avut atitudine neprin
cipială, netovărășească, față de 
ceilalți utemiști, care de altfel 
nu s-au sfiit de loc să-i spună 
părerea lor fn adunare.

Din această adunare au învă
țat mult membrii biroului U.T.M. 
nou ales, utemiștii clasei și, e- 
vident. elevul loan Dumitru. Sco
pul a fost atins. Acum munca 
este concepută astfel: toți au 
sarcini de îndeplinit, membrii 
biroului U.T.M. de d«să con
trolează îndeplinirea lor, cei cu 
mai puțină experiență sînt aju
tați, întrajutorarea la învățătură 
a devenit un lucru firesc în cla
să. Astfel adunarea generală i-a 
ajutat — atrăgînd cu curaj a- 
tenția asupra lipsurilor — pe toți 
utemiștii să îmbunătățească mun
ca colectivului lor.

Elevi ai Școlii eJementare din 
comuna Dragalina, raionul 

Călărași, stringînd fier vechi.

Foto: AGERPRES

In întîmpinarea 
Crosului Balcanic
Joi dimineața a sosit în Capi

tală delegația sportivă a atleți- 
lor din Turcia care va participa 
duminică la cea de-a V-a ediție 
a Crosului Balcanic.

Lotul atleților turci cuprinde 
6 sportivi și 4 sportive. Din rin- 
dul oaspeților se remarcă pre
zența valoroasei atlete Giil Ci- 
ray, care anul treout la Beigrad 
a oîștigat crosul balcanic rezer
vat femeilor, precum și a atleți
lor Onel Catiid, Saban Sukrii 
Dalkilik Muharem și Topsakal 
Husein.

★
In cursul zilei de astăzi ur

mează să sosească echipa de 
cros a R. P. Bulgaria. Federația 
bulgară a anunțat că a selecțio
nat în formație printre alții pe 
Vucikov, Peev, Barcev, Iosifov, 
Danilova, Stoiceva. Sîmbătă di
mineața vor sosi atleții din Iugo
slavia în frunte cu renumitul 
campion Franjo Mihalic

★
Atleții greci care au sosit 

miercuri seara la București s-au 
antrenat joi dimineața la Hipo
dromul Baneasa-galop. O formă 
bună dețin campionul balcanic 
de anul trecut Yoanos Glezos, 
campionul balcanic in proba de 
3.000 m. obstacole, Papavasiliu 
și Dimos.

(Agerpres)

Rolul adunării generale U. T. M.
viața elevilorAm

...La clasa a Xl-a B există 
mulți utemiști și elevi care nu 
vorbesc decît despre dorința lor 
de a intra după absolvirea șco
lii în facultate. Biroul U.T.M. 
al clasei a observat, însă, că 
unii dintre elevi nu se orientea
ză in alegerea viitoarei profe
siuni spre domeniile spre care 
au aptitudini. De pildă, eleva 
Popoiu Magdalena, este slab 
pregătită la limba romînă. Pă
rinții ei vor însă ca ea să ur
meze filologia. Și ea crede 
astă'zi că face un lucru bun ale- 
gindu-și această facultate. La 
romină are 5 dar lucrările 
practice de electrotehnică, arată 
că la disciplinele tehnice este 
mult inai pregătită (de alt
fel și nota diferă: aici are 8). 
Și nu era singura din clasă care 
și-a ales cu ușurință profesiu
nea viitoare. Biroul U.T.M. al 
clasei s-a gîndit atunci să în
ceapă o intensă activitate pen
tru orientarea profesională a e- 
levilor din clasă. „începutul — 
și-au spus ei — trebuie făcut 
într-o adunare generală U.T.M., 
să vedem cam ce gîndesc, ce 
hotărîrî au luat utemiștii să-i de
terminăm pe ceilalți să-și spună 
părerea despre colegii lor și să 
propună ei ce trebuie făcut pen
tru a orienta pe fiecare înspre 
profesiunea cea mai potrivită.

Biroul U.T.M. al clasei a or
ganizat o adunare generală 
U.T.M. intitulată : „Ge meserie

Contribuția delegației noastre 
la conferința regională 
a Comisiilor naționale 

pentru UNESCO
— Declarațiile acad. M. Ralea —

După cum s-a anunțat, recent 
s-a înapoiat In țară delegația 
romînă care a partioipat la Taor
mina (Italia), la cea de-a treia 
conferință regională a Comisi
ilor naționale europene pentru 
UNESCO. Acad. Mihai! Ra
lea, vicepreședinte at Comisiei 
naționale a R.P. Romîne pentru 
UNESCO, conducătorul de
legației, a avut o convorbire ou 
un redactor al Agenției Romîne 
de Presă „Agerpres" în legătură 
cu această manifestare interna
țională.

Țara noastră — a spus acad. 
M. Ralea — a fost prezentă 
pentru a doua oară ta o confe
rință regională a Comisiilor na
ționale europene pentru UNESCO 
după conferința de la Dubrov
nik (R.P.F. Iugoslavia) din 1957. 
La conferința de la Toarmina 
și-au trimis reprezentanți 26 de 
state din Europa, membre aie 
UNESOO. Conferința a avut ca 
scop principal discutarea rela
țiilor dintre diferitele Comisii 
naționale europene pentru 
UNESOO și posibilitățile lor de 
conlucrare.

In invitația trimisă comisiilor 
naționale figura ca un punct im
portant discutarea la „masa ro
tundă" a contribuției UNESOO 
la dezarmarea generală și totală. 
Ol nd am ajuns la conferință, am 
remarcat însă cu surprindere că 
acest punct tui mai figura. Pie
rind de la considerația că dezar
marea nu este numai o chestiune 
militară, delegați* * romînă, ală
turi de alte delegații, a insistat 
ca această problemă importantă 
să nu fie trecută ou vederea. A 
fost astfel convocată „masa ro
tundă" la care au fost invitați 
numai oooducătorii delegațiilor. 
Lulnd cuvîntul. In numele dele
gației romîne. m arătat că deți 
s-au ooostatat oarecari progrese 
pe linia promovării principiHar 
ooexistențe: pașnice in progra
mul UNESOO, totuși această or- 
faaizație internaționaiă se ocupă 
de o serie de probleme secundare 
evitînd marile probleme ale vre
mii. la general, ta cadrul acea- 
tei ,mese rotunde" majoritatea 

Patria. București, Gh. Doja, 
Libertății : Telegrame ; Republi
ca. Elena Pavd. V. Alecsendri : 
Jucătorul: înfrățirea între po
poare, A| Sehia. 1 Mai: Inimă 
de mamă; Magheru. I. C. Fri. 
mu. Miorița. Volga : Reîntoarce
rea ; Lumina, Flacăra, Munca : 
Coțofana hoață: Central. Grivi- 
ța. Olga Bcancic. Floreasca : H 8; 
Victoria. Moșilor : La răscruce 
de drumuri; Maxim Gorki : Mi
zerabilii (ambele serii) ; Timpuri
Noi, Unirea : Vînătorii de tigri; 
13 Septembrie. Aurel Vlaicu : 
Ștrengarii ; Tineretului ; 105&!n
alibi; Alexandru Popov: Jucă- 
toarea de baschet; 8 Martie, G. 
Coșbuc: Uitima noapte pe ..Ti
tanic" ; Cultural : Omul cu pan
taloni scurți; C. David ; Ceasul 
s-a oprit la miezul nopții;; Va- 
sile Roaită : Mai tare ca moar
tea ; T-udor Vhadimirescu : Thăre- 
se Raquin ; Arta : Voci în insu
lă; Popular: Fata cu ulciorul; 
23 August: Lili; Dorica Simo : 
Despre prietenul meu; M. Emi. 
nescu, G. Baco via, 30 Decern- 
brie : Secretul cifrului; Ilie Pin- 
tilie : N-a fost în zadar; 8 Mai: 
Primăvara; Drumul serii, Barbu 
Delavrancea -.Enrico Caruso; N. 
Bălcescu : N-a fost în zadar; 
M Februarie i Părinți fi copii.

trebuie să-mi aleg in viață". Au 
luat cuvtntul aproape toți ele
vii clasei. Fiecare și-a spus gîn- 
durile de viitor, fiecare și-a spus 
părerea despre alegerea făcută 
de colegul său. Pepelea Eleonora, 
Baston Elena, Chiriță Mariâ 
i-au arătat colegei lor Popoiu 
Magdalena că drumul ales de 
ea e greșit, că urmînd filologia 
va deveni un profesor slab pre
gătit și au sfâtuit-o să se orien
teze spre studierea electroteh
nicii ; să se înscrie într-o școală 
tehnică.

S-a constatat că sînt și alți 
elevi care inai păstrează con
cepția greșită că după absolvirea 
școlii medii singurul drum pe 
care trebuie să meargă e dru
mul facultății, nu înțeleg destul 
de bine necesitatea școlii muncii. 
Adunarea generală a sugerat o 
seamă de acțiuni menite să con
tribuie la înlăturarea acestei 
concepții și la formarea la acești 
elevi a unei atitudini noi față 
de muncă : organizarea unei 
tîlniri intre elevii clasei și 
rinții lor muncitori, cîteva 
zite la locul de producție 
muncitorilor, popularizarea 

ite a frun 

in- 
pă- 
vi- 
al 
la

gazeta de perete a frumuseții și 
utilității diferitelor meserii țtc.

...Și la clasa a IX-a ® utemiștii 
au discutat o problemă deosebită 
de educație Sfetcu Alexandru, 
membru în biroul U.T.M. al cla
sei a încercat să copieze la teza 
de geografie. întreaga clasă a 
reacționat imediat. Toți au cerut 
organizarea unei adunări care a 
fost intitulată: „Utemiștii și-au

intervențiilor delegațiilor »u fost 
pozitive, deși ele s-au încheiat 
fără nid o rezoluție.

La celelalte puncte de pe or
dinea de zi acad. Tudor Vianu 
a avut o intervenție foarte apre
ciată, referitoare la schimbul de 
experiență și de publicații între 
Comisiile naționale pentru 
UNESOO, iar dr. Victor Dimi- 
triu și prof. univ. Ștefan Nădă- 
șa>n au făcuit propuneri, luate în 
considerație de conferință, în le
gătură cu contribuția comisiilor 
naționale la programul de asis
tență tehnică a țărilor slab dez
voltate.

Delegația romînă a prezentat 
și un proiect de rezoluție cu pri
vire la eliminarea din manualele 
școlare a oricărei propagande de 
război, rezoluție care s-a bucurat 
de aprecieri generale și a fost 
adoptată cu o mare majoritate 
de voturi.

Ou .prilejul conferinței de la 
Taormina, delegația romînă a re
luat propunerea făoută la confe
rința de la Dubrovnik cu privire 
la convocarea unei tatilniri a re
prezentanților Comisiilor națio
nale pentru UNESCO din țările 
balcanice, în vederea stabilirii 
unui plan de acțiuni regionale 
în domeniul educației, științei și 
culturii.

(Agerpres)

■ S CICOABEA —

pus încrederea în tine". A fost 
o adunare emoționantă, aproape 
toată clasa a luat cuvîntul. Des
chis, în adunare. Sprinceană Cor. 
nelia, Schwart Rașela și mulți 
alți elevi i-au spus lui Alexan
dru că prin intenția sa de a co
pia, de a înșela încrederea co
lectivului și a profesorului, dez
minte încrederea tuturor.

Un elev din clasă, mai slab 
la învățătură, care pînă atunci 
nu luase cuvîntul în nici o a- 
dunare U.T.M. s-a ridicat re
voltat și l-a întrebat pe Sfetcu 
Alexandru: „Cum mă ajuți tu 
pe mine să mă ridic la învăță
tură ? Invățindu-mă să copiez?" 
Adunarea s-a terminat, dar ute- 
miștii nu o vor uita. Dimpotrivă, 
vor aplica în activitatea lor în
vățămintele ei, tși vor întări spi
ritul combativ, de criticare a 
lipsurilor așa cum cere calitatea 
de utemisl.

...Nu de mult, în ziarul „Scîn- 
teia tineretului" a apărut artieo. 
Iul „Egoistul". Era vorba de o 
elevă dominată de sentimentul e- 
goismului. Articolul a fost citit 
de toți elevii și citindu-1 s-au 
gîndit la colectivul lor, al cla
sei a X-a A Clasa aceasta este 
clasă fruntașă la învățătura pe 
oraș. Mai are insă vreo doi 
corijenți și cîțiva elevi cu note 
la limită. Puteau să nu existe 
astfel de note in catalogul cla
sei ior. Ele exista insă, pentru 
că elevi foarte bun' ca. Cris- 
tofor Grigore, Dragomirescu lu- 
liana, Rozinca Maria sînt ego
iști. Ei au refuzat să-și ajute 
colegii. Grigore Cristofor spu-

Semnarea unui Acord 
financiar între 
R. P. Romînă 
fi Danemarca

La 17 martie *.c.  s-a semnat 
la București, la Ministerul Fi
nanțelor, Acordul Intre R. P. Ro- 
mlnă și Danemarca privind re
glementare*  problemelor finan
ciare în suspensie între cele două 
țări.

Din partea romînă Acordul * 
fost semnat de Clement Gavri- 
lescu, din Ministerul Finanțelor, 
iar din partea daneză de di. KarI 
Frederik Hasle, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Danemar
cei la București.

La semnare au participat Nj 
Gonda, director în Ministerul A- 
facerilor Externe, I. Hîncu, direc
tor In Ministerul Comerțului ți 
alți funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, Mi
nisterul Finanțelor ți Ministerul 
Comerțului.

------•------

Sosirea ministrului
Japoniei în R.P. Romînă

La 17 martie * sosii Im Bucu
rești di. Suemitsu Kadowaki, 
trimisul extraordinar și minis
trul plenipotențiar al Japoniei 
în R. P. Romînă.

La sosire la aercportul Bă
neasa, dl. Suemitsu Kadowakf 
a fost întîmpinat de N. Șerban, 
director ad-interitn al Protoco
lului Ministerului Afacerilor Ex
terne.

(Agerpres)

Cei ce înving
„limitele**

(Urmare din pag. l-a)

nu se mai obținuseră nici pe la 
ei și nici prin împrejurimi. Cum 
se explică producția dublă de pe 
cele 5 ha? In vreme ce pe 45 
ha. au fost aplicate numai cîte 
200 kg. îngrășăminte chimice, 
pe cele 5 ha au fost aplicate 
cite 800 kg. Aceasta a demon- . 
strat limpede ce mare valoare 
au îngrașămintele. Pe lingă ca 4 
au realizat tona de porumb la ’ 
un preț de 270 lei, în loc de 
614 lei, cît fusese planificat, ei 
au contribuit la sporirea veni
turilor gospodăriei cu apreciabi
la sumă de 300.000 lei. Odată 
cîștigată această experiență, ea 
a trebuit generalizată. Condu*  
cerea gospodăriei de stat a ho- 
tărvt ca anul acesta să cultive 
cu porumb irigat suprafața de 
400 ha. Iar băieții care anul 
acesta var lucra pe cele 400 ha- 
porumb irigat s-au angajat să 
lucreze astfel ,înât să obțină cu 
cel puțin 1.000 kg. la ha. mai 
mult față de planul de 4000 kg. 
la hectar stabilit de gospodărie.

E intr-adevăr un fapt deo
sebit de semnificativ pentru ceea 
ce înseamnă adevăratul fruntaș 
al recoltelor bogate, care înlă
tură îndoielile, nu se sperie de 
„limite" și pornește curajos la 
luptă, înarmat cu știința agri*  
colă, pentru a zmulge pămîntului 
recolte tot mai mari.

nea: „Fiecare are cap, să în
vețe singur". Pentru a le arăta 
cit de greșit gîiidesc acești ele
vi s-a organizat în această cla
să adunarea pe tema : „Egois
mul". Critica colegilor a fost 
tăioasă, a fost criticată atitudi
nea lor necolcgială, neprinci
pială. Cu siguranță că această 
adunare a folosit elevilor.

In această școală s-au mai 
organizat adunări generale UTM 
la fel de interesante, și la alte 
clase: la clasa a X-a B, adu
narea „Pilda nemuritoare a ute- 
ciștilor", la clasa a Xl.a A „Me
diocritatea este incompatibila cu 
calitatea ‘ ' ■ ■ ■•■ ■ - -
multe

de 
altele.

utemist" și încă

★
aici doar desprevorbit

adunări generale U.T.M.; 
i astăzi

Am 
cîteva . „ 
ele arată însă clar că ____
organizația U.T.M. de la Școala 
medie nr. 2 din Galați știe să 
muncească cu utemiștii, știe să 
aleagă din noianul problemelor 
pe care le ridică viața colective
lor de clasă, acele probleme ca
re sînt hotărîtoare pentru dez
voltarea utemiștilor. Adunările 
generale U.T.M. constituie pulsul 
activității organizațiilor U.T.M. 
de clasă. Și acest puls, după 
cum o dovedesc faptele, bate cu 
regularitate. Ajutați de comu
niștii din școală, membrii co
mitetului U.T.M. pe școală și 
ai birourilor U.T.M. de cfăsă au 
făcut ca adunarea generală să 
fie cu adevărat sfatul utemiștilor, 
în care se rezolvă problemele 
vieții lor școlare și ale activității 
lor obștești.



lată-i pe cei patru tineri eroi sovietici (de la stingă la dreapta) Filipp Poplavski, Ashat Zi
ganșin, Ivan Fedotov și Anatoli Kriudkovski fotografiați pe vasul portavion american, care i-a 

adus la San Francisco.

Eroism, bărbăție, fermitate
ziarist străin : 

de oameni

cuvinte ale 
în mod clar

sol- 
mo-

Oblșnuiți. Sovietici I Așa a 
răspuns un tînăr sovietic, osta
șul Ashat Ziganșin la întreba
rea unui 
oare dv. ce fel 
teți ?

Aceste două 
datului exprimă 
elestia excepțională, înaltul sen
timent al demnității, caracterul 
ferm al omului sovietic, omul 
lumii noi, educat de partidul 
comunist.

La sfîrșitul Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei, cel 
mai în vîrstă dintre ei n-avea 
decît 6 ani. Și ei toți - cei pa
tru — cunosc eroismul militar, 
faptele de arme ale părinților 
și fraților lor sâvîrșite în bătă
liile pentru apărarea Patriei, 
numai din povestirile altora. 
Prin întreaga viață sovietică, 
prin întreaga noastră realitate 
eroică ei au fost însă pregătiți, 
educați în vederea biruirii ori
căror greutăți, care $e pot ivi 
în viața tineretului sovietic.

Și, iată că acum întreaga lu
me vorbește cu admirație des
pre eroica faptă a tinerilor so
vietici Ashat Ziganșin, Filipp 
Poplavski, Anatoli Kriucikovski 
și Ivan Fedotov. 5uferind o ne
norocire, duși de elemente.e 
dezlănțuite ale naturii de la 
țărmurile pămîntului natal, pier- 
zînd orice legătură cu lumea, ei 
au plutit 49 de zile pe întinde
rea nețărmurită a oceanului, în- 
vingînd într-o luptă îndîrjită for
țele oarbe ale naturii. Din a- 
ceastă luptă fără seamăn, tine
rii eroi sovietici au ieșit învin
gători și nimic n-a putut să 
zdruncine curajul lor, să fringă 
voința lor.

Poporul sovietic este entu
ziasmat de fapta eroică a fiilor 
săi. Sentimentele poporului no
stru sînt clar exprimete în tele
grama de salut a tovarășului 
N. S. Hrușciov adresată acestor 
oameni curajoși :

„Prin fapta voastră eroica, 
prin curajul fără seamăn ați im- 
bogâțit gloria Patriei noastre, 
care a educat asemenea oa
meni curajoși, iar poporul so
vietic se mîndrește pe 
vint cu fii săi viteji 
cioși".

Patria Sovietică I 
față de ea determină toate gin- 
duri le și sentimentele, faptele și 
acțiunile omului sovietic, indife
rent în ce condiții s-ar afla el, 
indiferent în ce situație. Și, se 
poate înțelege foarte bine că, 
mulțumind cu căldură salvato
rilor lor - marinarii americani, 
tinerii sovietici s-au gîndit nu
mai la un singur lucru : să se 
întoarcă cît mai repede în Pa
trie. Țara «Șl așteaptă eroii, le 
pregătește o primire călduroasă.

In literatura universală există 
multe povestiri despre calamită
țile pe care le-au înfruntat oa
menii rătăciți prin voia soartel 
pe întinderile oceanului. Printre

drept cu- 
și credin-

Dragostea

Telegrama celor patru eroi sovietici 
adresată tovarășului N. S. Hrușciov

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dată publicității telegrama 
de răspuns pe care cei patru os
tași sovietici au adresat-o din 
San Francisco lui N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. In telegra
mă se spune printre altele: „In 
zilele de grele încercări prin 
care am trecut nu am uitat nici 
o clipă Patria-mamă. Dragostea 
de patrie ne-a dat puteri în lupta

Telegrama de salut
a C. C. al Comsoniolului

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite î

Comitetul Central al Comso- 
molului a adresat o telegramă 
de salut celor patru soldați so
vietici — Ashat Ziganșin, Filip 
Poplavski, Anatoli Kriucikovski 
și Ivan Fedotov — care timp de 
49 de zile au fost purtați de 
valuri pe o ambarcațiune în 
Oceanul Pacific și au fost »al- 
vați de marinari americani.

în lupta crîncenă cu oceanul, 
se spune în telegramă, ați dat

Articol publicat 
în ziarul „Pravda"

ei au fost șl oameni care s-au 
distins prin bărbăție și curaj. 
Niciodată nu s-a intîmplat însă 
ca în fața primejdiei permanent 
amenințătoare și in decursul u- 
nui timp atît de îndelungat un 
colectiv de oameni să-și păs
treze stăpînirea de sine, calmul, 
disciplina, simțul datoriei, al to
vărășiei, înaltele calități morale 
și conștiința. Un asemenea 
exemplu l-au oferit oamenii so
vietici.

Cum 
eroică, 
biruie 
le? Ei 
ceasta, 
sintem 
toii Kriucikovski.

In fapta eroică a celor patru 
oameni sovietici se oglindesc, ca 
soarele îhtr-o picătură de apă, 
trăsăturile modului de trai so
vietic : prietenia și într-ajutora- 
rea popoarelor, unitatea moral- 
politică a societății noastre, pa
triotismul sovietic dătător de 
viață. Cine sînt ei, acești erei ? 
Oameni sovietici, de rînd, ieri 
muncitori și colhoznici din dife
rite regiuni ale țării noastre de 
necuprins - de pe malurile Ni- 
prului, Volgăi, Amurului. Ei sînt 
reuniți de un singur gind, de 
un singur sentiment - a sta in 
slujba marii lor Patrii socialiste, 
poporului lor — constructor cl 
comunismului.

Atunci cind analizezi fopta 
eroilor sovietici, îp’ reînvie in 
memorie cuvintele leniniste core 
ord ca o flacără veșnică : „Pă
șim intr-un mănunchi strins pe o 
cale prăpăstioase și grea, ținin- 
du-ne puternic de mmi~. Astfel 
V. I. Lenin a caracterizat pe 
primii luptători revoluționari pen. 
tiu socialism, care și-au consa
crat întreaga lor viață fericirii 
poporului. Tineretul nostru sovie
tic și-a însușit tradițiile 
a ie partidului leninist a! 
niștilor. Eroii Oceanului 
constituie o întruchipare 
tineretului sovietic combativ, de
votat pină la capăt mc-eței cau
ze a comunismului. Ori cît de 
prâpăst'ocsă și grea a fost ca
lea lor, ei, apucindu-se puternic 
de mîini, au parcurs-o cu cinste, 
biruind toate piedicile și obsta
colele. Năzuințele tineretului no
stru sînt bine exprimate de cu
vintele cunoscutului „Gntec cl 
entuziaștilor" ;

se poate explica fapta lor 
ce forța le-a ajutat sâ 
dificultățile inimaginati- 
înșiși au răspuns la a- 
„Prietenia noastră. Așa 
educați" — spun« Ana-

eroice 
corru- 
Pocrfic 
vie a

Pentru noi nu exista obstacole 
nici pe mare, nici pe uscat 

Noi nu ne temem nici de ghe
țuri, nici de nori.

Noi vom duce prin lumi și secole 
Focul sufletului nostru, drapdut 

țârii noastră

Fapta eroilor 
ționat profund

sovietici a emo- 
opinia publică 

demnă de

ne refacem 
și că dorim

cu forțele naturii. Credincioși da
toriei de ostași ne am străduit să 
avem o comportare 
ostașii sovietici.

Vă raportăm că 
forțele și sănătatea 
fierbinte să ne înapoiem cit mai 
grabnic pe pămintuî natal pen
tru a ne ocupa din nou locul în 
rindurile armadei.

Telegrama a fost semnată de: 
caporalul Ziganșin, solda ții Pop
lavski, Kriudkovski, Fedotov.

dovadă de o dîrzenie, neînfri
care, rezistență, îndrăzneală, 
simț al datoriei și spirit tovă
rășesc fără precedent.

Numele voastre vor fi înscrise 
în cartea de onoare a Conisomo
lului leninist și vor figura ală
turi de numele glorioase ale ti
nerilor eroi ai muncii și din 
timpul războiului — ale celor 
mai buni reprezentanți ai tine
retului sovietic și ai Comsomo- 
lului. 

mondială, a stîrnit un viu inte
res în toate țările lumii. Ei au 
fost primiți cu căldură în S.U.A. 
pe pămîntul țării pe care au pă
șit după încercări grele. In pur
tarea nobilă a marinarilor ame
ricani, în atitudinea plină de 
grijă a autorităților americane 
față de tinerii sovietici, oamenii 
sovietici văd o expresie a rela
țiilor de prietenie care se dez
voltă între U.R.S.S. și S.U.A. To
varășul N. S. Hrușciov în tele
gramele adresate președintelui 
S.U.A., Dwight Eisenhower și pri
marului orașului San Francisco, 
John Christopher și-a exprimat 
recunoștința pentru salvarea ce
lor patru curajoși tineri sovietici, 
pentru primirea caldă și priete
nească care li s-a făcut.

Semnificative sînt cuvintele a- 
mericanilor de rînd. Marinarul 
George Kelly spune : „Sînt uimit, 
nu găsesc cuvinte pentru a-mi 
exprima admirația față de erois
mul lor“. „Rușii, — a declarat 
muncitorul rutier Peter Fox, — 
sînt după părerea mea oameni 
neobișnuiți. Eu ii cunosc incâ 
din războiul trecut, cind am lup
tat împreună în Europa. Vă a- 
mintiți de Stalingradul lor ? Vă 
amintiți cum au zdrobit oasele 
lui Hitler ? Acestea sînt minuni I 
Iar astăzi, după cum vedeți ei 
continuă aceste minuni. Sînt 
convins că acești băieți s-aV fi 
comportat la fel și în bătălie. 
Rușii, probabil, sînt toți astfel 
de oameni I"

Chipul luminos cl soldatului 
sovietic a fost zugrăvit de M. 
Șofohov în minunata sa nuvelă 
,-Socrta unui om**.  Eraul ocestei 
nuvele. Ard «ei SocoIov este un 
om cu o excepțîono;â putere de 
voință. Trecînd prin focul răz
boiului, ei n-a fost frint, n-a 
fost învins de acesta. Și iată el 
pășește împreună cu micul său 
fiu adoptiv. împreună cu auto
rul. cititorul este convins că „a- 
cest om rus, un om cu voință 
de neînvins, se va maturiza și 
va crește lingă umărul părintesc 
un om care, mcturîzîndu-se va 
putea rezista la toate și birui 
toate in calea sa, dacă Patria 
îi va cere aceasta-. Așa sînt ei, 
eroii zilelor noastre, cei 
vîrstă cu micul Socolov 
astăzi sînt maturi.

Țara Sovietică se află 
nâ înflorire a forțelor sale crea
toare. Fiecare zi a ei este pă
trunsă de muncă susținută, de 
eroismul în masă al poporului, 
care înfăptuiește hotâririle isto
rice ale Congresului al XXI-lea 
ai P.GU.S. Fapta eroică a celor 
patru tineri sovietici, care au 
rezistat cu bărbăție in lupta îm
potriva elementelor naturii, care 
au dat o pildă în ce privește 
slujirea Patriei insuflețește tine
retul nostru, pe toți oamenii so
vietici la noi acțiuni glorioase In 
numele întăririi păcii în lumea 
întreaga, în numele victoriei co
munismului.

de o
care

In pH-

Un exemplu minunat 
pentru to(i marinarii 

din lume
ln-
co

li au-

OSLO 17 (Agerpres). — 
tr-un interviu acordat unui 
respondent TASS, Knut 
gland, participant la expediția 
pe pluta „Kon~Tiki*,  cercetător 
la muzeul Kou-Tiki, a apreciat 
mult eroismul soldaților sovie
tici, Acești oameni sovietici au 
dat dovadă de o extraordinară 
bărbăție.

Merită toate laudele faptul că 
acești patru oameni sovietici nu 
s-au predat, a declarat Hau- 
find. Ei au sperat tot timpul 
in salvare și au luptat pentru 
ea. Acesta este un exemplu mi
nunat pentru toți marinarii din 
lume.

Pe pluta „Kon-Tiki**  existau 
rezerve suficiente de alimente 
precum și ustensile de pescuit 
bune și variate. Nimic din toate 
acestea nu ou avut oamenii so
vietici care printr-o împrejurare 
tragică s-au pomenit singuri în 
mijlocul apelor nemărginite ale 
Oceanului Pocific, bintuit de 
furtună. Acest lucru subliniază 
și mai mult eroismul celor pa
tru oameni sovietici.

Salvarea soldaților sovietici de 
către marinarii militari ameri
cani, a subliniat K. 11 au gland, 
este o mărturie a faptului că 
oamenii simpli, se înțeleg tot
deauna. Trebuie ca tot așa să 
se înțeleagă și personalitățile 
marcante.

Lucrările Comitetului
dezarmarecelor 10 state pentru

GENEVA 17 — Trimisul spe
cial Agerpres, Horia Liman, 
transmite :

Ședința din 17 martie a Comi
tetului celor zece state pentru 
dezarmare a fost prezidată de 
delegatul Canadei, generalul 
Burns. Ea a avut un caracter 
închis. Ședința următoare a 
fixată pentru 18 martie.

Observatorii și ziariștii 
zenți la conferință remarcă 
dițiile favorabile în care se 
fășoară lucrările acestei confe
rințe, condiții create fără îndo
ială de o anumită atmosferă de 
destindere a încordării interna
ționale care a început să se ma
nifeste odată cu vizita istorică 
făcută de N. S. Hrușciov în Sta
tele Unite. Se consideră că alte 
două evenimente apropiate aș
teptate cu cel mai mare interes

fost

pre- 
con- 
des-

NEW YORK 17 (Agerprw). 
— TASS transmite î Revista 
săptămînală „Parade", care ■- 
pare într-un tiraj de peste 
15.000.000 exemplare «ub forma 
unui supliment de duminică la 
53 de ziare americane, a publi
cat în numărul său datat 20 
martie o scrisoare deschisă adre
sată de redactorul său, D. Kor- 
kyn, președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov și președintelui S.U.A., 
D. Eisenhower.

în această scrisoare autorul 
propune ca N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower „să examineze

Cuvîntarea lui Nehru
în parlamentul indian

DELHI 17 (Agerpres). - La 
17 martie în Camera Populară a 
parlamentului indian au luat 
sfirșit dezbaterile asupra bu. 
getului Ministerului Afacerilor 
Lxterne al Indiei, care au durat 

dcuă zile. La încheierea dezba
terilor, primul ministru al Ia
dei, Nefaru, a rostit o scurtă 
cuvmtare.

Referindu-se la situația inter
națională Nehru a subliniat că 
in prezent perspectivele stabilirii 
păcii s-au îmbunătățit mult in 
comparație cu trecutul. Sub
liniind uriașa însemnătate pentru 
cauza păcii în întreaga lume a 
apropiatei conferințe la nivel 
Înalt, Nehru și-a exprimat spe
ranța că rezultatele conferinței 
vor avea o influență ptfzitivă în 
rezolvarea unor probleme inter
naționale importante ca dezar
marea și interzicerea producției 
și experimentării armei atomice.

Vorbind despre relațiile cu Re-

Adenauer peste ocean...
Adenauer a devenit cunoscut 

pe arena internațională, încă 
mai de mult, ca un cal breaz. 
Unde se petrece un act ori vreo 
declarație in spiritul „războiului 
rece'*,  fie deschis, fie voalat, de 
obicei, este vorba și de Ade
nauer, lider al celor ce se împo
trivesc destinderii încordării in
ternaționale. După cum se cu
noaște în aceste zde s-a desfășu
rat vizita pe care Adenauer a 
făcut-o in Statele Unite. încă de 
la anunțarea veștii că Adenauer 
va traversa oceanul, chiar un ziar 
vest-german „Neue Rhein Zei- 
tung" arăta că cu acest prilej 
„cancelarul va încerca să împie
dice cu orice preț ca americanii 
să accepte vreo propunere sovie
tică în direcția slăbirii încordă
rii**.  Și intr adevăr, chiar și pri
mele manifestații la care a parti
cipat Adenauer au dovedit că el 
încearcă să unească intr-un sin
gur front pe cei mai reacționari 
politicieni americani, care vreme 
de ani de zile continuă să se si
tueze pe o poziție contrară de
stinderii. Un adevărat pelerinaj 
i s-a făcut lui Adenauer de că
tre o seamă de persoane cunos
cute prin ostilitatea lor față de 
pace. In zilele pe care le-a pe
trecut la New-York, Adenauer l-a 
întilnit pe Kelson Rockefeller, 
pe cardinalul Spellmann, pe di
feriți proprietari de ziare, înrăiți 
bossi sindicali. Cu toții, aceștia 
s au întrecut care mai de care în 
a-i face osanale lui Adenauer 
ca protagonist al reacțiunii și al 
războiului rece, ca unul ce are 
idei similare cu ale lor.

Trebuie remarcat in același 
timp și faptul că o seamă de 
cercuri americane s-au dovedit 
mai rezervate față de Adenauer, 
ințelegînd că pozițiile acestuia 
sînt nerealiste, fiind compro-

Tragedia unor copii din Istanbul
Dtpă cum relatează ziarul 

turc ,,Akșam“. într-un cartier 
din Istanbul a ars de curînd o 
casă pe jumătate dărîmată îm
preună cu trei copii care se a- 
flau în ea. „Tatăl copiilor scrie 
ziarul, este paznic de noapte la 
poșta d:n Istanbul, iar soția sa 
muncește pentru a contribui la 
întreținerea copiilor. Cei trei 
copii erau singuri, încuiați în 

coresponden- 
cercurile din 
declară că

de opinia publică din lumea în
treagă — vizita luf N. S. Hruș
ciov în Franța și conferința la 
nivel înalt — vor contribui și ele 
în mod pozitiv la crearea unui 
climat de pace.

După cum arată 
tul agenției Reuter, 
preajma conferinței 
deși există divergențe între est 
și vest ou privire la scopurile și 
obiectivele conferinței, totuși pînâ 
în prezent discuțiile s-au desfă
șurat „intr-o atmosferă bună“. 
Ziarul „New York Herald Tribu
ne" referindu-se la anumite 
cercuri interesate să creeze o at
mosferă 
turâ cu 
scrie că 
tiv de a 
mistă față de conferință". Dim-

de scepticism în legă- 
rezultatele conferinței, 
„nu există nici un mo- 
adopta o atitudine pesi-

le- 
între conducă- 
și S.U.A., se va

R. S. S. și S. U. A.
în cursul convorbirilor lor con
fidențiale care vor avea loc la 
Moscova în luna iunie a.c. pro
blema creării unei linii telefo
nice directe care să funcționeze 
continuu".

Autorul scrisorii subliniază că 
dacă va exista o asemenea 
gătură directă 
torii U.R.S.S.
micșora posibilitatea izbucnirii 
unui război accidental din cau
za „defectării unui mecanism, a 
greșelii unui om, a înțelegerii 
greșite a unui ordin, sau pur 
și simplu dintr-o confuzie".

Populară Chineză, pri- 
prin.

publica , _
mul ministru a declarat că 
cipala problemă care stă In pre
zent în fața Indiei este proble
ma frontierelor și soluționarea 
divergențelor de frontieră cu 
China.

In cursul dezbaterilor asupra 
bugetului Ministerului Afacerilor 
Externe al Indiei, membrii Ca
merei Populare au acordat o a- 
tenție deosebită apropiatelor tra
tative dintre prunul ministru 
Nehru și premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai care trebuie să aibă loc 
la Delhi în aprilie. Majoritatea 
deputaților care au luat cuvintul 
la ședința din 16 martie au sa
lutat apropiatele tratative în
dreptate spre soluționarea diver
gențelor de frontieră dintre cele 
două țări, și și-au exprimat spe
ranța că intîlnirea dintre cei doi 
prim-miniștri va duce la rezul
tate pozitive.

mise în fața opiniei publice 
mondiale.

In urma întrevederii pe care 
Adenauer a avut-o la 15 martie 
cu D. Eisenhotcer a fost publi
cat un comunicat, in termeni 
nebuloși, dar care totuși lasă să 
se vadă că Adenauer s a străduit 
pe cît i-a fost cu putință să ob
țină din partea cercurilor occi
dentale o garanție că ele se vor 
situa pe vechile poziții in ceea 
ce privește problema tratatului 
de pace cu Germania și în pro
blema reglementarii situației 
anormale a Berlinului occidental.

Semnificativ este și faptul 
că la puține ore după ce pă
răsea Casa Albă, Adenauer se 
lăuda în gura mare că este pro
fund satisfăcut. „Sînt convins — 
a spus Adenauer — că la apro
piata conferință la nivel înalt, 
aliații occidentali se vor situa pe 
o poziție fermă în problema 
Berlinului** . Cuvîniările pe care 
Adenauer le-a rostit în S.UM. 
prin care a încercat să stimuleze 
„războiul rece**  au stîrnii neli
niște și indignare atît în Europa 
cît și în Statele Unite. Pe drept 
cuvînt ziarul „Star**  din fFashing- 
ton întreba: „Pentru ce sâ se a 
corde cancelarului Adenauer, a 
cărui poziție în trecut a fost de o 
intransigență categorică, vreun 
drept de veto în reglementarea 
care poate fi acceptabilă celor 
trei puteri occidentale și Rusiei?**.  
Și săptămînalul britanic Econo
mist**  nemulțumit de politica 
oarbă a R.F.G. a cerut lui Ade
nauer să-și revizuiască atitudinea 
negativă față de apropiatele tra
tative între Est și Vest.

Cancelarul insă nu este dispus 
să asculte de sfaturile bune. El 
se cramponează și face tot ce i 
stă în putință pentru a stimula 
„războiul rece**.

CAROL ROMAN

casă. Cind a izbucnit incendiul, 
cel mai mare — în vîrstă de 
șase ani — nu a știut cum să-și 
salveze frățiorii. Nu exista nici 
apă cu care să poată fi 
incendiul. In mahalaua de 
libe mizere din cutii de 
serve apa este un lux, nu există 
nici străzi practicabile și de a; 
ceea pompierii nu au putut veni 
la timp în ajutor. 

potrivă, subliniază ziarul ame
rican, „există motive să sperăm 
că această conferință va desțe
leni în domeniul dezarmării un 
teren care in decurs de 12 ani 
s-a dovedit a fi inaccesibil. Da
că conferința va reuși să reali
zeze o înțelegere importantă în 
domeniul dezarmării, ea va des
chide perspective foarte deosebi- 
te“ de actuala situație.

-- •—
Rezoluția Comisiei 

O. N. U. pentru 
drepturile omului

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Corespondentul din Geneva al 
agenției Reuter relatează că Co
misia O.N U. pentru drepturile 
omului a cerut in unanimitate 
statelor membre ale O.N.U. să 
adopte legi prin care să inter
zică manifestările de discrimi
nare rasială și de intoleranță 
religioasă.

In rezoluția adoptată comi
sia condamnă valul de antise
mitism care s-a dezlănțuit ' nu 
demult în Europa occidentală și 
care, după cum se știe, a înce
put din Germania occidentală. 
Comis:a a calificat aceste ac
țiuni drept o încălcare a Car
tei O.N.U. și a Declarației drep
turilor omului. Comisia a chemat 
statele membre ale O.N.U. să 
ia toate măsurile necesare 
pentru a nu mai permite ase
menea acțiuni în viitor și a le 
condamna dacă vor fi sâvîrșite.

(Agerpres).
Națiunilor din 

cea de-a

GENEVA 17 
Joi în Palatul 
Geneva s-a deschis 
doua conferință a O.N.U. in do
meniul dreptului maritim inter
național. La conferință sînt re
prezentate peste 80 de țări.

PARIS 17 (Agerpres). —
La 16 martie la Paris a avut 

loc o ceremonie in cursul 
reia s-au predat arhivei 
Șei o serie de documente 
arhivele franceze salvate de ar
mata sovietică in cel de-al doi
lea război mondial. Printre a- 
ceste documente se află o scri
soare a regelui francez Henric 
al IV-lea, inventarul valorilor 
din palatul de la Versailles, ar
hiva cunoscutului expert in pro
blemele Indiei, Levi Silvin.

LONDRA. Potrivit datelor pub
licate la 15 martie de Ministerul 
Muncii, în perioada ianuarie 1956- 
ianuarie I960 în Anglia prețurile 
cu amănuntul au crescut 
la sută.

STOCKHOLM. - In 
Festivalului internațional

că- 
Fran- 

din

cu 10

cadrul 
al fii- 

melor de scurt metraj, organizat 
de Muzeul de artă modernă din 
Stockholm, la care au participat 
printre alte fdri Anglia. S.U.A., 
Cehoslovacia, Franța, R. P. Ro- 
mină a prezentat filmele „Scur.

s -
Lg 15 martie a-au desfășurat 

în Coreea de sud alegerile pre
zidențiale. încă înaintea acestei 
date se putea citi într-un ziar 
american bine informat, cum eete 
„Washington Post-, faptul că 
,Jiu poate exista nici un dubiu 
in privința rezultatului ale ger i- 
lor**.  Ca să ajungi la această 
concluzia nu trebuia să fii un 
mare specialist în materie.

Cum s-a desfășurat campania 
electorală ? Corespondentul în 
Coreea de Sud al revistei londo
neze ..Eastern World" transmitea 
că Li Sîn Man a pus la bătaie 
pentru a-și asigura victoria în 
alegeri 35.000 de polițiști. Nu
mărul i s-a părut totuși insufi
cient. A ordonat și armatei sale, 
ca un efectiv de 650.000 oameni, 
să fie gata oricînd pentru inter
venție..

Candidînd pentru a patra oară, 
Li Sîn Man — ajuns la vîrstă 
de 85 de ani — a acumulat ex
periență în privința alegerilor. 
Și nu putea da chix. Toate mij
loacele îi stăteau la îndemînă.

Franța in
lui N. S

nu 
fi
lth

■ marilor evenimente inter
zonale, convorbirile dintre

PARIS 17 (Agerpres). — Po
rul irancez a aflat cu satis

facție că timpul rezervat con
vorbirilor dintre N. S. Hrușciov 
și președintele de Gaulle 
a suferit nici o modificare, 
ind chiar spirit. Privite în 
mina ui a 
nafîonaii , 
cei doi oameni de stat sînț pri
vite in Franța nu numai ca un 
important - Jalon în relațiile 
fraiîco-sovietice dar și ca un e- 
lement determinant al situației 
interiTațioiiale în ansamblu.

Optnia publică franceză a a- 
cordat o atenție deosebită me
sajului adresat de N. S. Hruș
ciov conferinței pentru dezarma
re care a început de două zile 
la Geneva iar planul prezen
tat de U.R.S.S. la această con
ferință a trezit prin realismul și 
eficiența sa un profund interes. 
„Coexistența pașnica și dezar
marea sînt indisolubil legate’*,  
se subliniază în cercurile zia
ristice de la Paris.

Numeroase personalități 
vieții publice, oameni 

ale 
vieții publice, oameni politici, 
gazetari, și-au exprimat convin
gerea că date fiind pozițiile so
vietice în problemele interna
ționale importante este posibil 
să se realizeze o apropiere a 
punctelor de vedere. Directorul 
general a*l  ziarului „France Soir£ 
spunea referindu-se la vizita pe 
care N. S. Hrușciov o va face 
în curînd în Franța că aceasta 
„poate și trebuie să marcheze 
o dată de o importanță capitală 
nu numai în ce privește sfîrși
tul războiului rece dar 
realizarea unei păci 
Explicîndu-și ideea, 
francez sublinia că 
în care știința 
pa?» gigantici, 
vechi, puternice 
au datoria să ajute 
țările noi și mai puțin dezvol
tate In care este necesar să se

și în 
calde".

, ziaristul 
„îhtr-o lume 

înaintează cu 
în care țările 

și înzestrate, 
în comun

tă Istorie" și ,,$apte Arte*'.  Cro. 
niciie apărute in ziarele „Stock, 
holms Tidningen" și „Svenska 
Dagbladet" apreciază filmele ca 
frumoase realizări ale cinemato. 
grafiei rominești.

BAGDAD ■ Cu prilejul primei 
aniversări a semnării acordului 
de colaborare economică și teh. 
nică între U.R.S.S. și Repubjoa 
Irak, la 16 martie G. T. Zaițev, 
ambasadorul U.R.S.S. în Irak, a 
oferit o recepție la care au luat 
parte membrii guvernului Iraku. 
fui în frunte cu primul ministru 
Kassem, ofițeri superiori ai ar. 
matei irakiene, reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri din Irak și 
din străinătate, fruntași ai vieții 
politice și obștești din Irak, 
ziariști.

NEW YORK. — Agențiile a- 
mericane de presă anunță că sta. 
tele din sudul și estul S.U.A. slnt 
bîntuite de puternice viscole de 
2ăpadă însoțite de grindină și 
ploi torențiale. In orașul Plant 
City din centrul Floridei, ca ur. 
mare a inundațiilor provocate de 
ploi, 600 de persoane au rămas 
fără adăpost.

RABAT. Driss SJaoui, subsecre. 
tar de stat la Ministerul corner, 
țului, industriei și marinei co
merciale, a declarat că Marocul 
a hotărtt să stabilească la 12 
mile marine limita apelor terito- 
riale ale Marocului.

Astfel, el a interzis mitingurile 
și demonstrațiile, apoi a ordonat 
pur și simplu arestarea și mal
tratarea tuturor celor care se 
pronunțau împotriva lui.

Li Sîn Man și-a luat toate 
măsurile de precauție. Adversa
rul său principal în alegeri a 
murit subit. De fapt nu este un 
cax unic. Li Sîn Man a folosit a 
treia oară această metodă, pen
tru a se descotorosi de adversarii 
săi Agenția Reuter relatează că 
unui alt pretendent la postul de 
președinte i-au fost furate do
cumentele, iar unul din liderii 
partidului democrat de opoziție 
a fost ucis. Alți 50 de membri 
ai aceluiași partid au 
câți și bătuți, iar doi 
uciși.

In această atmosferă 
re, violență și asasinate au avut 
loc alegerile. Revista londoneză, 
pomenită mai sus, mărturisea că 
rezultatul alegerilor nu depinde 
de cei care votează „ci de cei 
care numără buletinele". In
tr-adevăr, clica lisînmanistă n a

fost ala* 
dintre ei

de teroa-

Desen de O. ABRAMOV 
(Din „Comsomolskain Pravda") 

aștepta ren 
Hrușciov 
stabilească reguli riguroase care 
să facă imposibilă folosirea for
ței pentru reglementarea con
flictelor, divergențelor sau pur 
și simplu a contradicțiilor, în
tr-o lume care impune aseme
nea sarcini este necesar ca sta
tele să se cunoască mai bine 
pentru a putea acționa în co
mun".

Rele vi nd importanța convor
birilor dintre N. S. Hrușciov și 
De Gaulle, Jacques Fauvert, re
dactor șef adjunct al ziaxului 
„ue Monde”, sublinia că ele 
„pot avea o influență hotărî- 
toare asupi»a conferinței la nive
lul cel mai înalt. Intîînirea 
dintre cei doi oameni de stat 
va face posibilă o tratare mal 
deschisă a ansamblului proble
melor internaționale actuale", 
arăta Fauvet.

In presa franceză se acordă 
un spațiu larg perspectivelor 
pe care vizita lui N. S. Hruș
ciov în Franța Te deschide le
găturilor dintre cele două țări.

Iată ce credem despre apro
piata vizită în Franța a pre-i 
mierului Hrușciov, au spus ar
tista Josephine Baker și muzi
cianul Jo Bouillon: „Nu putem 
să nu salutăm această acțiune, 
nu putem să nu salutăm intîl- 
nirile care vor începe între con. 
ducătorii celor două state.

Dorim ca toți oamenii să le 
urmeze exemplul, pentru ca 
schimburile reciproce și contac
tele să fie Înlesnite la maxi
mum. Datorită acestei cunoaș
teri reciproce, dind dovadă 
răbdare, fiecare îl va putea 
țelege mai bine pe celălalt".

In numeroase localități 
Franța au loc zilele acestea a- 
dunări consacrate prieteniei 
fra-nco-sovietice.

In cadrul unei asemenea 
reuniuni, care a avut loc la 
Bloie, partici-panții au adresat 
ambasadei U.R.S.S. următoarea 
telegramă cu rugămintea de a 
fi predată lui N. S. Hrușciov : 
„600 de prieteni ai Uniunii So
vietice doresc președintelui 
Hrușciov însănătoșire rapidă".

Adunări consacrate apropia
tei vizite a lui N. S. Hrușciov 
au avut loc la Lille, Tours, Bor
deaux, Marsilia, Tarbes, Nîimes, 
Lyon, Dijon, Verdun, Reims, 
Toulouse și în alte orașe.

de 
în.

din
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Măsuri 
pentru dezvoltarea 
economică a Cubei
HAVANA 17 (Agerpes). — 

La 16 martie a fost promulgat 
un important decret guverna
mental privitor la stabilirea 
funcțiunilor comitetului central 
de planificare al Cubei, Decre- 
tul prevede că com’tetul, care 
va fi prezidat de primul mi
nistru Fidel Castro va fixa o- 
biectivele generale ale dezvoltă
rii economice a țării și se va 
mai ocupa printre altele de 
probleme referitoare la propor
țiile care trebuie să existe in
tre numărul și importanța în
treprinderilor de stat și parti
culare, la îmbunătățirea distri
buirii venitului național între 
diferitele pături sociale, precum 
și la elaborarea bugetului de 
stat. De asemenea comitetul va 
supraveghea modul cum sînt 
făcute investițiile particulare.

pe gînduri pentru a-î alunga 
și chiar răpi pe cei puși să par
ticipe la numărătoarea voturiloi 
și despre al căror atașament 
față de Li Sîn Man aveau în
doieli. Corespondentul agenției 
France Presse scria din Seul că 
chiar în seara zilei de 15 mar 
tie — deci ziua alegerilor — 
Partidul democrat din opoziția 
a publicat o declarație în oar« 
consideră alegerile ca fiind neva 
labile datorită amestecului agen- 
ților lisînmaniști și a metodeloi 
ilegale de numărare a voturilor 
Același corespondent relata că la 
Masan, 2000 de persoane, prin 
tre care numeroși studenți, g-av 
masat în aceeași seară în fața 
primăriei cerînd să înceteze o 
perațiile de despuiere a scrutinu 
lui deoarece votarea s-a făcut în 
condițiile cunoscute. Demonstra 
ții asemănătoare au avut loc a 
proape pretutindeni în Coreea 
de Sud-

Li Sîn Man și-a asigurat astfel 
pentru a patra oară fotoliul dic
tatorial. Interesant este că Insti 
tutui pentru problemele coreene 
din Washington — căci există și 
un asemenea institut în S.U.A.— 
și a spus tocmai în aceste zile 
părerea sa despre regimul lui 
Li Sîn Man. Iat-o : „Statele 
Unite comit o mare greșeală 
prezentînd regimul lui Li Sîn 
Mon drept bastion al democra
ției în Extremul Orient. Regi
mul lui Li Sin Man devine din 
ce în ce mai mult un regim de 
reprimare, venal. El se descom
pune dinăuntru. Coreenii sînt 
convinși că singurul scop al lui 
Li Sîn Man este să-și permanen
tizeze puterea cu ajutorul finan
ciar al Americii,
poliția sa, pe clica sa 
și pe grupurile sale 
Este o părere realistă.

bazinduse pe 
militaristă 
teroriste'*.
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