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Numai produse
— de calitate! —

AL P. M. R.

Să facem orașul 
și satul nostru 

tot mai frumos!
Brigadierii constănțeni 

pe șantiere
Pe șantierul marelui parc ce 

se amenajează pe locul fostei 
stații C.F.R. din Constanța, 
flutură, in bătaia vîntului, stea
gurile purpurii ale brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică. 
Pe numeroase străzi a>le orașu
lui, jos, pe faleză, pe bu
levardele Lenin și Republicii 
răsună cîntecul voios de muncă 
al tinerilor. După orele de 
producție, tinerii vin să se în
treacă muncind pentru moder
nizarea și înfrumusețarea Con
stanței.

Nu de mult, pe șantierul 
noului parc, cu puțin înaintea 
lăsării lucrului, băieții din 
brigada nr. 60, de la Între
prinderea regională metalur
gică „Energia", una din bri
găzile de muncă patriotică 
fruntașe pe oraș, i-au invitat 
pe toți comandanții brigăzilor 
aflate pe șantier — vreo 20 
la număr — la o scurtă cons
fătuire.

— în luna mai — a început 
să explice Gheorghe Mărgărit, 
comandantul brigăzii de muncă 
patriotică de la 1JLM, „Ener
gia" — parcul va trebui să fie 
gata, odată cu darea în ex
ploatare a noii gări. Lupți nd 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate ca răspuns la 
chemarea brigăzilor din Orașul 
Stalin și raionul Codlea, bri
găzile noastre intensifică între
cerea ca pînă la sfîrșitul anu
lui. fiecare membru al brigă
zilor utemiste de muncă patrio
tică să efectueze cel puțin 200 
ore de muncă voluntară la 
curățarea și înfrumusețarea 
orașului.

Comandanții brigăzilor de la 
Centrul mecanic, institutul re
gional de proiectări, Aprozar, 
Petrol, T.R.C.L., vorbind în 
numele brigăzilor lor, și-au luat 
angajamentul să contribuie la 
îndeplinirea înainte de termen 
a obiectivelor ce le-au fost în
credințate. S-a născut astfel o 
pasionantă întrecere între bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Constanța, sprijinind 
întrecerea brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică a instituit 
un drapel de brigadă fruntașă 
în munca de modernizare și 
înfrumusețare a orașului.

In zilele de întrecere ce au 
urmat, orașul a devenit mai 
frumos și prin munca brigăzi
lor utemiste de muncă patrio
tică. Seară de seară, vuietul 
mării s-a îmbinat cu ritmul 
unei noi melodii, ritmul tîrnă- 
coapelor, al sutelor de tirnă-

coape care mușcau din vechea 
faleză. Zeci de tineri, membri 
ai brigăzilor utemiste de mun
că patriotică au lucrat aici, pe 
faleza cazinoului, la lucrările 
de modernizare. Peste cîteva 
săptămini turiștii, plimbîndu-se 
pe faleza ornată cu minunate 
aspecte marine, vor spune cu 
siguranță cuvinte de laudă des
pre munca brigadierilor. Dar 
unde n-au lucrat, unde nu lu
crează în orașul Constanța 
membrii brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică ? Lor 
le-au fost încredințate în acea
stă perioadă lucrările necali
ficate la modernizarea bu
levardului Lenin. Troleibusele 
alunecă acum de la un capăt 
la altul al frumosului bulevard, 
pe lîngă sutele de tei de curînd 
plantați. Tinerii muncitori din 
Portul Constanța, elevii școli
lor medii, mecanicii de la 
I.R.T.A, și mulți alți tineri au 
lucrat aici și și-au îndeplinit 
angajamentul luat. In această 
perioadă, tinerii nu lipsesc 
nici de la săpăturile arheo
logice care se fac în Piața 
Ovidiu, pentru scoaterea la lu
mină a mozaicului antic. După 
ce au răspuns chemării la între
cere a tinerilor din Orașul Stalin 
și raionul Codlea, brigăzile 
utemiste de muncă patriotică, 
continuîndu-și munca de des
coperire a mozaicului, au efec
tuat aproape 500 metri cubi 
săpături arheologice. La de
molările care s-au făcut în 
cartierul noii gări C.F.R. în 
vederea prelungirii Bulevardu
lui Republicii, circa 3000 de 
tineri au lucrat mai multe mii 
de ore de muncă voluntară.

Acestea sînt doar cîteva din 
succesele obținute de brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
din orașul Constanța în munca 
de modernizare și înfrumuse
țare a orașului. Întrecerea între 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din oraș se dovedește 
a fi o inițiativă prețioasă în 
lupta pentru mobilizarea tine
retului la îndeplinirea marilor 
sarcini ce și le-au stabilit, ca 
răspuns la chemarea tinerilor 
din Orașul Stalin și raionul 
Codlea. Întrecerea pornită în
suflețește munca tinerilor care 
nu-și precupețesc eforturile 
pentru ca orașul lor să devină 
din ce în ce mai frumos.

I. ȘERBU 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
Constanța

In curtea Uzinelor „Unirea 
din Cluj

CLUJ (de la co
respondentul nostru).

Tinerii de Ia Uzi
nele „Unirea** din 
Cluj, au hotărît ca 
în afara realizărilor 
deosebite pe care le 
obțin în producție în 
cinstea celui de-al 
III-lea Congres al 
Partidului, să întîm- 
pine acest deosebit 
eveniment. partid- 
pînd și la înfrumuse
țarea uzinei, la în
grijirea parcului și 
aleilor sub lozinca;

„Să facem curtea u- 
zinei cit mai fru
moasă !“. In aceste 
zile, hotărîrea lor a 
prins viață. In jurul 
monumentului ridi
cat anul trecut prin 
muncă voluntară de 
tinerii din uzină în 
memoria eroului ute- 
cist Aurel Suciu, un 
grup de tineri de la 
secția strungărie sa
pă, amenajează șl 
sădesc flori. In ace
lași timp alți tineri

au făcut 3 rondourl 
unde au sădit flori 
iar In prezent pun la 
punct aleile parcu
lui. In total, în a- 
ceastă acțiune s-au 
efectuat pînă acum 
peste 1 000 ore mun
că voluntară, eviden- 
țiindu-se în mod 
deosebit brigăzile u- 
temiste de muncă 
patriotică conduse 
de Geza Vass, Ion 
Stupariu și Traian 
Huluban.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinleiaIneretului
Organ Central ai Uniunii Tineretului Muncitor
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Noi produse 
din mase plastice

Utemista 
dentă la 
din lași

Dăscăleanu Elena stu- 
Facultatea de filologie 
învață cu multă sir- 

guință.

Lucrătorii din întreprinderile 
de prelucrare a maselor plastice 
pregătesc noi articole de bunuri 
de larg consum și produse indu
striale. Ei au și realizat noi sor
timente de articole de jucării d-a 
mase plastice. O parte din a- 
cesțe produse au fost puse zilele 
acestea în desfacere prin unită
țile comerciale.
-Muncitorii din această ramu

ră au hotărit să realizeze In ur
mătoarea lună diverse articole 
de uz casnic din melamină, ar
ticole pentru plajă, noi module 
de pelerine, valize, jucării din 
plastisoli și altele.

La Fabrica de mase plastice 
„București- a început producția 
de coperte din policlorură de vi
nii pentru cărți școlare.

In 
cerii 
tice, 
striei
deschide un magazin special in 
noile blocuri din Piața Palatului 
Republicii.

scopul prezentării și desfa- 
prcduselor din mase plas- 
în curînd Ministerul Indu-
Petrolului și Chimiei va

(Agerpres)

Excursie în satul natal
al lui

Comitetul U.T.M. 
în colaborare cu 
cadrele didactice 
de la Școala medie 
din Dej, regiunea 
Cluj, acordă o deo
sebită atenție edu- 

acarii patriotice 
elevilor.

In acest scop, 
pe lingă alte ac
țiuni s-au organic 
zat și excursii de 
cunoaștere a regiu
nii, a locurilor pi
torești din țară. Cu 
prilejul acestor ex
cursii, elevii au pu
tut vedea în loca-

George Coșbuc

litâțile vizitate fru
moasele realizări 
pe care le obțin oa
menii muncii sub 
conducerea partidu
lui.

De curînd, a fost 
organizată 
vii acestei 
o excursie 
natal a! poetului 
George Coșbuc.

In casa memo
rials a poetului e- 
levii au discutat 
despre viața și des
pre creația sa, au 
recitat din cele

cu ele- 
școli și 
în satul

mai frumoase poe
zii ale sale.

Excursia aceasta 
a fost deosebit de 
instructivă. Minu
natele priveliști nă- 
săudene, cîntate o- 
dinioară de Geor
ge Coșbuc, au pri
lejuit elevilor cli
pe de desfătare, 
le-a ii îmbogățit cu
noștințele cu multe 
lucruri prețioas?, 
folositoare.

DECEBAL 
FLOREA 

elev

O carte de istorie 
deschisă

Dumitru Igtea
La poalele dealului Cetățuia. 

In vechiul cartier muncitoresc 
Nicotină, dăinuie de mulți ani 
« căsuța modestă. Aici și-a pe
trecut o parte din viață neînfri
catul luptător al clasei munci
toare, Ilie P.ntilie. Aici, la lu
mina sar ac a a unei lămpi de 
petrol, a visări a gindit, a așter
nut pe hirtie fraze lapidare și 
îndrăznețe comunistul Ilie Pin
tiiie.

Transformată în casă memo
rial, locuința in care a crescut 
acest fiu al poporului, stăruie 
asemenea unei pagini de istorie 
pe care sint incrustate cu slove 
de Ioc luptele, sacrificiile, vite
jia comuniștilor. Viz.tind casa 
memoriaîă ilie Pinii.ie te în
cearcă nenumărate simțăminte. 
Te sageteaza durerea la gîndul 
că un vrednic Și neînfricat fiu 
al clasei noastre muncitoare a 
fost ucis de zidurile întunecate 
ale Doftanei. Năvălește în 
suflet, ura împotriva acelora ce 
au organizat cu premeditare 
aceasta crimă

D:n lupta grea, eroică a co
muniștilor, înflorește azi viața 
fericită pentru întregul popor 
muncitor. Organizații:e U.T.M. 
au înțeles că este de datoria 
lor ca, sub conducerea 
îndrumarea organizațiilor da 
partid, săi ajute pe 
neri să cunoască și

Și

ti- 
,i să pă

streze vie in minie lupta par
tidului, a eroului comunist Iile 
Pintilie, să cinstească memoria 
eroului clasei muncitoare, să 
învețe necontenit din pilda sa. 

Iată că înspre această că
suță modestă, înspre această 
carte de istorie deschisă, se în
dreaptă zilnic zeci și zeci de 
vizitatori tineri și vîrstnici, în 
grupuri ori individual, din oraș 
și din țară. în semn de adine 
respect pentru memoria erou iui 
comunist Comitetul orășenesc 
U-T.M. Iași a luat o frumoasă 
inițiativă. Pe rînd. organiza
țiile U.T.M. din oraș recomandă 
cîte doi din cei mai destoinici

Cum este pregătită 
practica de vară a studenților?

Numeroși elevî al Școlii me
dii nr, 1 din Craiova desfă
șoară o bogată activitate în 
cercurile pe materii. In fo
tografie: un aspect din acti
vitatea cercului de desen.

Foto : N. STELOR1AN

Și la Fabrica de confecții „Gheorghe Gheorghîu-Dej" din 
Capitala unul dintre principalele obiective ale întrecerii în 
cinstea Congresului partidului îl constituie îmbunătățirea ca
lității produselor. In scopul mobilizării active a tineretului la în
deplinirea acestui obiectiv, comitetul U.T.M., sub conducerea 
comitetului de partid și'cu ajutorul conducerii întreprinderii, a 
luat măsuri mfenite să contribuie |a ridicarea continuă a califi
cării profesionale a tineretului. Una din aceste măsuri a fost Ș* 
aceea de a crea noi cursuri de minim tehnic.

La cercul de minim tehnic din sectorul IV (fotografia 1) între 
cei 23 de cursanți se află și tinerii Maria Drag om ir, Stanca Viorel, 
Elena Gheorghe și Smeu Constanța, lată-i la o lecție practică 
la tablă, ascultînd indicațiile comunistului loniță Blană, ad
junctul șefului de sector.

In brigada condusă de Lucreția Glăvu din sectorul I lucrează 
de mai mulți ani tov. Ioana Spineanu, muncitoare cu îndelun
gată experiență. Tinerele Elena Barbu, Mariana Crăciun și res
ponsabila brigăzii Lucreția Glăvu (fotografia 2) primesc deseori 
sfaturi și îndrumări prețioase de la tovarășa Spineanu, care le 
ajută să îmbunătățească calitatea produselor.

Creatorii, constructorii de modele, desenatorii luptă perseve
rent pentru continua îmbunătățire a calității produselor, tinerii 
Dima Constantin și Maria Mihăilescu au creat recent noi mo
dele de confecții (fotografia 3).

In ultima vreme ca U ta tea produselor executate în sectorul VII 
s-a îmbunătățit. In vitrina postului utemîst de control locul con
fecțiilor prost executate îi iau tot mei mult confecțiile de primă 
ca,litote (fotografia 4).

Ultima verificare a calității produselor ce se execută în secto
rul III o face controlorul de calitate Emi' Fluture. Comunistul 
Gheorghe Nicuia n-are emoții. Băieții din brigada sa sînt foarte 
exigenți. Și de această dotă controlul calității, după o temeinică 
verificare, a dat ..bun da vînzare“ întregii producții a zilei 
(fotografia 5).

ANCHETA NOASTRĂ

Practica de vară a studenților va începe peste cîtva timp. Dar 
pregătirile în vederea practicii trebuie să înceapă de pe acum. 
Institutele de învățămînt superior și întreprinderile trebuie să 
stabilească din vreme, cu grijă, toate măsurile necesare pentru ca 
s'.udenții să folosească la maximum cele șase săptămini de prac
tică, să lucreze efectiv în producție, după un program de practică 
bine întocmit.

Există asemenea preocupare la Institutul politehnic din Bucu
rești și-în întreprinderile unde studenții acestui institut vor face 
practică ?

lată ce au răspuns la această întrebare conducerea institutului 
și cîțiva specialiști din întreprinderi.

Tovarășa 
Suzana Gîdea, 

prorector al Institutului 
politehnic București

— Tn ultima vreme, în prac
tica studenților am urmărit să 
realizăm cîteva lucruri esen
țiale: studenții să lucreze e- 
fectiv în producție, să aibă 
teme de rezolvat astfel incit în 
întreaga perioadă de practică să 
aibă fiecare o răspundere pre

cisă. Ce am făcut pînă acum ? 
Am alcătuit grupele de practică, 
repartizîndu-le pe întreprinderi 
și pentru flecare grupă a fost nu. 
mit un cadru didactic. Temele 
individuale ale lucrărilor pentru 
practică au fost deja stabilite.

Anul acesta se va p ine din 
nou problema calificării studen
ților într-o meserie. Noi avem 
un număr măre de studenți, foști 
muncitori, calificați într-o mese
rie, care, pe lîngă faptul că 
pot lucra efectiv în producție, 
la mașină, de la bun început îi

pot ajuta pe colegii lor să se 
califice. Totuși, întreprinderile 
ar trebui să ne ajute și ele în 
acest sens : de pildă, unii stu
denți sa fie repartizați pe lîngă 
muncitori fruntași, să lucreze 
alături de ei, să-și însușească 
o meserie, pe lîngă realizarea 
programului de practică. Unele 
întreprinderi înțeleg însă în
gust aceste cerințe legate, de 
calificarea studenților: să le 
creeze condiții de muncă, de 
a lucra efectiv și de a se cali
fica. Dar nu numai acesta este 
deci scopul practicii. Ințelegînd 
în acest fel problemele vom a- 
junge să îngustăm rolul prac
ticii, să-i îndrumăm pe studenți 
pe calea îngustei profesionali
zări într-o singură direcție. A- 
ceasta este o cale comodă de 
rezolvare a sarcinilor privind 
organizarea practicii studen
ților. Studenții trebuie să se 
califice într-o meserie, să cu
noască meseriile de bază din 
specialitatea lor. dar, în același 
timp, ei trebuie să cunoască și 
ansamblul procesului de produc
ție, să facă practica potrivit 
cerințelor universitare. De a- 
ceea, practica studenților tre
buie să aibă două laturi: pe de 
o parte calificarea într-o anu.

mită meserie, iar pe de altă 
parte crearea condițiilor de a 
trece prin toate fazele pro
cesului de producție. O astfel 
de organizare a muncii cere, 
desigur, un efort în plus din 
partea institutului pe de o parte 
dair și din parte întreprinderi
lor.

Și, în sfîrșit, o ultimă proble
mă : sînt și unii conducători de 
întreprinderi care nu înțeleg că 
actualii studenți sînt viitorii lor 
ingineri, și deci au, ca și noi, 
răspundere pentru pregătirea 
lor, pentru crearea unor bune 
condiții de desfășurare a practi
cii. Iată de pildă, la Orașul 
Stalin și la Hunedoara, între
prinderile nu se îngrijesc de 
cazarea studenților, de condițiile 
lor de trai socotind că aceasta 
nu este sarcina lor ci a insti
tutului. Dar aceste defecțiuni 
dăunează bunei desfășurări a 
practicii în sensul că studenții 
pierd timp pînă se stabilesc în- 
tr-un cămin, pînă se soluțio
nează problema transportului 
hr etc.

Greutăți întîmpînăm și din 
partea Direcției generale a- în- 
vățămîntului superior din Mi
nisterul Invățămîntului și Cul-

( Continuare în pag, 3-a), \

Un grup de tineri muncitori 
din Bîrlad, elevi la cursul 
seral al școlii medii verifică 
cu ajutorul aparatului de la
borator, -lecțiile teoretice în

sușite t’a ara de curs,

Foto : P. POP

tineri, fruntași In producție, la 
învățătură Și »n activitatea 
obșteasca, pentru a face de gar
dă la cartea in care vizitatorii 
iși însemnează impresiile.

„.Astăzi fac de gardă doi ti
neri muncitori, turnători la A- 
teiiereie C.F.R. „Ilie Pintilie'*. 
Popa Titus, fiu de fierar, a de
venit de curînd membru de par
tid. Nichituș Petre, fiu de cefe
rist. este utemist. Cei doi tineri 
sînt prieteni d.n copilărie, lo
cuiesc chiar aici, in carrier, sînt 
căsătoriți și au cite un copii. 
Popa, un băiețel. Nichituș o ie- 
t.ța. Doi buni și harnici munci
tori ai zilelor noastre.

Pe fețeic lor tmere li se ci
tește cu ușurință mîndria că au 
cinstea să faca de gardă. Siau 
nemișcați, solemni, visători. Ce 
gindun se perindă oare prin 
mintea acestor tineri ? Nu le 
pot citi, dar le bănuiesc. Ele 
sint limpezi, senine. Privirile 
lor pa rund prin zidurile casei 
afara, in soarele primăvăratec, 
p i na in curțile curate ca pa
harul unde copjij ior se joaca 
sub boscnetele de liliac. Popa 
are uneie sarc.n, de partid i*e 
a căror îndeplinire depinde rea
lizarea unei importante econo
mii de metal. Se ginuește intens 
la aceste sarcini, ie ordonează, 
cauta che.a împlinirii lor. amt 
greie sarcinile, dar cit de grele 
erau acelea ale lui Ilie Pintiiie 
și tot au fost îndeplinite.

Nichituș se gincieștg ia ziua 
cînd va deveni membru de par
tid. Oare cum și-a început au
tobiografia Ilie Pintiiie ? Fără 
doar și poate așa cum scrie în 
facsimilul unui articol înramat 
pe uttul din pereții camerei : 
„Am tost de mic copil în cea 
mai neagră m.zerie... Am um
blat mai mult în zdrențe, ... în 
timp ce in jurul meu se lăfăia 
luxul și beișugui“. tl, Nichituș 
Petre nu va putea începe așa. 
Viața lui a avut alt curs. N-ar 
fi rau să înceapă astfel : „în 
anul 1900, luna mai, stăteam de 
gardă la casa memoriaîă. Mă 
gindeam la viața mea și a fa
miliei mele, la viața tovarășilor 
mei, libera, fericită*-

Și gîndurile se perindă mereu 
luminoase, limpezi. Afară este 
soare cald. Peste cartier stăruie 
parfumul tare de liliac. De prin 
curți zîmbesc lalele zvelte, gin
gașe. Totul este vioi, proaspăt, 
tinăr. Tinere sînt și fetele ce 
înaintează de-a lungul liniei

(Continuare în pag. 4-a)

------O-------

Descongestionarea 
traficului rutier 
între București 

și Ploești
In vederea descongestionării 

traficului rutier intens intre 
București și orașul Ploești, au 
fost executate și sint In curs tu- 
crări de modernizare a u>wr 
noi drumuri. In buni măsu»., 
problema a fost rezolvată prin 
darea în exploatare a șoselei 
București—Ploești, prin Buftea.

Șoseaua de centură, a cărei 
construc|ie urmează să fie ter
minată anul acesta, permite au
tovehiculelor care circulă între 
București și Buzău, Cîmpina și 
Tîrgoviște să evite trecerea prin 
orașul Ploești, puțind astfel 
circula cu viteze sporite.

Constructorii Întreprinderii 
nr. 1 București a Ministerului 
Transporturilor și. Telecomu- 
nicațiilor, care execută această 
lucrare folosesc pe scară lar
gă materiale din surse locale 
în vederea reducerii prețului de 
cost. Raportat la valoarea lucră
rilor executate în primul tri
mestru, ei au redus prețul de 
cost cu 22 Ia sută, față de 7,2 
la sută cît era sarcina de plan.

(Agerpres)
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Literatura pentru copii și tineret —la nivelul cerințelor 
educației comuniste a tinerei generații

Tovarăși,

Plenara lărgită a comisiei 
de literatură pentru copii și ti
neret a Uniunii Scriitorilor, 
este chemată să analizeze in 
toată profunzimea lor, proble
mele multiple ce stau în fața 
scriitorilor pentru a-i ajuta să 
creeze noi opere bogate în con- 
ținut și măiestrit scrise, cărți 
atît de necesare pentru educa
ția comunistă a tinerei gene
rații.

«-« creșterea și educarea 
copiilor și tineretului, un a- 
port deosebit la adus și-1 
aduce literatura nouă din 
tar^ noastră. însuflețită de spi
ritul de partid, literatura realis
mului socialist, care oglindește 
artistic marile succese realizate 
de poporul nostru in toate do
meniile. tn frontul unit al li
teraturii noi, frumoase rezultate 
au obținut și scriitorii care 
și-au dedicat activitatea lor 
creatoare operelor pentru tine
ret și copii. însuflețiți de dra
gostea pentru tineret și oopii, 
de înalta lor menire educativă, 
mulți dintre scriitorii noștri de 
frunte au dăruit micilor cititori 
ca[t*. d? vaioar'i cum sînt 
..Nada florilor" de Mihail Sa- 
doveanu, „Prisaca" de Tudor 
Argnezi, „Poezii* de Otilia Ga- 
zimir. „Schimbul de mii ne" sau 
„Bondocei iși alege o meserie" 
de Marcel Breslașu, „Făurari 
de frumusețe" de Cicerone The- 
odorescu, ..Ospățul lui Rez Mi- 
bal/‘ d« NaW Istvan, „Inimă 
tinari de Astalos Istvan sau 
„Nică fără frică" de Nina Ca
ss! an.

In revistele pentru copii 
Intîlnim adeseori semnăturile 
unor poeți ca Mihai Beniuc 
Dan Deșliu, Victor Tulbure, 
Ion Brad Tiberiu Utan Di- 
mos Rendis, Al. Andrițoiu, Ște- 
fan Iureș, care scriu versuri 
avintate, limpezi, pline de mu- 
zicahtate și ușor de învățat de 
către micii cititori. Alături de 
poeții mai sus citați s-au de
dicat in anii noștri litera- 
turii pentru copii prozatori 
ca Vladimir . Colin, Gălin 
Gruia, Al. Mitru, Gica lutes. 
Petre Luscalov, Octav Pancu- 
lași, Mircea Sîntimbreanu, Ște
fan. Luca, Costache Anton și 
alții, ale căror nume au devenit 
de mult cunoscute copiilor.

îndrumați de partid, nume
roși scriitori acordă cea mai 
mare atenție conținutului edu
cativ al creațiilor lor, dînd 
cărți care, prin tematica lor 
strîns legată de actualitatea 
socialistă, prin măiestria mij
loacelor de expresie, contribuie 
la dezvoltarea conștiinței socia
liste a tinerilor și copiilor, la 
formarea dragostei lor pentru 
frumos.

Apreciind din punctul de ve
dere a’ tematicii fie și numaî 
cărțile pentru copii apărute in 
ultima vreme, observăm că 
mulți scriitori au acordat o mai 
mare grijă oglindirii vieții pio- 
nerești, depășind acel stadiu in 
care pcrsortajele-copii apăreau 
ca pionieri doar fiindcă purtau 
cravata roșie și nu prin com
portarea lor. Prin intermediul 
unor subiecte interesante se 
cultivă la copii sentimentul 
onoarai pionierești, respectul 
pentru cravata roșie, cum se in- 
timplă în povestirea „Cravata** 
de Petre Luscalov- Problemele 
vieții colectivului în care tră
iesc copiii, concepția nouă des
pre prietenie sînt oglindite în 
„Cartea cu ochi albaștri" a lui 
Octav Pancu-Iași.

Viața copiilor de la sat în
cepe de asemenea să se impună 
atenției scriitorului nu numai 
prin pitorescul peisajului, dar 
mai ales prin ceea ce este tipic 
satului socialist. Cartea Gicăi 
Iuteș „Cei de la Cri&anta“, po
vestind despre viața unor copii 
Și a părinților lor, foști argați 
pe o moșie, arată ce a însem- 
naJ. P«nfru țăranii muncitori 
schimbările radicale ce s-au 
Petrecut in anii noștri la sate.

Ințelegind ce rol important 
poate avea în educația patrio
tică a copiilor descrierea luptei 
pentru eliberearea țării noas
tre de sub jugul fascist, unii 
scriitori au oglindit in cărțile 
lor tablouri din acele zile de 
neuitat, cum este cazul volume
lor „Trenul trebuia oprit" de 
Lidia Golea sau „August de 
ioc * de Mircea Mohor. Unii 
scriitori, s-au preocupat in lu
crările lor de asemenea de o 
problemă deosebit de importan-

Pu,m e&«e aceea a oglindirii 
uptei eroice dusă de comuniști 
n ilegalitate. Printre aceste 
•"JJ apărute în ultima peri- 
>ada, putem aminti „Intoarce- 
ea pescărușului" de Vladimir 
toli-n.

Ne bucură deosebit de mult 
■ceste realizări ale scriitorilor, 
nregiștrate in ultimii ani și, 
•ubliniindu-le importanța din 
lunct de vedere tematic și ar- 
istic. sintem nevoiți totodată 
ă spunem deschis că literatura 
ledicată copiilor și tinerilor 
nai famine încă in urma vieții.

Trebuie să judecăm lipsurile 
ixistente in lumina înaltei mi- 
mni educative a cărții. Nu oda- 
ă tovarășul Gheorghe Gheor- 
hiu-Dej a arătat ce atenție de- 
isebită acordă partidul nostru 
.‘ducării tineretului, țn cuvînta- 
ea rostită la a II a Conferință

Uniunii Asociațiilor Studen- 
ilor din R.P.R , vorbind despre 
lecesitatea luptei hotărite lm- 
otriva rămășițelor și moravu- 
ilor burgheze, tovarășul Gheor- 
he Gheorghiu-Dej, spunea: 
Aceste rămășițe a!e trecu- 
ului nu dispar de la sine, 

lichidarea lor, eliberarea oa
menilor muncii și in pri
mul rind a tineretului de 
astfel de rămășițe de gindire 
necesită o muncă ideologică 
perseverentă".

Avem încă prea puține cărți 
pentru copii și tineret care să 
vorbească atractiv, convingător, 
despre lupta revoluționară a 
poporului nostru, a eroicei 
noastre clase muncitoare — 
despre jertfele pe care le-au 
dat cel mai buni fii ai ei, co
muniștii, pentru libertate și so
cialism. Este meritorie in acest 
sens cartea tovarășului Vladi
mir Colin „întoarcerea pescă
rușului" și alături de ea, în
cercări pozitive cum slnt cele 
două cărți citate ale debutanți- 
lor Lidia Golea și Mircea Mo
hor. Dar și în aceste cărți lup
ta comuniștilor este umbrită iie 
de caracterul intimplător al 
unora dintre acțiunile lor (cum 
se Intlmplă cu Pavel Munteanu 
în cartea tovarășului Colin) fie 
pentru că sînt trecuți pe pla
nul al doilea, și niște copii ca 
Ionică (din cartea „August de 
foc") rezolvă totul cam de unul 
singur... Astfel, eroismul unor 
luptători Înaintați este minima, 
lizat sau chiar prezentat dena
turat. Patosul luptei revoluțio
nare, care ar trebui să mobili
zeze conștiința cititorilor, scade 
și se pierde treptat. Nu ne pu
tem lăuda din păcate în litera
tura pentru copii și tineret cu 
mulți eroi comuniști și uteciști 
zugrăviți atît de bogat, incit să 
devină de neuitat, să cucerească 
inima tineretului, să fie îndră
giți și urmați de milioanele de 
cititori.

Eroii comuniști și uteciști au 
Înscris pagini de neșters în 
lupta poporului Și partidului 
nostru Și viața lor constituie un 
inepuizabil Izvor de subiecte și 
teme pentru literațl. Copiii, ti
neretul, așteaptă cărți inspirate 
din aceste teme eroice, știut 
fiind că eroismul atrage și în
flăcărează inimile cititorilor de 
această vîrstă.

Sint cam puține paginile de 
evocare a trecutului nostru is
toric progresist, pagini care să 
cultive dragostea de patrie. 
Uneori chiar scriitorii noștri 
vorbesc copiilor despre ts'orie 
intr-an mod necorespanz-lor. 
In volumul „Bună dimineața 
lume", tovarășa Mioara Creme
ne publică pcezia „Lada" in 
care istoria patriei noastre este 
închipuită ca o ladă in care co
pilul „scotocește-n grămădi". 
Este meritorie intenția autoarei 
de a vorbi despre dragostea de 
patrie, dar in țelul acesta pu
tem oare cultiva la copii pasi
unea pentru studierea luptei 
înaintașilor. oare așa ii aju
tăm să-Și însușească concepția 
materialismului istoric și învă
țătura marxist-leninistă despre 
societate ?

Ce să ne mai mirăm că In 
îngrămădirea aceasta de feno
mene. autoarea poate ajunge să 
vorbească despre cei care fău
resc astăzi, noua istorie ca des
pre niște jongleri care spun ua 
„Hocus pocus" și hidrocentra
la de la Bkaz se inalță ca 
prin minune. 0 astfel de dena
turare a fenomenelor mi poale 
fi decit dăunătoare Ea vine de 
altfel In flagrantă contradicție 
cu tot ceea ce învață copiii 
noștri la școală șl in organiza
ția de pionieri. Sintem de acord 
cu criticile documentate care 
s-au făcut In referatul tovară
șului Ion Brad unor astfel de 
poezii.

Socotim ci după lucrările In 
bună măsură reușite ale unor 
prozatori ca Pancu-Iașf. Gica 
Iuteș și Costache Anton (ca 
să vorbim numai despre acei 
care au publicat anul trecut) 
este necesar si se acorde o 
mare atentie vieții oopiilor. așa 
cum trăiesc ei acasă, la școală, 
în relațiile lor familiare sau in 
colectivul școlar și pionieresc, 
acolo unde sint ajutați să se 
formeze în spirit comunist.

Pe bună dreptate ta referatul 
prezentat de tovarășul Vladi
mir Colin au fost combătute 
anumite laturi ale scrisului Iui 
Octav Pancu-Iași. de exemplu, 
care dă uneori o mare atenție 
episoadelor lăturalnice, aspec
telor neesențiale din activita
tea pionierilor, precum și lim
bajului șmecheresc, calamburu
rilor ieftine. Tovarășul Pancu- 
Iași trece de multe ori pe lin
gă esența problemelor care dau 
sensul educativ principal intr-o 
lucrare literară. în povestirea 
mai amplă, cu un titlu suges
tiv pentru unele din lipsurile 
criticate de referat, „Nemaipo
menita expediție in adîncul bu
zunarului meu” — roman mai 
puțin științific și mai mult 
fantastic — sint aglomerate 
tot felul de elemente pitorești 
dar neesențiale, care fac ca 
eficacitatea satirizării unor lip
suri din educația școlarilor 
noștri să fie minimalizată.

Nu avem destule poezii sau 
povestiri închinate simbolurilor 
pionierești, activității patriotice 
a milioanelor de harnici copii 
ai țării nostre. constructori de 
mline a. comunismului. Tema 
noii familii Întemeiate pc prin
cipiile moralei noastre, este 
slab tratată șl ea fn „Casa cu 
ferestre argintii" de Florin 
Mugur, pe lingă unele poezii 
reușite in acest sens, mai gă
sim altele contaminate de o

Cuvintul tovarășului N. Roman,
secretar al C.

atmosferă călduță, mic burghe- 
ză in care crește un copil de 
,,salon".

Trebuie să spunem Iarăși, cu 
regret, că scriitorii noștri pen
tru copii și tineret nu reflectă 
aspecte mai bogate din viața 
clasei muncitoare, clasa cea 
mai avansată și nici din viața 
nouă, colectivistă, a țărănimii 
muncitoare. Neglijarea unor 
astfel de teme majore, pe care 
partidul nostru le pune în fața 
tuturor creatorilor, nu poate 
decit să sărăcească mult conți
nutul și eficacitatea educativă 
a lucrărilor respective.

In afara „Notei zero la pur
tare" care se joacă de cîțiva 
•ni încoace cu mult succes, nu 
prea avem alte opere drama
tice inspirate din viața elevilor 
și mai ales ar fi nevoie să se 
vorbească despre elevii de azi, 
despre școala nouă.

Un alt gen foarte îndrăgit de 
copii și tineret este acela al li
teraturii de aventuri și științifi- 
co-fantastice. Dar și aici se scrie 
cam puțin și uneori de o cali
tate ideologică și artistică ne
satisfăcătoare. Pe bună drep
tate „Lupta de clasă" nr.10/ 
1959 a crit cat sever unele 
cărți de acest gen. cum au fost 
romanele lui Theodor Constan
tin-

Basmul are o frumoasă tra
diție în literatura noastră șl 
prin specificul său, prin a- 
tractivitatea sa deosebită este 
foarte căutat. Nu ne vom 
piinge rriciodată de prea multe 
basme bune, care servesc prin 
simbolurile lor luminoase ideile 
actualității, ale educației comu
niste a tinerei generații. Dar 
ne vom declara întotdeauna 
împotriva unor basme care nu 
spun nimic nou nimic luminos 
ba dimpotrivă încarcă imagi
nația copiilor cu tablouri sum
bre, înfricoșătoare, cu idei 
vechi, retrograde, vehiculate 
fie de vrăjitoare hirbuite, fie 
de vircotac', pricolici și alte 
întruchipări mistice. Uneori 
mai apar și povești in care 
exploatatorii sint prezentați ca 
oameni simpatici („Fiara fără 
chip" de Viorica Huber), saa 
chiar se mânir.că mii pe alții 
sab forată de plăcinta (_$ori- 
ce'ml oazdrăraa' o« Viadăoar 
Coda").

Desigur, intr-o carte reușită 
cum este aceea a tovarășului 
Vladimir Colin, o bucată nere
ușită este regretabilă. Dar apar

Putem spune cu toată con
vingerea că • fost intr-adevăr 
o intîtaire rodnică și care va 
jodi desigur fatr-un viitor mai 
apropiat sau mai îndepărtat; 
fiind vorba despre copii și des
pre literatura desenată ior. roa
dele se vor cu.ege de-a lungnl 
anifor. cind oamenii vor fi ma
turi și cind ne vor lua «ocol 
tn schimbai de miine.

Vreau să ară*. in prunul rind 
că am învățat foarte multe lu
cruri din acest contact; că ei 
va deveni pentru noi o necesi
tate. De aceea, fără nicnin iei 
de caracter mecanic al unor în
truniri tnntestzsaie și semes
triale. vom angaja cu periodi
citate și sigur cu oermacență, 
acest fe de schimb de expe
riență și de vederi, care s-a do
vedit a ii afet de interesant-

Ingăthrti una, scriitor ia 
virată. intrecM foarte multi din
tre vorbitor" de aci sint muX 
mai tineri dec". mine, să re
marce ce salt uriaș a fost fă
cut în nrsetaî oamenilor pe care 
ti ascultăm șe cu care in ge
nere aa ne fntitafm noi. scrii
torii. decit !a momente festive, 
ca buchete de flori: •— Avem 
plăcerea să vă prezentăm pe 
maestrul cutare... mai poftiți-.- 
etc.!

Frofesori. învățători, educa
tori. bibliotecari, instructori de 
pionieri oameni din edituri — 
ce simț de răspundere, ce pa
siune tinerească, ce orizont 
larg, ce capacitate de cuprin
dere a ombiemefor. ce partici
pare și investiție aș spune, pa
tetică in toate lucrurile acesceal 
Am trăit aici int-adevăr sim- 
tămintu! unei veritabile între
ceri socialiste intre oameni care 
vor să dovedească o mai bună 
preocupare și grijă pentru creș
terea copiilor.

Desigur că noi. scriitorii, a- 
vecn în aceasta creștere o im
portantă misiune care, împle
tită cu misiunile d-voastră. ale 
oaspeților noștri din astă seară 
și oaspeți ai U.T.M-ulut în a- 
ceasta ședință poate să ducă 
la acele rezultate pe care le 
urmărim cu toții și care, în 
fond, sînt pentru cei mai mulți 
dintre noi. sarcini de partid, 
sarcini cetățenești.

Noi am reținut o serie de 
lucruri. Desigur că in aceste 
concluzii La oapătul acestei se
siuni științifice pe care am ți
nut-o aci, nu vom putea atinge 
toate problemele. Noi le-am no
tat însă pe toate, și ne propu
nem să extragem o serie în
treagă de măsuri în munca 
noastră.

In primul rînd vom extrage 
o serie întreagă de sugestii. Ci

și volume sub orice critică, con- 
ținind idei înapoiate, cum este 
„Bob auriu" de Tudor George. 
Despre ce fel de „basm științi
fic" poate fi vorba cînd eroii 
principali, doi copii de țăran 
dintr-un sat de al nostru, sint 
trimiși sub pămint să afle „tai
nele vieții" și purtați intr-o că
lătorie întunecată și inspăimin- 
tătoare, călăuziți fiind de o 
sperietoare, o cîrtită și un so
bol ?

Cum să calificăm astfel de 
așa-zise basme decît străine de 
ideologia noastră marxist-leni- 
nistă, de educația științifică și 
materialistă pe care ne stră
duim cu toții s-o facem copiilor 
și tineretului ? Am rămas nedu
meriți că, in loc să fie combă
tută o astfel de lucrare, s-au 
găsit critici literari printre 
care și tineri, dispuși s-o laude 
fără nici o jenă

Editura Tineretului a dat ti
parului cu prea multă ușurință 
lucrarea aceasta obscurantistă, 
cheltuind pe degeaba hîrtie. bani 
și munca tipografilor — ca să 
nu mai vorbim de urmările dă
unătoare ce le-ar putea avea 
asupra micilor cititori, lectura 
acestor versuri Incitate și res
pingătoare. Dar nu e vorba 
de un caz izolat. Din păcate. 
Editura Tineretului publică 
prea multe lucrări slabe, să
race in conținut, socotind pro
babil că pe lingă o carte bună 
mai încap și trei proaste, pe 
lingă un scriitor Înzestrat mai 
încap și cițiva fără har. 
Chiar și scriitorilor talentați li 
se acceptă uneori lucrări nefi
nisate. scrise in grabă Socotim 
că asemenea concepții trebuie 
criticate deschis. Editura Tine
retului nu se folosește suficient 
de colaborarea cu ceilalți fac
tori de răspundere, care ar pu
tea-o ajuta in munca ei de se
lectare și imbunătățire a cărți
lor ce urmează să apară.

Ar fi bine dacă redactorii 
editurii ar învăța de la unii din 
scriitorii noștri înaintași care, 
după ce terminau o lucra
re. o citeau in fata co
piilor, tineretului, in fața în
vățătorilor și educatorilor, a- 
dică o confrnotaa ca viața — 
Și de nalte ori ■ găteau In 
ceauaaart la ea pini o csaa- 
deraa demnă de a vedea lami
na tiparului. Considerăm că 
această metodă este foarte 
bună și ar trebui să fie folosită.

Răspunderea pentru puritatea

Concluziile tovarășului Marcel Breslașu
tez din memorie reluarea tradi- 
•ite-aî?-îC'!irilOf l“<rare 1*^“ 
«țe.atura de cop<i fa Uniunea 
tor0^r‘0r- unei an-

i peri0d,ce P« virste, cu 
Pț^riale pentru șezători, ser. 

2 . ș <j sene întreagă 
ti'c. ^ U*nest d!»

Cateva hlc.-ur. ,ș Vrea să 
‘a «nor luări de

«■* unora dintre parti- 

triburi?* “țer“laU » con- 
S*ut,a „ tovazișnjui Mebes Gjonry de 1. Ctaj. Mre . ue! 

analiză despre 
dJa-.** " des»!re linnteie
dmtre real și ireal, despre fe- 
toiitT? J* dlfa™ltMa «este 
nnute la fiecare virată diferită 
desore procesul dialectic al tre- 
Mrit de Ia îmi |p real M4n.d.t 
“^P.e antropomorfism, care Ja 
«Tiî este o iume firească.

O contribuție din propria 
mea experiență: ce care au 
mri. 11 a$emenea mtti-
-^jPoite w mzi auzit-o, IlMâ 

?°*e h “’«cesan- 
ca. Pentru că ea este de na- 
•nat ** concr't toc
mai Jbi.rtatei aceste Ihnhe «al și -ea!: •nn!Ie

.-i" fcred copilul acceptă 
or*e fantast.c. dlI ei UU M- ceptă arbitrajul; el «c«“ă 

"ce W de fabulație dar nu 
X** Si «Ii ex-
M^ni m ° Poveste tip.

?eLoă’H?'V le-? in 
cesaga. In decursul povestirii 
L*zto.<nutaici d‘n desaKa 
au zburat 5 pasări Lui < se 

f‘reSC Dacă am sâ 
d uă?ă4 i Sd-U- ,ca a'J abwat 
obseli: d **aa ’! unnâ va « 
oosedat. ce s-a iniimplat cu

1 spun ca au zburat 6 păsări
A?«Pr°4?U cu «ergie ! 1

ceel re e ? Jim;,d în,re

Am experimentat această 
chestiune cu mulți copii, (în 
străduța ta care stau eu sînt 
lobrie mulți copii și cum nu 
poate intra vreo mașină pe 
străduță, ei se joacă în perma
nență afară și vin la <mne în 
vizită și ,ștăm de vorbă). Deci 
am experimentat povestea acea
sta ou o serie întreagă de co- 
P'i Șt odată, intrigat în mese
ria mea, ta ceea ce fac, de fe
lul cum niciunul nu a fost sur
prins de transformarea acelor 
pietre tn păsări, cu condiția să 
respecți numărul respectiv al 
pietrelor transformate în pă

C. al U.
ideologică In domeniul cărților 
dedicate copiilor și tineretului 
trebuie să fie serios Întărită. 
Cind este vorba de o problemă 
atit de importantă ca educația 
comunistă a copiilor și tinere
tului. nu putem face nici un 
fel de concesii și acei redactori 
care pierd din vedere scopul 
pentru care se tipăresc cărțile 
literare, trebuie criticați așa 
cum se cuvine, trebuie să răs
pundă In primul rind In fața 
cititorilor.

Lupta cu rămășițele și influ
ențele mentalității și ideologiei 
burgheze in conștiință nu poate 
fi slăbită. Avem incă toarte 
multe de făcut, de exemplu în 
combaterea misticismului și ob
scurantismului religios. Cartea 
literară de toate genurile, car
tea de știință popularizată, scri
să atractiv și ingenios, trebuie 
să ne ajute din ce în ce mai 
mult la formarea in rindul ti
nerelului a unor temeinice con
cepții științifice asupra lumii 
șl societății, la combaterea efi
cientă de către tînăra generație 
a misticismului Și înapoierii.

In ceea ce privește contribu
ția adusă la dezvoltarea și răs- 
pindirea literaturii pentru copii 
de către revistele editate de 
C.C. ai U.T-M., apreciem ca 
pozitiv efortul depus de colec
tivul acestor publicații pentru 
promovarea temelor de actuali
tate.

Dacă este meritorie aborda
rea cu îndrăzneală fn aceste 
reviste a problematicii de actu
alitate. trebuie să observăm că 
nu totdeauna dezvoltarea aces
tor teme, tratarea lor artistică, 
s-a realizat la nivelul cores
punzător. Scriitorii de prestigiu 
au colaborat Intr-un număr 
inel insuficient la aceste publi
cații. astfel că sarcina rezolvării 
unor probleme de actualitate a 
revenit uneori unor scriitori ti
neri ca o insuficientă pregătire 
profesională.

Redactorii Ia rindul lor, n-au 
lucrat îndeajuns cu autorii, 
n-an manifestat suficientă exi
geați. incredințind tiparului, 
alături de unele lucrări reuși
te. o serie de scrieri plate, 
schematice, greoaie și neatrac
tive. Din păcate, unele din ilus
trațiile care însoțesc aceste 
texte, precum și ilustrațiile n- 
nor cărți apărute la Editura 
Tineretului sint și ele schema
tice, cam cenușii, neinspirate. 
Trebuie să acordăm și in re-

sări, am întrebat pe unul din 
ei :

— Și >nu ți se pare curios că 
moșul a băgat niște pietre în 
desagă și de acolo au zburat 
păsări ?

Șt copilul mi-a dat acest 
răspuns uimitor pentru mine, 
om bătrin, și poate interesant 
pentru dv.

— Păi de ce să-mi pară cu
rios ? Toate pietrele zboară 
cînd devin păsări 1

E de rîs și este in -același 
timp profund emoționant Iată, 
asemenea experiențe, sau ase
menea investigații, sînt un ro
man de aventuri

De asemenea aș vrea să mă 
refer la cîteva lucruri care au 
fost pentru mine surprinzătoa
re. pentru dv. poate să fi fost 
lucruri mai firești.

Iată, tov. Dane Tibor a vor
bit despre un lucru foarte in
teresant și semnificativ și pen
tru noi și care cred că ar tre
bui să rămînă ta atenția Edi
turii Tineretului — cărțile pen
tru tinerel nu sînt numai cărți 
pentru tineret; ele sint pentru 
toată tara noastră, în care 
toți oamenii sînt tineri din 
cauza tinereții veacului pe 
care-1 trăim. ..Bătrînii" no
ștri de la Ură și oraș sînt 
tineri prin felul lor de via
ță, prin felul în care sint 
angrenați în construcția so
cialismului. Am reținut acest 
lucru și Intr-adevăr este o pro
blemă de tiraj, de retipărire, ea 
a fost just ridicată aici; retipă
rirea cărților pentru copii .re
prezintă o chestiune foarte im
portantă, De multe ori acestea 
nu se retipăresc : se consideră 
că t-reaba s-a făcut cu prima 
ediție și nu mai reapar aceste 
cărți. De fapt, un anumit sta
diu care a fost surprins intr-o 
lucrare și care a avut caracter 
perisabil, nu are sens să-l reiei. 
Totuși, anumite lucrări sint ne
cesare din nou pe piață pentru 
că o nouă generație a venit 
care nu cunoaște aceste lucrări, 
și la copii și la tineret; aici 
in fiecare an o nouă genera
ție deschide ochii pe prima 
cau te, o nouă generație are ne
voie de nou material-

Tot așa. vorbind despre di
feritele intervenții, am auzit aici 
o cifră -excepțional de impună
toare: la Uzinele „23 August" 
sînt in bibliotecă 50-000 de vo
lume ! O bibliotecă universitară 
pe vremuri, biblioteca unei mari 
metropole țntr-un timp nu prea 
îndepărtat nu avea a tile a vo
lume Și nu știu cîte biblioteci 
aveau 50000 volume înainte de 
23 August 1944 . Ia universită
țile noastre I

In sîîrșit, reluind un cuvînt

T. M.
vlstele noastre și la Editura Ti
neretului mai multă atenție 
calității artistice a ilustrațiilor, 
eficacității lor educative.

Pentru revistele noastre, ci
tite de sute de mii de copii, ar 
fi deosebit de prețioasă cola
borarea mai activă a celor mai 
talentați scriitori. Am fi bucu
roși dacă redacțiile noastre ar 
primi, pe lingă colaborări și 
observații, și sugestii prețioase 
din partea tovarășilor scriitori, 
tot așa cum ne ar place să 
știm că dinții nu se supără și 
nu vor înțelege greșit acele 
observații întemeiate, pe care 
le fac uneori redacțiile.

Revistele au sarcini multiple 
și in ceea ce privește publicis
tica pentru copii. Și pentru cul
tivarea acestui gen care este 
legat prin excelență de actua
litatea cea mai fierbinte, se 
simte nevoia unor condeie În
cercate.

Credem că multe din lipsurile 
ideologice și artistice la care 
ne-am referit, s-ar fi putut re
media dacă și conducerea Uni
unii Scriitorilor ar fi intervenit 
la timp șl mai activ in spriji
nirea acestui gen de literatură. 
Din păcate in revistele Uniunii 
Scriitorilor au apărut articole 
despre literatura pentru copii 
doar cu prilejuri festive.

De asemenea, activitatea co
legiilor de redacție ale reviste
lor editate de C.C. al U T.M. 
a fost destul de slabă, iar con
ducerea organizației noastre 
s-a interesat cam sporadic de 
discutarea problemelor ideolo
gice Și literare menite să ducă 
la o Îmbunătățire a creației.

Noi considerăm că va trebui 
să luăm măsuri foarte serioase 
privind munca colegiilor revis
telor pe care le edităm, să lăr
gim aceste colegii, să ne con
sultăm in toate problemele cu 
cit mai muîți scriitori, să le tri
mitem tematicile revistelor 
noastre spre consultare dînd 
curs observațiilor juste făcute 
de aceștia.

Ne bucurăm că în ultima 
vreme conducerea Uniunii Scri
itorilor acordă o grijă mai mare 
muncii comisiei de literatură 
pentru copii și tineret că unul 
din secrftirii Uniunii va în
druma îndeaproape activitatea 
din acest sector. Plenara la 
care asistăm este rezultatul 
cel mai direct a! acestei înțe

al lui Mircea Sintimbreanu voi 
&pun.e că mie îmi lăcrimează 
un ochi și altul îmi ride, față 
de situația literaturii pentru 
copii : într-adevăr rezultatele, 
fără a le exagera, sînt mulțu
mitoare, insă ochiul care lă
crimează. lăcrimează rău față 
de multe lucruri nereușite care 
au «părut și față de multe 
care nu »u fost făcute și tre
buiau să fie făcute.

Este regretabil că despre tea
tru, despre film, despre desene 
animate, programe de la radio- 
televizlune, despre scenetele jur 
oate de amatori și o serie de 
probleme oare sint foarte în
semnate și care țin, într-o bună 
măsură, de scriitori, nu s-a a- 
mintit nici în referate și nici 
aceia care au fost invitați la 
noi nu au venit să-și susțină 
un punct de vedere, cum ar fi 
tovarășii de la teatrul de pă
puși sau în genere de 1a tea
trele care au legătură cu co
piii Și tineretul. Nu i-am vă
zut atei.

In ceea ce privește proble
ma cea mare a literaturii pen
tru copii, s-a vorbit despre spe
cific și nespecific, o chestiune 
îndelung discutată. Eu cred ci 
In domeniul specificității lite
raturii pentru copii, se exage
rează și de-o parte și de alta. 
Unii neaga complet această 
•specificitate și privesc otava li
teratura de copii, nediferenți- 
ind-o țață de celelalte discipli
ne. Alții dimpotrivă, apăsînd 
prea mult pe această specifici
tate, îndepărtează o serie de 
oameni care ar putea veni să 
pună umărul cu noi împreună, 
dar care „se sperie".

Ceea ce este ceri este că li
teratura pentru copii a're ace
leași mari directive ca întrea
ga literatură, că și pentru ea 
cuvintele de ordine sînt tot 
actualitate și partinitate, că și 
nci este vorba de educație ce
tățenească, dar o educație care 
se referă da un cetățean de 
care trebuie să avem o foarte 
mare grijă.
t încă citeva lucruri i
ș După cum era și firesc, au 
ivorbit aci cițiva tovarăși din 
fabrici — și le mulțumesc pen- 
Aru foarte frumoasa și temei
nica lor contribuție, pentru lea
litatea și spontaneitate-a cu 
'care au vorbit aci, pentru fe- 
tiul cum âu spus ceea ce cred, 
și de bine și de rău, despre 
munca noastră. Am remarcat 
totdeauna că fiecare dintre to
varășii care vorbesc despre fa
brica unde lucrează, ar v.rea 
să se scrie cîte-un roman des
pre unitatea respectivă I Este 
desigur foarte firesc acest lu
cru, este vorba de cunoașterea 
unor realități care se cer po

legeri a importanței pe care o 
merită creația destinată celor 
mici.

Tovarăși.

In aceste zile, întregul nos
tru popor, tineretul patriei 
noastre, intimpină cu entuziasm 
in muncă cel de-al Ill-lea 
Congres al Partidului Muncito
resc Romin. Ziarele ne aduc in 
fiecare zi noi Și noi vești des
pre uriașele succese obținute 
de oamenii muncii din fabrici 
și uzine, de pe marile șantiere 
de construcții, din gospodăriile 
agricole colective și de stat, 
din școli șl facultăți — mărtu
rii grăitoare ale hotărârii po
porului nostru de a merge cu 
pași siguri pe calea socialismu
lui, sub conducerea Înțeleaptă 
a partidului. Scriitorii trebuie 
să alăture și el noi realizări 
succeselor oamenilor muncii.

Misiunea de onoare a creș
terii unui schimb de nădejde 
a generației virstnice de luptă
tori pentru construirea socialis
mului Și comunismului in țara 
noastră, ne impune să dăm 
atenția cuvenită ridicării litera
turii pentru tineret și copii la 
nivelul cerințelor actuale.

Acordînd cea mai mare grijă 
scopului educativ al cărților, 
bogăției de conținut și tratării 
acestuia la un nivel ideologic 
și artistic înalt, scriitorii pentru 
tineret și copii trebuie să se 
aîle prin creația lor In inima 
tumultuoasă a vieții noi. Actua.

vestite. ctntrte. Așa că. Jn mă- 
su-a posibilului, ar trebui să 
scriem cel puțin desPr® 
mari unități, despre 
din aceste îabrici";De-lnallf’?to
ne-au invitat acolo tn
Dati mi voie să vă enumerăm 
ctteva tocuri unde am tost m- 
vitați : la școală, la grădinițe, di fabrici, ta redacții, la repre
zentații. intr-o biblioteca și pe 
stadion! Desigur că este cu 
.neputință ca fiecare să dea 
curs tuturor «certar mvltațu 
Totuși este necesar ca llecare, 
după afinitățile duPa 
cuoările lui, după capacitatea SP de a sc’rie, după înclinaze. 

lui personală, sa-ți aleagă 
cui de documentare, să răspun
dă da unele dintre invitații 
toată căldura și cu toata preo
cuparea pentru a face un lucru 
bUo' problemă care a fost rt" 

dicată wî și cred ca 
cind este vorba de literatura 
pentru copii și tineret, este cea 
privitoare la înfățișarea «raficei. 
Curind după 23 August, ne-am 
ocupat no» sa tipărim niște 
cărți pentru copu. Era o ni 
țiativă luată desigur de niște 
diletanta, nu eram nici un so
cialist în această materie, ș 
am tipărit totuși niște cărti 
pentru copii. Cărțile acelea. e- 
rau tipărite în alb Șl 
deși se adresau copiilor de
vîrstă mică Inchipuiți-va,, au
fost niște copii care, mergind in 
primăvara următoare la șosea, 
cînd au dat cu ochn^ de pomi, 
au pus întrebarea, ‘-arași atit de 
revelatoare: „de ce au vopsit 
pomii în verde?' Acei copu de 
tîrgovet cunoșteau po-mn in ne* 
gru, așa cum era trasă acea 
carte I .

M-am dus atunci la factori 
de răspundere și am capatat 
primii bani pentru a scoate 
cărți colorate pentru <»P“- Dacă 
de atunci am evoluat foarte 
mult și nu mai tipărim m alb 
și negru ci ta culori cărțile pen
tru copii. trebuie să recunoaș
tem că este așa de audat sa 
vedem niște pomi mov sau ca
lei albaștri, cum se vad in 
unele cărți 1 Poate sa țPearȘ.a
liniște albastră", dar căței a-I 

baștri. cu neputință l
Nu voi Stărui asupra multor 

lucruri, ci am vrut numai sa 
contribui la punerea la punct a 
unor lucruri din munca noa; 
stră, pentru traducerea ta viața 
a problemelor ridicate act.

Mi-aș îngădui să amintesc 
că asemenea tatîtairi și schim
buri de experiență nu sint cu 
totul surprinzătoare Șt că tn- 
tîmp-lător, între fruntașii lite
raturii noastre au fost foarte 
multi dascăli, dascăli care au 
împletit menirea scrisului cu 

litatea noastră «odallstă oferii 
scriitorilor pentru copii și tine
ret o minunată sursă de inspi
rație Este necesar să apară 
în cărțile pentru copii și tineret 
cit mai multe teme legate de 
preocupările actuale ale aces
tora, cum ar fi de pildă, pasi
unea pentru știință și tehnică, 
înalta calificare în muncă, vic
toria noilor relații socialista in 
lumea satului, marșul spre cul
tură a| tinerilor din fabrici, 
uzine, de la sate, munca pa
triotică a tineretului.

Este de dorit. în același timp, 
ca scriitorii să stimuleze prin 
lucrările lor zborul imaginației 
creatoare a tineretului, dînd 
cărți pline de fantezie, de an
ticipație științifică, îndrăzneață 
și plină de conținut educativ. 
Marele scriitor Maxim Gorki 
spunea in acest sens: „Noi 
trebuie să cunoaștem și o a 
treia realitate — realitatea vii
torului... Sintem datori să in
cludem neintîrzlat această a 
treia realitate tn existența 
noastră, trebuie să o reflectăm. 
Fără aceasta nu vom Înțelege 
ce este metoda realismului so
cialist"

In țara noastră cărțile bune 
au astăzi milioane de prieteni 
și numărul lor crește mereu. 
Aveți o răspundere de mare 
cinste. Scrieți cît mai multe și 
înaripate pagini străbătute de 
suflul romantic ai construirii 
socialismului, cărți cu conflicte 
puternice și acțiuni îndrăznețe in 
care să pulseze forța morală a 
lumii socialiste, cărți prin care 
să dafi tineretului și copiilor op
timism și dragoste de viață, o 
educație demnă de mărețele 
zile pe care le trăim. Uniunea 
Tineretului Muncitor vă urează 
succes in Îndeplinirea acestei 
sarcini de onoare.

aceea a dăscălitulul- Citez P« 
Creangă merg apoi mai ne p rie cu'revizii Emmescu cu 
Topirceanu și Sadoveanu care 
au publicat împreună abeceda
rul mulți atu de 
oati de problemele copiilor, ere- 
înd astfel o tradiție foarte fru
moasă care de altfel se continuă 
si îm zilele noastre.

Aceasta arată că tacurile •• 
cest ea nu stat H*»mpatibtie, d. 
dimpotrivă, ta orice scru-or se 
poate dezvolta un dascăl, cu 
însușirile lui Ivești Și, de 
menea, statem convinși ca ta 
orice dascăl poate să se dez 
volte un scriitor (ța de sees 
lucrai sînt ceva mai sigur, după 
felul cum o parte din 
ne-au dat ad niște lecții des
pre... literatură).

Nu am fost de acord cu o 
serie de luoruri spuse aci; mal 
ales în ce privește poezia, dom
nesc tocă multe confuzii. Unii 
mai confundă a fi accesibil cu a 
fi plat; alții mai sacrifică de 
dragul Clarității, al perceptibili- 
tății ceea ce poezia aduce ca 
imagini proprii. Cred ca »i 
erori care trebuie combătute șt 
care necesită în prunul nud 
limpezire, lămuriri.

în procesul educației unui co
pil desigur că întră foarte mulți 
factori. Eu cred că trebuie un 
efort mai mare din partea pro
fesorilor noștri, pentru a da . 
oopiilor și niște poezii mai pu
țin ușoare. De ce sa alegem 
panta minimei rezistente, citind 
uneori pe un glas de zeflemea 
niște lucrări care noua, oame
nilor de meserie, ne-au plăcut, 
lucrări care pretind într-adevar 
puțină bătaie de cap pentru a 
fi explicate Și aduse copiilor.

Adaug la aceasta — și cred 
că este important — că există 
un soi de subprețuire a capaci
tății copiilor de a pricepe. Co
piii trăiesc într-o lume de fan
tezie Și asociază mai viu decit 
noi. tocmai pentru că .asociația 
nu este atît de condiționată de 
o gîndire logică-

Punctul meu de vedere este 
că aci există o pantă de mi
nimă rezistență. Pe alocuri se 
recurge la poezia slaba mimat 
pentru că ea își face treaba di
dactică, în loc să ne gîrrdtm tn 
perspectivă, să creștem oopU tu 
poezie, să creștem copii pentru 
poezie. Pentru că poezia nu 
este numai în versurile de colo, 
poezia este o lungime de unda 
a existenței noastre I

Cred că de la această întîl- 
nire a noastră plecăm cu convin
gerea că ceva bun va reieși Și 
pentru frontul literatorii Șt pen
tru felul tn care acea>.ă lite
ratură este folosită, promovata, 
introdusă în școală și in rta- 
durile copiilor.



Acad. A. Kreindler 
a împlinit 60 de ani

ieri după-amiază a avut
a Academia R.P. Române 
ța de sărbătorire a acad, 
ir Kreindler, directorul In
ului de neurologie ,1. P. 
*v“ al Academiei R.P. Ro- 

cu prilejul împlinirii vîr- 
le 60 de ani.
iința a fost deschisă de 
Atanase Joia, .președintele 

emiei R.P. Romîne, care a 
at valoroasa activitate 
ifică a academicianului A. 
idler.

luat apoi cuvântul acad. 
Allcu, secretar prim a! A- 
niei R.P. Romîne. acad. 
J. Nicolau, din «partea sec- 
ie științe medicale a Aca- 
;i R.P. Romîne, acad. Gr. 
tata, din partea Societății 
clor medicale din R.P. Ro* 
, prof. dr. T. Burg'nele, 
partea Ministerului Sănă.

tățiî șl Prevederilor Sociale șî 
a Institutului medico-farmaceu- 
tic din București prof. dr. O. 
Sager, dr. Vlad Volculescu din 
partea elevilor și colaboratori
lor. Vorbitorii au subliniat im
portanța operei științifice a săr
bătoritului, activitatea sa rod
nică, organizatorică, didactică 
și obștească.

Tuturor le-a răspuns acad. 
A. Kreindler care, mulțumind 
pentru sărbătorirea *sa, pentru 
condițiile deosebit de favorabile 
create dezvoltării științei în pa
tria noastră de regimul demo
crat-.popul ar, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
și-a exprimat angajamentul de 
a-și continua cu același entu
ziasm activitatea sa științifică 
și obștească.

(Agerpres)

* vizită de care îmi voi aminti 
totdeauna

— Declarația prof, 
la plecarea

sf. dr. Jean Sarraiih, rec- 
Universității din Paris» 
la invitația I.R.R.G.S, a 
o vizită în țara noastră a 

dt vineri dimineața Capi-

plecare, pe aeroportul Bă- 
i, oaspetele francez a fost 
js de Iorgu Iordan, vice- 
dinte al Academiei R. P. 
ne Al. Buican, vicepreșe- 

al Institutului romîn pen- 
relațiile culturale cu stră- 
tea, de reprezentanți ai Mi- 
rului Invățămîntului și 
irii și Ministerului Afaceri- 
ăxterne, academicieni și 
oameni de cultură.
fost de față Jean du Bois- 

.nger, consilier al Legației 
ței la București, și alți mein- 
.i Legației Franței, 
ainte de plecare, prof. dr.
Sarraidh a avut o convor- 
cu redactori ai Agenției 

rpres“ și Radioteleviziunii 
ne. cărora le-a declarat 
re * altele: „lată-ne în 
ima înapoierii în Franța, 

cîteva zile de neuitat pe
te în frumosul dv. oraș, in 
eleganța și gustul cel mai 

at se manifestă pretutin- 
în parcuri și grădini mi

te, ca și în noile construc- 
ie că e vorba de clădirile 
și frumoase din Piața Pa

ni sau de locuințele armoni- 
și confortabile din cartie- 

Floreasca, pe care le con
ți pentru muncitori. Fără să 
»ti în dauna spațiilor verzi 

de numeroase, vă măriți 
tal a, o modernizați, într-un 
impresionant pe care am 
ocazia să-1 admirăm.

dr. Jean Sarrailh 
din Jară —

In clipa aceasta de rămas 
bun, vreau să exprim întreaga 
mea recunoștință tuturor oelor 
care m-au invitat în țara dv., 
și care au făcut ca vizita mea 
să fie cit mai plăcută, lucru de 
care îmi voi aminti totdeauna.

In continuare oaspetele fran
cez a spus :

Doresc din toată inima ca 
aceste cîteva zile care au tre
cut prea repede, să slujească 
menținerii și Întăririi legăturilor 
culturale care au existat întot
deauna între Rominia și Franța. 
Doresc să se îmbunătățească 
schimburile de profesori și de 
ștudenți, de cărți și de docu
mente științifice și tehnice. Și 
astfel colaborarea noastră cor
diala, avind o veche tradiție, 
va pregăti vremuri noi de pro
gres și pace".

(Agerpres)

------•------

VFORMAȚII
■legația Universității din 
gna (Italia), care ne-a vi- 
țara în cadrul unui schimb 
experiență cu Universitatea 
>eș-Bolyai“ din Gluj, a pî- 
joi noaptea Gapitala, ple- 
spre patrie.

★
neri dimineața, artistul 
irului Gr. Yasiliu-Birlic a 
ii la Festivalul internațio- 
al filmului de la Cannes 

i va asista Ia prezentarea 
dor romînești.

ir
i ocazia unor săpături ce 

efectuat lîngă suburbia 
uri aparținând orașului Hu- 
>ara, a fost descoperit un 
Ltr datînd din epoca bron- 
î. Tezaurul constă din cî- 

topoare de bronz frwno» 
ite și din fragmente ale 
■ obiecte de podoabă din

(Agerpres)

Crețu Graziano, Rieder Zoi tan și Szobcdos Tihomir sint printre cel mai pasionați foto-amatorl 
de Io Uzinele „losif Rongheț" din Arad, letâ-i sdeeționind fotografiile care urmează o fi pre

zentate la viitorul ooncurs pe oraș.
Foto i P. PAVEL

Scenă din piesa „Nu-i atit de 
simplu" Interpretată de actori- 
omatorl din cercul de teatru in 
limba germană al Casei de 
cultură orășenești din Mediaș.

Foto : P. POP

-- •--
Oaspeți 

de peste hotare
La invitația Uniunii scriițo. 

rilor din R.P. Română și a Tea
trului „G. Nottara", a sosit în 
Capitală scriitorul cehoslovac 
Peter Karvas, leaureat al Pre
miului de stat, secretar al 
Uniunii scriitorilor slovaci, pen
tru a asista la reprezentarea 
piesei sale „Liturghia de la 
miezul nopții" a cărei premieră 
a avut loc cu prilejul celei de-a 
15 a aniversări a eliberării Ce
hoslovaciei.

(Agerpres)

Noul ambasador al Turciei 
la București și-a prezentat 

scrisorile de acreditare
Le 13 mai tov. Ion Gheorghe 

Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii .Populare Romîne, a pri
mit pe dl. lzzet Aksalur, amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Turce le Buou. 
rești care și-a prezentat scriso
rile de acreditare.

La solemnitate au asistat to
varășii : Avram Bunaciu, mi
nistrul Afacerilor Externe, 
Gheorghe Stoica secretarul Pre
zidiului Marii Adunări Națipna- 
le. Petre Gheorghiu, director ad- 
interim in Ministerul Afacerilor 
Externe, Nicu Șerban, director 
ad-interim al Protocolului Mi
nisterului Afacerilor Externe,. Ion 
Vrabie, directorul Cancelariei 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

Ambasadorul Turciei a fost 
însoțit de domnii: Abdulahat 
Birden, consilier, col. Nusret Er
dem, atașat al aerului, It. col. Ri
fat Yagizatti, atașat militar.

După ce a prezentat sentimen
tele sincere și amicale din par- 
tea președintelui Turciei pentru 
fericirea și prosperitatea Româ- 
niei, ambasadorul Turciei a de
clarat :

„Țin «ă exprim Excelenței 
Voastre buouria și mindria pe 
care le resimt de a fi desemnat 
pentru a reprezenta Turcia pe 
lingă o tară vecină cu care din

Fotbal
Comisia tehnică a federației 

de fotbal a Turciei a desemnat 
20 de jucători care vor începe 
In curînd antrenamentele în ve- 

fericire noi avem deja relații de 
prietenie.

In cursul înaltei mele misiuni 
pe care o încep voi face totce de
pinde de mine pentru dezvolta
rea acestor relații de prietenie 
dintre țările noastre".

In răspunsul său, tov. Ion 
Gheorghe Maurer a exprimat 
urările cele mai bune pentru ■ po- 
porul turc și a arătat că guver
nul romîn militează oonsecvent 
pentru dezvoltarea colaborării 
multilaterale dintre cele două 
țări.

„Sîntem convinși, a declarat 
în continuare tov. Ion Gheorghe 
Maurer, că bunele relații de prie
tenie dintre România și Turcia 
servesc intereselor ambelor noa
stre popoare, constituind In a- 
celași timp o contribuție prețioa- 
să la întărirea păcii".

In încheiere, tov. Ion Gheor
ghe Maurer a asigurat pe amba- 
sadorul Turciei că în activitatea 
sa Îndreptată spre dezvoltarea 
bunelor relații dintre Rominia și 
Turcia se va bucura de sprijinul 
deplin al Prezidiului Mani Adu. 
nări Naționale și al Guvernului 
Republicii Populare Române.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, tov. 
Ion Gheorghe Maurer a avut cu 
dl. lzzet Aksalur, o convorbire 
amicală la care au asistat tova- 
rășii Avram Bunaciu și Gheor
ghe Stoica.

(Agerpres)

derea meciurilor cu echipele 
Scoției (8 iunie), și R. P. Ro
mîne (26 iunie). Lotul are ur
mătoarea alcătuire : portari : 
Turgay. Noomi; fundași: Can- 
demir, Basri, Naci. Bahri; mij
locași : Mustafa, Ergun, Tun- 
cay, Kaya; înaintași : Suat, 
Metin. Lefter, Can, Arif, Senol, 
Birol, Tarik, Cenap și Zeynel. 
Cunoscutii internaționali. Ka- 
dri și Ahmet nu au fost selec
ționați nefiind în formă. Antre 
norul federal, Erdem, a decla
rat că linia de atac va 11 cel 
.mai bun compartiment al echi
pei în timp ce desemnarea fun
dașilor constituie problema cea 
mai dificilă. De la 26 mai jucă
torii selecționați vor intra în 
cantonament.

„Cursa Păcii"
Cea de-a 10-a etapă a „Cursei 

Păcii" desfășurată, viper,i pe 
ruta Frankfurt pe Oder.-Dresda, 
s-a încheiat cu victoria cicli
stului german Manfred Weis- 
sleder care a întrecut la șprint 
un pluton de peste 50 de aler
gători. Prin victoria de etapă 
obținută la Dresda, el a pre- 
luat din nou tricoul galben pe 
cale îl pierduse cu o zi înainte 
in favoarea coechipierului său 
Adler, Cei patru cicliști romîni 
rămași în cursă: Stoita, . Șer
ban. Braharu și Ziegler au so
sit ieri cu primul pluton.

Șah
In runda a 6-a a turneului 

zonal de la Budapesta s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Raeisae-Mititelu Vi-1/» ; Koz- 
ma-Popov 1-0; Scheltinga-Ujtel- 
ki 1-0 ; Bilek-Achman 1-0 ; Ma- 
tanovici-Prameshuder 1-0, Trei 
partide au fost întrerupte. In 
clasament conduce Van Schel- 
tinga (Olanda) cu 4 puncte ur
mat de Bilek (R. P. Ungară). 
Kozma (R. Cehoslovacă), 31/» 
puncte. Mititelu (R.P.R.). Ber
tok (Iugoslavia), Clarke (Am 
glia) 3 puncte și câte 6 partiidă 
Întreruptă.

(Agerpres)

Copiii muncitor.ior Fobricil „Țesătura" din lași iși petrec timpul minunat Io creșa fabricii. 

Foto : V. ALEXANDRU

Cum este pregătită practica 
de vară a studenților ?

(Urmare din paț. l-a) 

turii. care planifică cu tnttrzi- 
ere locurile de practică și deci 
nu putem lila legătură cu toate 
întreprinderile din timp. Această 
repartizare ar fi trebuit să fie 
făcută de acum. In orice caz, 
ea trebuie făcută în timpul cel 
mai scurt.

Tovarățul 
Dobre Mihai, 

director adjunct 
al Uzinelor 

„Timpuri Noi"
— Pentru organizarea in bu

ne condițiuni a practicii de va
ră a studenților, răspund, deo
potrivă, și institutele de învă- 
țămînt superior și întreprinde
rile. Cred că o condiție esen
țială pentru buna desfășurare a 
practicii este îndrumarea stu
denților de către oameni compe
tent. Această îndrumare trebu
ie asigurată de către institut, 
prin cadrele didactice, și de 
către întreprinderi, prin ingineri 
și personalul tehnic.

Convenția încheiată anul 
acesta cu institutele de învă- 
tămînt superior, vine să corec
teze aceste deficiențe, stabilind 
direcțiile de colaborare privind 
organizarea practicii- în ce pri
vește întreprinderea, noi am 
format un colectiv de ingineri, 
care, In perioada practicii, să 
răspundă în permanență de în
drumarea studenților practi- 
canți. Ei vor asigura ca prac
tica să se desfășoare în anumi
te secții din uzină, în concor
danță cu cerințele programei, și 
le vor da studenților îndrumări 
de specialitate, punându-i la cu
rent cu ceea ce este nou în in
dustrie. De asemenea, sarcina 
lor imediată este aceea de a sta
bili concret unde vor lucra stu
denții. ce mașini stat disponi
bile ta perioada respectivă, în 
ce meserii se vor califica, care 
dintre maiștri și muncitori se 
pot ocupa de calificarea studen
ților.

In ce privește institutele, noi 
propunem să trimită cite un ca
dru didactic cu fiecare grupă de 
ștudenți, iar acest cadru didac
tic să stea efectiv în uzină, atâ
ta timp cit stau studenții. Nu
mai un cadru didactic poate ve

ghea ca practica să se desfă
șoare la nivelul cerințelor uni
versitare, iar programul să se 
realizeze întocmai.

Părerea noastră este că. 
grupele de ingineri din uzină, 
care vor răspunde de practica 
studenților, trebuie să se în- 
tîlnească cu cadrele didactice 
care vor conduce practica stu
denților ta întreprinderea noas
tră. pentru ca împreună Să al
cătuiască programul de practică, 
să cunoască cu toții sarcinile ce 
le revin, ce posibilități există 
pentru realizarea lor, să vadă 
căile pentru o colaborare fruc
tuoasă.

Tovarățul 
Inginer Gavril Tornoț, 

șeful serviciului 
de profeejie a muncii 

din Uzinele „23 August" 
București

— De mai mulți ani, răspund 
din partea conducerii Uzinelor 
„23’August" de practica în pro
ducție a studenților. In acest 
timp mi/am făcut unele obser
vații îm legătură cu conducerea 
și organizarea practicii în pro
ducție a studenților.

Th baza convenției pe care am 
încheiat-o cu institutele de învă- 
tămî-jtt superior, noi ne strădu
im să asigurăm locul de mun
că tuturor grupelor studențești 
în raport cu programa de învă. 
țămînt, în așa fel incit studen
ții șă cunoască toate fazele pro
cesului de producție al uzinei. 
Aceasta a f-ost una din proble
mele importante ale organizării 
practicii.

Ne desparte puțin timp de începerea perioadei de practică. Și 
este necesar, intr-adevăr, să se organizeze cit mai urgent o intîl- 
nire între cadrele didactice din institute și specialiști din între
prinderi, de unde se va desfășura practica pentru a elabora de 
comun acord modul concret de desfășurare a practicii, pe baza 
programei existente și ținînd seama de condițiile existente în fie
care uzină. De asemenea, este necesar ca organizația U.T.M. să se 
preocupe de pe acum să stabilească planul de activitate educativă 
care se va desfășura în timpul practicii, să ia legătura cu orga
nizațiile U.T.M. din întreprinderi, să stabilească în comun 
acest plan.

Din prima zi de practică munca trebuie să înceapă în cele mai 
bune condițiuni. De aceea, pregătirile trebuie făcute de pe acum, 
cu spirit de răspundere.

Tn ultimul an s-a maî născut 
însă un nou obiectiv al practi
cii : calificarea.

Mu Iți ștudenți eare au făcut 3 
practica în anul trecut in uzina t 
noastră și-au manifestat do
rința să se califice într-o me
serie. Noi. considering că este 
într-iadevâr util ca studenții să 
poată stăpîT o meserie, le-am 
asigurat condiții optime pentru 
calificare. Și înț anul acesta noi 
ne-am gîndit să organiză-m în 
așa fel practica incit studenții 
să poată obține calificarea T 
într-un număr cît mal mare. De 
pildă, le vom putea asigura 
studenților condiții ca 4 ore din r 
rrogramul zilnic să lucreze în 
meseria în care se califică, iar J 
în restul de 4 ore să-și îndepti- 3 
nească obligațiile de practică, 
trecînd prin secțiile prevăzute 
în programa analitică. Pentru • 
ca studenții să pătrundă cît mai 0 
repede taina meseriei pe care 
și-au ales-o, vom avea grijă ca a 
ei să se bucure de toată atenția 
si ajutorul competent al mai- 5 
ștriicr și muncitorilor din uzină. 
Tn acest fel. cred că studenții, 
în fiecare an de practică în pro- -t 
ductie, pe lîngă îndeplinirea 
obligațiilor de studii, pot să-și <j 
însușească anumite meserii de 
bază din- specialitatea pentru j. 
care se pregătesc. Bineînțeles, 1 
noi vom ține seama de obset- .. 
vația justă a institutelor de a 3 
nu îngusta rolul practicii, redu- r 
cîndu-il la un simplu mijloc de 
calificare. Va trebui să ținem 
seama că ei se pregătesc să de- 
vină ingineri, oameni capabili n 
să conducă cu competență toate R 
procesele de producție din spe- 
cialitatea pe care o urmează, și, n 
în consecință, vom asigura con
dițiile ca ei să-și însușească în *.. 
primul rînd cunoștințele preva- 
zute în programa de practică 
pentru anul respectiv de studii.

ni unea TinereMuî Muncitor 
organizație de luptă, orga, 

ție revoluționară, care uneș- 
i mobilizează tineretul mun- 
■ sub steagul partidului în 
itrui-rea socialismului. Unind 
îndurile sale masele largi ale 
ilor muncitori, țărani mun- 
:i. elevi, ștudenți și inteleo 
i din țara noastră U.T.M. 
rezerva Partidului Muncite* 
Rcnwn, ajutorul său în edu- 

a comunistă a tineretului, în 
Hizarea acestuia la opera de 
itruire a socialismului, 
recizînd principiile pe care 
>azează LLTM, Ștatutul ara- 
ă principiul politic funda
ta! oare stă la baza activită- 
organizației noastre este 

iucerea de către partid, de 
e Partidul Muncitoresc Ro

tatului U.T.M. precizează de 
nenea principiul organ;*zato- 
fundamenial al U.T.M, ,,Prin- 
j1 călăuzitor care stă Ia baza 
cturii organizatorice a Uni- 

Tineretului Muncitor — se 
îă în. Statut — este centralis- 

democratic". In U.T.M. dis- 
ina fermă de organizație se 
:nă în mod organic cu cea 

largă democrație internă, 
tralismul democratic presu- 
e atragerea masei utemiștilor 
) participare activă în dezba- 
ia problemelor organizației, 
elaborarea măsurilor și apli- 
?a în viață a acestor măsuri, 
'ocmai organizarea pe baza 
icipiului centralismului demo
tic face posibil ca U.T.M. să 
manifeste, să activeze, ca o 
;an?zație de luptă, ca o orga- 
ație revoluționară, cu o uni- 
î de voință și acțiune, o orga- 
ație închegată și disciplinată,

Centralismul democratic, principiul călăuzitor 
care stă la baza structurii organizatorice a U.

LECȚIA VII-Q (partea l-a)capabilă să canalizeze întreaga 
energie și inițiativă oreatoare a 
tuturor membrilor, organelor și 
organizațiilor sale, pentru apli
carea în viață a politicii parti* 
dului.

Cele două laturi ale 
centralismului 
democratic

Principiul leninist al centralis
mului democratic stă la temelia 
organizării U.T.M. Acest princi
piu are două laturi: centralismul 
și democrația internă de organi
zație. Aceste două laturi formea
ză o unitate de nedesfăcut.

Constituirea pe baza cen
tralismului democratic înseam
nă existența unui singur Sta
tut și a unui organ superior 
care este Congresul U.T.M., iar 
între Congrese. Comitetul Cen
tral ; aceasta înseamnă existența 
unei discipline de organizație u- 
nice, obligatorii în egală măsu. 
ră pentru toți membrii U.T.M. și 
pentru toate organizațiile U.T.M.

Fiecare membru al U.T.M. tre
buie să ia parte activă la viața 
organizației de bază din care 
face parte, să îndeplinească sar
cinile încredințate, să lupte pen- 
tru înfăptuirea hotăririlor stabi
lite.

Centralismul democratic le
ninist sc bazează pe existența 
unei largi democrații a cărei 
esență — așa cum ne învață 
partidul — constă în activizarea 
tuturor utemiștilor, în antrenarea 
lor la dezbaterea problemelor 
muncii U.T.M., în mobilizarea 
lor la aplicarea în viață a po
liticii partidului nostru.

Marea forță a centralismului 

democratic constă în faptul că el 
îmbină centralizarea strictă cu o 
largă democrație internă de or
ganizație, disciplina cu inițiativa 
utemiștilor, dreptul utemiștilor de 
a dezbate organizat problemele 
muncii U.T.M. cu obligația de a 
lupta cu fermitate pentru aplica
rea în viață a hotăririlor stabili
te, dreptul utemiștilor de a-și 
exercita prin diferite forme con
trolul asupra activității organe
lor U.T.M. alese cu obligația de 
a înfăptui fără șovăire hotărî- 

jile luate, conducerea colectivă 
cu răspunderea personală pen
tru îndeplinirea sarcinilor încre
dințate.

Uniunea Tineretului Muncitor, 
sub conducerea partidului, a dat 
?i dă o atenție deosebită in în
treaga sa activitate respectării 
principiului centralismului demo
cratic, dezvoltării continue a de- 
mocrației interne de organizație.

Organizația noastră cere fie
cărui membru al său să vegheze 
în permanență ca ace«t principiu 
organizatoric să fie respectat cu 
strictețe.

Arătînd că principiul călăuzitor 
al structurii organizatorice a 
U.T.M. este centralismul demo. 
cratic, Statutul U.T.M. precizea
ză că el Înseamnă următoarele:

a) toate organele de conduce 
re ale U.T.M de jos și pînă sus 
se aleg;

b) organele de conducere ale 
U.T.M. sint obligate să prezinți 
periodic dări de seamă in fața 
organizațiilor U.T.M. 1

c) disciplina utemistă este 
obligatorie pentru toate organi
zațiile și pentru toți membrii or. 
ganizației, indiferent de funcțiile 
pe care le dețin. Minoritatea se 
supune necondiționat majorității 

și este obligată să aplice in prac- 
tică. fără rezerve, hotărârile 
luate ;

d) hotărîrile organelor supe
rioare ale U.T.M. sint obligatorii 
necondiționat pentru organele 
inferioare ale U.T.M. și pentru 
toți membrii U.T.M.

Grija pentru promovarea prin
cipiului centralismului democra
tic se reflectă și în capitolul din 
Statut referitor Ja îndatoririle și 
drepturile membrilor U.T.M. 
Drepturile și îndatoririle membri, 
lor U.T.M, înscrise în Statut, ur
măresc să facă din fiecare ute- 
mist un luptător hotărit, con
știent și disciplinat pentru apli
carea în viață a sarcinilor trasa

în ajutorul celor ce învață 
în cercurile pentru studierea 

Statutului U. T. M.
te de partidul și guvernul no- 
ștru, de organizația noastră, să 
dezvolte ja utemiști trăsătu
rile caracteristice tînărului zi
lelor noastre — participant 
activ la opera de construire 
a socialismului. Aceste drep
turi Șj îndatoriri sădesc in con, 
știința utemiștilor convingerea 
că ei aii o mare răspundere po
litică, că îmbunătățirea activită
ții organizației, creșterea aportu
lui ei la înfăptuirea politicii 
partidului, depind direct de 
munca și de interesul lor pentru 
rezolvarea treburilor. U.T.M,

Articolele referitoare la modul 
de aplicare a sancțiunilor U.TM. 
urmăresc de asemenea întărirea 
disciplinei de organizație, res
pectarea drepturilor membrilor 
U.T.M,, a democrației interne de 
organizație.

Democrația internă 
de organizație

In întreaga sa activitate 
U.T.M. se preocupă de dezvolta
rea democrației interne de orga
nizație.

Democrația iriternă de organi
zație presupune alegerea tuturor 
organelor U.T.M. și obligația a- 
cestora de a prezenta dări de 

seamă în fața organizațiilor care 
le-au ales, antrenarea sistemati
că a tuturor utemiștilor la rezol
varea tuturor, problemelor care 
se ridică în fața organizațiilor 
U.T.M., respectarea fermă a 
drepturilor statutare ale utemiș; 
tilor, înfăptuirea consecventă îh 
activitatea organelor U.T.M. a 
principiului conducerii colective, 
convocarea cu regularitate a a- 
dunărilor și conferințelor U.T.M., 
a plenarelor comitetelor U.T.M., 
folosirea in munca U.T.M., ca 
metodă permanentă, a criticii ți 
autocriticii, existența unor legă

turi trainice intre conducătorii 
organizațiilor U.T.M. și masa 
utemiștilor.

Așadar, caracterul democratic 
al organizației noastre se expri
mă în primul rind prin faptul că 
masa membrilor U.T.M. este 
aceea care iși alege conducăto
rii. Ținerea cu regularitate a a- 
dunărilor de dări de seamă și a- 
legeri asigură activizarea ute
miștilor, sporirea permanentă a, 
spiritului lor de răspundere față 
de treburile organizației, duce la 
o mobilizare și mai activă a u- 
temiștilor la munca de aplicare 
în viață a hotăririlor partidului 
și guvernului. Ințelegînd însem
nătatea sarcinii de a participa 
nemijlocit la formarea organelor 
U.T.M., utemiștii desemnează și 
aleg cu multă chibzuință orga
nele de conducere.

Adunările de dări de seamă 
și alegeri, precum și conferințele 
raionale, orășenești și regionale 
U.TM. care s-au ținut la sfîrși- 
tul anului trecut și începutul a- 
nului acesta au dovedit încă o 
dată grija și maturitatea politi
că cu care utemiștii au ales noile 
organe conducătoare U.T.M., se
riozitatea cu care au dezbătut 
problemele muncii organizațiilor 
U.T.M.

In conferințele de dări de 
seamă și alegeri care au avut 
loc ta acest an, utemiștii au ana 
lizat cu multă seriozitate felul 
tn care organizațiile U.T.M. au 
reușit să mobilizeze tineretul la 
traducerea tn viață a hotăririlor 
Plenarelor G.<3. »1 PMR. la 
descoperirea și punerea în va
loare a rezervelor interne tn 
scopul creșterii productivității 
muncii, reducerii prețului de cost 
și Îmbunătățirii calității produ-

T. M.
selor : ei au criticat unele ten
dințe de paradă din activitatea 
unor organe și organizații
U. T.M. și au stabilit pe baza 
angajamentelor tineretului luate 
în cinstea celui de al II 1-lea 
Congres al partidului, o seamă 
de măsuri concrete menite să 
ducă la creșterea aportului ti
neretului, la îndeplinirea sarci
nilor economice trasate de par-' 
tid.

In strînsă legătură cu alege
rea organelor U.T.M. este pro
blema prezentării dărilor de 
seamă de către organele U.T.M. 
în fața organizațiilor care le-au 
ales. Asigurarea unor discuții 
vii, strîns legate de problemele 
care preocupă organizația, de
pinde intr-o mare măsură de fe
lul în eare este întocmită darea 
de seamă. In măsura în care 
ea conține o analiză temeinică a 
activității U.T.M., a muncii des
fășurate de utemiști, în măsura 
în care face bilanțul experienței 
pozitive in muncă, scoate la 
iveală principalele lipsuri din 
activitatea organizației, propune 
soluții în vederea îndreptării e- 
forturilor întregului colectiv pen. 
tru înlăturarea lor, darea de 
seamă stîrnește, desigur, intere
sul participanților, oferă o bază 
temeinică ae discuții.

Darea de seamă a organiza
ției U.T.M..de la Uzina nr. 2 de 
utilaj chimic și petrolifer din 
Ploești a analizat problemele e- 
s.ențiale ale vieții și activității 
tineretului, principalele aspecte 
ale muncii tineretului în produc
ție felul în care utemiștii și-au 
îndeplinit sarcinile încredințate, 
a analizat în spirit critic și auto
critic activitatea membrilor comi
tetului, Este firesc ca o asenies 

jj 
nea dare de seamă șă stîrnească 
discuții puternice. In cuvîntul ~ 
lor utemiștii i-au criticat pe cei J 
ce nu și-au îndeplinit sarcinile 7' 
încredințate. dar i-au criticat și . 
pe unii membri ai comitetului .* 
U.T.M. care au muncit formal, 
care nu s-au ocupat suficient de 
conținutul învățămîntului politic 
U.T.M. Totodată utemiștii au fă, 
cut și numeroase propuneri me
nite să ducă la înlăturarea lip
surilor semnalate.

Dar dările de seamă nu se 
prezintă numai cu prilejul ale
gerilor U.T.M. Multe organiza
ții de bază U.T.M. au introdus 
în practica activității lor să in- “ 
•formeze cu regularitate aduna
rea generală despre felul cum a 
fost organizată munca pentru ,
îndeplinirea hotăririlor adunării ,
U.T.M. precedente, să arate mă< 
șurile luate pentru 'traducerea ’[
în viață a sarcinilor trasate de 
organele superioare. Acesta 
este un alt mijloc important r
care dă posibilitate utemiștilor 
să cunoască îndeaproape acti-* ?
vitatea organului. ales, să inter
vină operativ, critîcînd cu curaj, ?
atunci cînd este cazul, lipsurile 3
observate, pentru îmbunătățirea 
muncii acestuia.

In afară de informarea lu
nară, birourile organizațiilor de 
secție, comitetele organizațiilor 
de bază U.T.M. raportează odată ?
la șase luni — între adunările ‘
de dări de seamă și alegeri — 
în fața adunării generale a or- 
ganizației U.T.M.,' despre felul ’
cum se realizează hotărîrile -
adoptate cu prilejul adunării de 
dare de seamă și alegeri.

(Va urma)

U.T.M..de


Parisul în așteptarea întîlnirii 
Ia nivel înalt

PARIS 13- — De la trimișii 
speciali Agerpres. C. RADU- 
CANU și T. VORNICU : Au ră
mas ceva mai mult de 48 de 
ore pină la deschiderea conferin
ței șefilor de guverne a celor 
patru puieri și atmosfera Isto
ricei intîlniri și a pus amprenta 
pe capitala Franței. Numai 
șase săptăinîni au trecut de la 
vizita lui N. S. Hrușciov și 
ecoul ei stăruie în rîndurile 
parizienilor Parisul este din 
nou gata să-și primească Inal- 
ții oaspeți, de la a căror con
fruntare și schimb deschis de 
păreri omenirea așteaptă solu
ții const uctive și dătătoare de 
speranțe pentru pacea și înțele
gerea popoarelor.

„întîln rea de la Paris, scrie 
în editorialul său dc vineri zia
rul enjlez „Times" trebuie să 
s isț nă mișcarea către slăbirea 
teristunii internaționale, să con
tinue efortul de înțelegere mu
tuală început de schimburile bi
laterale".

In cercurile ziaristice din Pa. 
ris sa comentează aprecierile 
ziaristului american Walter Lipp- 
mann in legătură cu poziția o’.i* 
cialităților americane în proble
ma avionului spion doborît in 
U R.S.S. „Ests fără precedent — 
scrie Lippmann — afirmația că 
omenirea trebuie să recunoască 
justețea acestui spionaj in cazul 
oi nd îl efectuăm noi".

Referindu-se la aceiași proble- 
mă, ziarul „Combat" scrie că a- 
cest incident „nu este de naturi 
să ușureze poziția interlocutori

Macmillan despre perspectivele 
conferinței

LONDRA 13 (Agerpres). — 
TASS: Luind cuvjntul In nume
le opoziției in încheierea dezba
terilor pe marginea prob'em*:or 
de politică externă, care au avut 
loc in Camera Comun?!o'. la
buristul Healey Denis a declarat 
că nu poate fi justificai! in nici 
un fel declarația lui Hener cu 
privire la intenția S.U.A de a 
î'ieilca în Inod sistematic preve
deri.e dycpariui internațional dm 
co;:s;d aramele ..necesităților Ier 
strategice*.

Primul ministru Macmtflan, 
care a luat apoi cuvîntul a de
clarat că în curul dezbaterilor 
el a remarcat o largă comunita- 
te a speranțelor intr-un „oare
care succes" al conferinței de la 
Paris.

Referindu-se ta zborul avionu
lui american deasupra teritoriu
lui U.R.S.S.. Macmillan a încer
cat să minimalizeze însemnăta
tea acestei acțiuni agresive fia- 
grame și a lăudat pe membrii 
parlamentului pentru faptul că 
aceștia „nu au exagerat influen
ța recentelor neplăceri".

Oprindu se mai pe larg asupra 
problemei perspectivelor confe
rinței la nivel înalt, Macmillan 
a declarat că „se impune rezol- 
varea unor probleme serioase, 
iar noi trebuie să încercăm să 
facem acest lucru*.

Macmillan a declarat în con
tinuare că, după părerea sa, pro
blema cu privire la experiențele 
nucleare are cele mai mari

Colaborare prietenească
De curind s au înapoiat din 

Republica Arabă Unită. direc- 
toarea Teatrului „Țăndărică", 
Margareta Niculescu, pictorița 
Mioara Buiescu și artista mânui
toare Eugenia Dumitriu, de la 
ucelași teatru care — intro 
convorbire cu un redactor al 
Agenției romi ne de presă „Ager
pres** — au împărtășit unele 
impresii în legătură cu spriji
nul pe care l-au dat dezvoltă
rii activității teatrului de pă
puși din Cairo.

„In cele trei luni și jumătate 
cit am stat la Cairo — a spus 
artista minuitoare Eugenia Du- 
mitriu — am continuat de fapt 
o colaborare începută acum trei 
ani. In urma succesului repurtat 
de teatrul nostru cu prilejul tur
neului din 1957 în R.A.U^ am 
fost solicitați să sprijinim crea
rea unui teatru de păpuși egip
tean. Și astfel, artiști ai Teatru
lui „Țăndărică"' au montat anul 
trecut primul spectacol de pă
puși, care se juca încă cu mare 
succes la sosirea noastră la Cairo. 
De astudalu se făcuse apel la 
teatrul nostru pentru împrospă
tarea programului și completa

O carte de istorie
(Urmare din pag. I-a) 

ferate. Vesele, zburdalnice, g'u- 
me|e.

— încotro tinerețe ?
— Mergem să învățăm.
Sini muncitoare de la fabrica 

de penicilină. Laborante, opera
toare, 14 tete. Grupul a intrat 
în curtea casei memoriale- Cî- 
teva fele Iși potolesc setea cu 
apa rece din tintîna cu ciutură 
săpata ue mina iui llie Pintilie.

S-a așternut liniștea. Și în a- 
ceastâ liniște grupul pătrunde 
in casa-mnzeu. De aici încolo 
înceD să învețe. Ca pe o peli
cula cinematografică Ij se pe
rindă pe dina.ntea ochilor 4s- 
to.’.a. Începuturile mișcării 
muncitorești, crearea Partidului 
Comunist, Grivița '33, Doftana. 
Ziare muncitorești, manifeste 
cit palma, chemări înflăcărate 
la luptă, ordine a e siguranței, 
rapoarte, fișe de pușcărie, haine 
vărgate, zdrențe aspre de puș
căriaș, lanțuri grele.

lor d-lui Hrușciov, mai ales că 
unitatea de vederi occidentale, 
atît de zgomotos afirmată în ui- 
timul timp, nu a ieșit nici ea 
prea întărită din aceasta".

Adenauer și von Brentano 
și-au anunțat sosirea la Paris 
pentru ziua de simbătă, urmă, 
rind să încerc.? din nou prin 
consultări cu ceilalți șefi de gu. 
verne occidentali să susțină 
menținerea situației actuale din 
Berlinul occidental și politica de 
zădjraicîre a încheierii Tratatu
lui de pace cu Germania. Vâ
ri t încurcate de această situa- 
țe, chiar presa franceză și 
C2TCU i apropiat? guvernului 
francez „au dat de înțe
les în mod discret conducători
lor de Ia Btnn că nu consideră 
de dorit prezența la Paris a unei 
delegații a Republicii Federal?, 
scrie „Le Monde". Purtătorul de 
cuv nt al M.'nisterahu Afacerilor 
Externe francez a confirmat vi. 
neri după-amiază ci șederea la 
Paris a- conducătorilor \est-ger- 
mani ..se va termina înaintea în
ceperii conferinței-.

Pregătirile in vederea confe
rinței se apropie de sfirșit. |n 
cursul zilei simbitl va sosi 
la Paris N. S. Hrușciov, iar du
minica dimineața Eisenhower și 
MacmRlan care in cursul ace
leiași zile se vor irrtflm ca De 
Gaulle.

La Casa presei, amenajată in 
aripa stingă a PalahUvi Chaillot 
se fac toate preglim!* peatm 
ca cei 3.000 de ziinșh acreditați 
să și poată desfășura actnitatea.

la nivel înalt
perspective și este cea mai im
portant! din toate problemele 
care urmează să fî; discutate. 
„Dacă in legătură cu această 
prob.'emi va fi adoptată o oare- 
cire ho'.ărir?. aceasta va exerci
ta o mare influență asupra pro
blemei dezarmării în întregime". 

Sub in ind că tratativele dintre 
experți au avansat foarte mult, 
Macmillan » adăugat : „In mo
mentul de față poate fi elaborat 
lesne un acord"

Referindu-se ’a Germania și 
Berlin, premierul englez a des 
c’arat că. potrivit convingerii 
sile, poate fi găsit un mijloc 
pentru a se întreprinde ceva in 
vederea îmbunătățirii situației.

In legătură cu problema de
zarmării, Macmillan a declarat 
că, deși |a conferința îa nivel 
înalt nu va putea fi încheiat un 
acord privitor la dezarmare, to
tuși se poate Întreprinde o încer
care de a ajunge la un acord cu 
privire la unele principii de 
bază, dîndu-se, apoi, instrucțiuni 
privitoare la elaborarea detâliilbr 
Comitetului celor zece țări pen
tru dezarmare.

Oricît s-ar deosebi din punct 
de vedere ideologic, a declarat 
Macmillan în încheiere, țările 
înțeleg totuși că într-o lume 
atît de strimtă cum devine în 
prezent lumea noastră, ele tre
buie să trăiască în pace alături 
una de cealaltă.

Dezbaterile s-au încheiat fără 
să se treacă la vot.

rea numărului de artiști mânui
tori. în urma unui concurs au 
fost selecționați 22 de artiști 
minuitori cu care au fost orga
nizate cursuri despre construcția 
păpușii, despre arta minuirii ei 
ele."

„In ceea ce privește îmbogăți
rea repertoriului acestui teatru 
— a continuat pictorița M. Bu
iescu — munca noastră a început 
încă de la București. După ce 
textul piesei ,.Fiica sultanului", 
de un apreciat scriitor egiptean, 
Beiram funesi, a fost îmbogățit 
cu elemente specifice acestui gen 
de teatru, împreună cu doi pic
tori egipteni am lucrat schițele 
pentru machetele păpușilor și 
decorurilor. Strădaniile noastre 
au fost încununate de succes și 
la 5 mai a fost prezentat noul 
spectacol, alcătuit din piesa ara
bă despre care e vorba, plini de 
lirism, alături de dramatizarea 
cunoscutului basm rominesc 
„Punguța cu doi bani"t tradusă 
in versuri de același Beiram 
Tunesi. Spectacolele au fost 
foarte bine primite de publicul 
egiptean".

(Agerpres)

Nu te înfiora, Elena Filimon. 
învață. Așa a fost ciștigată 
lupta, cu sacrificii. învață. Via
ța ta e fericită — ești tinără. 
veselă, liberă Tatăl tău este 
mindru colectivist, tu ești ope
ratoare la fabrica de penicilină, 
ești utemistă. Miine poate vei 
fi membră de partid, llie Pinti- 
l.e, comuniștii, au purtat cătușe 
grele pentru ca tu să trăiești 
tară griji, pentru ca Felicia 
Bilu sa devină inginer, pentru 
ca Oprica Soroceanu să rîdă, să 
se bucure de viață. învață.

Venind cu autobusul către 
casa memorial! llie Pintilie ai 
trecut pe drumuri asfaltate. Pe 
aici, cu ani în urmă, noroiul 
trecea de glezne- Prin el călca 
desculț și nemîncat llie Pinti
lie șl toți cei ce munceau. Ai 
văzut blocuri noi, case noi. Ai 
văzut împreună cu tovarășele 
tale de muncă malurile Bahlu- 
iuluj talszate, înverzite, cu alei 
de tei și plopi. Aceasta este o- 
pera poporului condus de comu-

Comentarii internaționale cu privire 
la spionajul aerian american în U.R.S.S.

Protestul Norvegiei pe lingă ambasada 
S.U.A, de la Oslo

OSLO 13 (Agerpres). — După 
cum anunța agenția Reuter, 
Halvard Lange, ministrul Aface
rilor Externe al Norvegiei, a de
clarat vineri in Storting (parla
ment) că a protestat pe lingă 
ambasadorul S.U.A. la Oslo îm
potriva proiectatei aterizări a a- 

. vionului de spionaj american pe 
1 aerodromul norvegian Bud. S-a 
‘ dovedit, a subliniat Lange, că

Cererea unui grup 
de deputați italieni

ROMA 13 (terpres). - 
TASS: L’n grup de deputați a 
cerut o g-jvsrnul italian sa nu 
admită ca Statele Unite sa folo
sească bazele kr mHitare de pe 
insula Sardinia in scopuri pro
vocatoare de sp enaj.

Dep latul comunist Polari și 
deputa:: socialiști Berlinguer,
Pinna și Co-vas. din partea Si- 
dl e, a- cerut guvernilui si dea 
asigurări că de o? bazele din 
Italia nu vor fi efectuate zboruri

îndemn la revizuirea politicii 
Canadei

OTTAWA 13 (Agerpres). — 
Ziarul „Globe and mail" co
mentează intr-un articol redac
țional pătrunderea avionului a- 
meriran in spațiul aerian al 
U.RSS.

Este regretabil, scrie ziarul, 
ci pentru aceasta acțiune a fost 
ales momentul actual, deoarece 
se creează impresia că S.U.A. 
nu duc cu guvernul sovietic tra
tative bine intenționate. Și mai 
serios este faptul că în această 
chestiune este amestecat un aliat 
al S.U.A. Avionul „U-2" a de
colat de pe un aerodrom din 
Pakistan.

Declarațiile lui Kennedy 
și Stevenson

NEW YORK 13 (Agerpres).— 
Vorbind la Chesterton, statul 
Maryland, în cadrul campaniei 
electorale, senatorul John Ken
nedy, care candidează pentru 
desemnarea din partea Part:du- 
lui democrat drept candidat la 
postul de președinte al S.U.A., 
a declarat că „în sinul guver
nului Statelor Unite există 
multe voci puternice care n«u 
doresc dezarmarea*. Kennedy a 
criticat planul american de de
zarmare care, a spus el, „a 
fost pregătit în grabă din pro
puneri vechi și este lipsit de 
idei creatoare*. De asemenea 
Kennedy a criticat hotărîrea 
privind reluarea experiențelor 
nucleare subterane. „Acest lu
cru, a subliniat el, face ca 
S.U.A. să a-pară ca neinteres2te 
în dezarmarea nucleară*

Referindu-se La incursiunea 
avionului american „U £•" în 
spațiul aerian soviete, Kennedy 
a declarat că regretă „acest in
cident nefericit interver.it in 
preaima conferințe: la nivel 
înalt".

★
Vorbind la Universitatea din 

Chicago în fata unei asistențe

Interviul 
ziarului

acordat de Cyrus Eaton 
„Chicago Daily News46

YORK 13 (Agerpres). 
— TASS : Ziarul „Chicago 
Daily yews'* a publicat in nu
mărul său din 10 mai interviul 
cunoscutului industriaș și mili
tant pe tărim obștesc din S-U.A-, 
Cyrus Eaton, laureat al Premiu
lui Lenin JPentru întărirea pă
cii intre popoare".

Cyrus Eaton a declarat că in
cidentul eu avionul de spionaj 
a demonstrat că ^sistemul amc- 
riean de spionaj esle grosolan fi 
complet greșit".

.£ o acțiune stupidă. Gindi- 
ți vi ci cheltuim miliarde de 
dolan pentru astfel de lucruri.

deschisă
niști, de partid. Toate inseamni 
visuri împlinite învață învață 
căci mai sint rnuîte de făcut. 
Lupta continuă ți nu e ușoară. 
Te infiori in fața cătușelor? 
Ele mai poartă incă vie căldură 
inimii lui llir Pintilie. Învață, 
fii demnă, harnică, devotată, 
gata la orice chemare. Modelea- 
ză-ți un suflet de comunist, de 
patriot. Și tu, cea cu ochii al
baștri ca cerul și tu, fată visă
toare

Invățați, alături de Popa și 
Nichituș. alături de toți tinerii 
vrednici. Invățați din lupta 
neînfricată a partidului, a co
muniștilor, a clasei muncitoare.

Soarele a scăpătat către as
fințit. Prin fața casei memoriale 
trece un grup de școlari zbur
dalnici, vioi. La git Id f utură 
cravatele roșii Se despart la o 
incrucișare de drumuri.

— Salut voios de pionier !
Garda de miine crește. Peste 

cartier rlde primăvara. 

ccest avion doborît în Uniunea 
Sovietică la 1 mai, „avea ca 
destinație aerodromul Bud din 
nordul Norvegiei". „In același 
timp, a declarat Lange, am ce
rut ca de partea americană să 
se ia toate măsurile necesare 
pentru a se împiedica pe viitor 
incidente similare".

Agenția United Press Interna
tional menționează că aceasta

ale avioanele r militare america
ne in scopuri de spionaj.

Ari nd in vedere faptul că 
S.U.A. „au declarat in mod fă
țiș că intenționează să continue 
acțiunile lor de spionaj, care 
sini in contradicție cu principiile 
elementare ale dreptului interna
țional. au a-ătat deputății ita
lieni. Italia trebuie să declare în 
mod absolut clar că nu este in- 
teresîtâ în astfel dc provocări 
riscante-. .

O asemenea comportare cu 
aliații este necinstită din par
tea S.U.A.

Referindu-se la bazele ameri
cane. ziarul scrie : Totuși, dacă 
S.U.A. intenționează să folo
sească aceste baze fără a da 
nici o socoteală, în scopul unor 
misiuni provocatoare caro pot 
atrage represiuni neașteptate și 
înspăimântătoare împotriva unor 
țări pe al căror teritoriu sînt 
situate aceste baze, guvernele 
acestor țări, inclusiv Canada, 
vor trebui probabil să și revi
zuiască politica.

formate din studewți din diferi
te țări, Adlai Stevenson, lider 
al partidului democrat, a decla
rat că în chestiunea incursiunii 
avionului american „U-2“ în 
spațiu! aerian sovietic guvernul 
ampriqa-n „a comis o gafă pe 
care a recunoscut-o și care va 
spori dificultățile președintelui 
la conferința 4a nivel înalt*.

„Descoperirea avionului spion 
însoțita de anunțarea simultană 
privind, reluarea din partea 
S.U.A. a experiențelor nucleare 
nu ne pot întări rolul de apă
rător al păcii“, a spus Steven
son, care a pus apoi întrebarea: 
„Poate oare servi scopului pă
cii și încrederii reciproce trimi
terea unor misiuni de spionaj 
deasupra principalelor regiuni 
a’e Un'unf’i Scv etke chiar în 
ajunul inde’unq așteotatei con
ferințe la nivel înalt ?“.

Afirmind că în urma recente
lor evenimente „temperatura a 
scăzut brusc*, liderul democrat 
a remarcat cu ironie că „guver
nul nostru a găsit calea cea 
mai bună pentru intensificarea 
încordării internaționale".

Toate acestea tint rodul arogan
ței noastre nefericite. Este greu 
de crerot câ putem fi atît de 
stupizi".

In același timp, Eaton și-a 
exprimat speranța ci ..neferici- 
tuT incident cu avionul ameri
can va fi pentru americani o 
lecție și îi va determina ,-sâ pri
vească cu mm multă seriozitate 
conferința l« nirel înalt și rela
ții-e cu rafii".

In continuare. Eaton a arătat 
că majoritatea cetățenilor ame
ricani doresc să se pună capăt 
acestei atitudini arogante și răz- 
boiului rece împotriva Rusiei.

In interviul său, Eaton a cri- 
- ticst politica americană de în- 

I cercuire ■ Uniunii Sovietice cu 
I baze.

.Consider ci avioanele noa- 
; stre nu trebuie să zboare dea

supra teritoriului sovietic și 
' sâ-i irite pe ruși, a spus el.

Pentagonul și Departamentul 
de Stat lansează prea multe 

j epitete jignitoare și declarații 
provocatoare. Sovietele iau toa
te acestea în serios. Ele consi
dera că nu s-ar face astfel de 
declarații dacă conducătorii gu
vernului nostru nu le-ar dori*.

Eaton a cerut sâ se pună ca
păt discursurilor provocatoare 
ale reprezentanților Departa
mentului de Stat și ai Pentago
nului. * . '« • s

„In fața noastră se află un 
om. a spus Eaton, referindu-se 
la K. S. Hrușciov, care declară 
că dorește pace ; noi însă spu- 

I nem că nu putem avea încre
dere în el. că trebuie să fim. 
vigilenți și că la conferința la 
nivel înqft nu se va ajunge la 
nici un rezultat bun.

Hrușciov speră să se obțină 
realizări importante la confe
rința la nivel înalt. Decla
rațiile reprezentanților guvernu
lui S.U.A. dovedesc însă că noi

este prima acțiune diplomatică 
a Norvegiei împotriva Statelor 
Unite, de cînd Norvegia s-a a- 
lăturct pactului Atlantic.

Deschiderea întîlnirii 
europene 

a organizațiilor 
naționale studențești

VARȘOVIA 13. — Corespon- 
' dentul Agerpres transmite : La 

12 mai s-a deschis la Varșovia 
a doua întilnire europeană a 
organizațiilor naționale studen- 

! țești, la care participă delegații 
din 15 țări, printre care U.R.S.S., 
Anglia, Franța, R. D. Germană, 
R. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, 

i Elveția, R. P. Ungară și altele.
După cuvîntul de salut al 

președintelui Consiliului superior 
al Asociației Studenților Polo
nezi, Czeslaw Wisniewski au în
ceput discuțiile la primul punct 
de pe ordinea de zi : Coopera
rea practică și tehnică a organi
zațiilor de studenți din Europa.

Vineri, |a dezbaterile la acest 
punct a luat cuvîntul tov. Vlad 
Vasile, reprezentant al studenți
lor din R. P. Romînâ, care a a' 
ratat, printre altele, că U.A.S.R. 
se pronunță pentru cooperarea 
cu toate organizațiile studențești 
pe baza principiului egalității și 
respectului reciproc. După ce a 
prezentat activitatea U.A.S.R. pe 
plan internațional, el a scos în 
evidență contribuția pe care 
Conferința tineretului și studen
ților din țările balcanice și re
giunii Mării Adriatice, ținută la 
București, a adus-o la dezvolta
rea relațiilor de prietenie dintre 
tinerii și studenții din această 
parte a lumii. In încheiere, el a 
propus să se includă in calen
darul de activitate al Asociații
lor studențești din Europa un 
turneu de rugby al echipelor 
studențești, care va fi organizat 
la București în toamna acestui 
an.

IN LUPTA
PENTRU PROGRESUL TEHNIC

După cum trasmite agenția 
B.T.A., plenara C.C. a Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitrovist 
care a avut loc la Sofia a 
examinat activitatea și sarcinile 
Uniunii în lupta pentru progre
sul tehnic. In fața organizațiilor 
Uniunii Tineretului Comunist Di* 
mitrovist a fost pusă, printre al
tele, sarcina <a majoritatea 
muncitorilor tineri să urmeze 
școli medii tehnice, economice 
sau de cultură generală.

PLENARA CG
AL U.T.C. DIN UNGARIA

La 12 mai a avut loc Ia 
Budapesta plenara Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist Plenara a discutat 
despre participarea membrilor 
Uniunii la construirea combina
tului de ciment de pe Dunăre 
din orașul Vacz, precum și des
pre activitatea organizațiilor 
Uniunii Tineretului Comunist în 
cooperativele agricole de pro
ducție.

nu privim cu prea multă serio
zitate această conferință".

Eaton a spus că după părerea 
unor personalități suspuse din 
Anglia și Canada, persoanele 
oficiale americane care duc tra
tativele la Geneva în legătură 
cu încetarea experiențelor cu 
bomba atomică „nu fac decit 
să tărăgăneze lucrurile în spe
ranța că rușii vor pierde răb
darea**.

Englezii sînt convinși că 
punem condiții absurde" — a 
adăugat el.

în continuare. Eaton a spus 
că „este uimit de răbdarea și 
stăpînirea de sine a lui Hruș
ciov. după toate cîte le face 
Washingtonul*.

în legătură cu decernarea Pre
miului Lenin pentru pace, Ea
ton a declarat că va pleca în 
țările din Europa răsăriteană 
pentru a culege mai multe date 
care îi vor ajuta în lupta pen
tru stabilirea unor relații mai 
strînse dintre S.U.A. și U.R.S.S,

Eaton a declarat că politica 
externă americană față de 
Uniunea Sovietică a fost greșită 
chiar de la început, adică chiar 
din '1917, întrucît la baza ei a 
stat speranța că experiența so
vietică va da în cele din urmă 
greș.

Eaton a spus ’ că conducătorii 
sovietici sînt sinceri cînd spun 
că doresc pace.

Eaton a spus că rușii iși dau 
Piai bine seama decît americanii 
ce grozăvii aduce războiul, întru
cît au avut 30 de milioane de 
morți în cele două războaie 
mondiale și au avut de suferit 
de pe urma multor invazii.

Eaton și-a exprimat satisfac
ția in legătură cu faptul că va 
avea loc conferința la nivel 
înalt.

ȘEDINȚA COMISIEI AGRO-SILVICĂ C.A.E.R,
SOFIA 13 (Agerpres). - La 12 

mai s-a deschis la Sofia cea 
de-a 7-a ședință a Comisiei per
manente pentru colaborare eco
nomică și tehnică-științifică in 
domeniul agriculturii și silvicul
turii a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

La ședințele Comisiei parti
cipă delegații din parte R. P. 
Albania, R. P. Bulgaria, R. Ce
hoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînâ, R, P. 
Ungară și din U.R.S.S. Delega*

4.000.000 de japonezi au protestat 
împotriva politicii guvernului

TOKIO 13 (Agerpres). — 
Pesie 4 milioane de oameni ai 
muncii și de reprezentanți ai 
intelectualității au participat la 
12 mai la mitinguri și adunări 
de protest împotriva politicii 
antinaționale a guvernului. La 
Tokio străzile au fost parcurse 
de o coloană de mașini purtînd 
lozincile : ..Jos -tratatul de secu
ritate antinațional!“ In nume
roase gări și stații de metrou

In legătură cu modificarea 
Constituției privind comunitatea 

îranceză
PARIS 13 (Agerpres). — Di 

Adunarea Națională franceză au 
luat sfîrșit dezbaterile în legă
tură cu proiectul de lege pre
zentat de guvern cu privire la 
modificarea uno- articole din 
Constituție privind comunitatea 
franceză. Acest proiect de lege 
a fost prezentat în legătură cu 
faptul că între Franța Și două 
state membre ale comunității 
franceze — Madagascar și Fede
rația Mali — a fost încheiat de 
curind un acord cu privire la 
proclamarea independenței aces. 
tor state în limitele comunității 
franceze Scopul principal al a- 
cestui proiect de lege este aceia 
de a evita retragerea din comu
ni :a te a tinerelor state africane, 
ale căror popoare luptă pentru 
a obține o deplină independență.

După dezbateri Adunarea Na
țională a tiecut la votarea pro
iectului de lege care a fost a- 
probat cu 280 voturi pentru și 
174 contra. Ceilalți deputați s-au 
abținut de la oot.

Reține atenția faptul că din 120 
membri ai grupului parlamentar 
al „republicanilor independenți" 
— partid care își are repreîen-

-- •--

MOSCOVA. - La 13 mai. Ni- 
k:ta Hrușciov. președintele Con- 
siEului de Miniștri al U.R.S.S. 
a primit La Kremlin pe Muha
mmed Daud. primul ministru al 
Afganistanului care se află In 
Uniunea Sovietică pentru îngri-, 
jirea sănătății și odihnă.

BUDAPESTA. — Ambasada 
R. P. Romîne la Budapesta a 
oferit în seara de 12 mai o gală 
de filme romînești la care au 
fost invitați numeroși lucrători 
ai comerțului exterior din R. P. 
Ungară

DELHI. — După cum trans
mite postul de radio Delhi. la 
Calcutta și-a încheiat lucrările 
plenara Consiliului Național al 
Partidului Comunist din India.

Rezoluția adoptată, de plenara 
Consiliului Național al P.C. din 
India salută conferința la nivel 
înalt care se deschide săptămîna 
viitoare la Paris.

In legătură cu boala lui Ajoy 
Ghosh, E. M. S. Namboodiripad, 
fost ministru principal al statu
lui Kera.la a fost ales secretar 
general al Partidului Comunist 
din India.

LONDRA. — La 12 mai s-au 
încheiat la Londra tratativele în 
problema constituției Somaliei 
britanice. Ministrul Coloniilor. 
Macleod a declarat că acestui 
protectorat englez i se va «corda 
independență Ta 26 iulie a.o.

JOHANNESBURG. — Politica 
rasistă a guvernului . Uniunii 
Sud-Africane « stîrnit nemulțm 
mire crescîndă și în rîndurile 
oamenilor de afaceri albi.-După 
cum relatează agenția Associa
ted Press, V. J. Buschau. repre
zentantul a cinci mari asocia ți L 
patronale din Uniunea Sud-Ăfri-, 
cană. în întreprinderile cărora 
lucrează peste un milion și ju
mătate de muncitori africani, l-a 
vizitat pe primul ministru Ver- 
woerd care se află încă în spii 
tal în urma unui atentat, că
ruia i-a prezentat un memoran
dum cerînd luarea unor măsuri 
pentru slăbirea politicii rasiste 
din această țară. 

ția R. P. Romîne este condusă 
de tov. Ion Cozma, ministrul 
Agriculturii.

Comisia va discuta măsurile 
în legătura cu îndeplinirea re
comandărilor consfătuirii repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din țările so
cialiste ale Europei cu privire la 
schimbul de experiență in dez
voltarea agricu'lturii, care a avut 
loc în zilele de 2 și 3 februarie 
c.c. la Moscova, precum șl alte 
probleme.

reprezentanți ai Consiliului naw 
țional de luptă împotriva revi
zuirii tratatului de securitate 
japono american răspîndosc ma
nifeste care cer zădărnicirea 
tranzacției militare dintre cer
curile guvernante ale Japoniei 
și Statelor Unite. Ca și în tim
pul campaniei anterioare de ac
țiuni comune, la 12 mai a re
început afluxul de petiționari la 
parlament.

tanți în guvern — numai 21 au 
votai pentru aprobarea proiectu
lui de lege, iar ceilalți fie că 
s-au abținut, fie că au votat 
contra.

„M-a impresionat foarte muit 
ce am văzut aci“

— Declarațiile d-nei Raksha Saran, 
președinta Conferinței femeilor pe întreaga Indie

„M-a impresionat foarte nurii 
ce am văzut aci și pot spune că 
reaiizăril'e poporului romîn, pro
gresele înregistrate în toate do
meniile, reprezintă mai mult de
cît mă așteptam, a declarat 
unui redactor al Agenției ro
mane de presă „Agerpres'4, d-na 
Raksha Saran, președinta Con
ferinței femeilor pe întreaga 
Indie, care a făcut o vizită in 
țara noastră, la invitația Con
siliului național al femeilor din 
R- Pt Romînă. Acum 25 de ani, 
călătorind prin Europa, am vru: 
să vizitez Romînia. Mi s-a sgus 
atunci’ de loa+ă lumea : „E pă
cat. n-ai ce vedea acolo !“. Ve
nind acum în Romînia, îmi dau 
seama de realizările uimitoare 
ce s-au înfăptuit aici în scud! 
vreme. Am văzut o industrie 
înaintată, o agricultură unde 
toți se preocupă de aplicarea 
metodelor celor mai avansate, o 
viață culturală înfloritoare, în
dreptată în primul rind spre 
masele largi. Am constatat 
peste tot entuziasmul oamenilor 
în munca constructivă. Grija a- 
cn.rdată copiilor, care constituie 
viitorul țării, este impresionan
tă. Creșele. căminele de zi, asis
tența sanitară a copiilor consti
tuie realizări pentru care țara 
dv. poate servi ca exemplu. In 
Capitală: ca și în alte orașe se 
înalță construcții numeroase. 
Am observat o dezvoltare ar
monioasă. în toate sectoarele și 
pașii mari. înainte pe care Ro
mînia, ,,în care nu aveam ce 
vedea* înainte cu 25 de ani, i-a 
făcut în toate direcțiile.

O impresie frumoasă •— a 
spus în continuare d-na Raksha 
Saran — mi-a lăsat-o și contac
tul cu conducerea mișcării de 
femei din Romînia, o mișcare 
largă, care activează intens. 
Impresia mea este că aportuî 
mișcării de femei la oipera de 
dezvoltare a țării este foarte 
important-.

Vorbind în continuare despre 
activitatea mișcării de femei din 
India, d-na Raksha Saran, . a 
spus printre altele: ..Obiectivul 
actual cel mai important al 
nostru este de a face ca drep
turile egale obținute și înscrise 
în Constituție să fie cît mai 
larg și mai efectiv traduse în 
viață. Ne străduim să ridicăm 
cît mai mult conștiința cetățe
nească a femeilor indiene, ținu
te atîtea secole într-o stare de 
înapoiere și putem spune că 
înregistrăm succese pe acest 
drum. Femeile din India s-au 
deșteptat la o viață nouă. As- 

Muncitorii oțelariei Shih- 
chingshan din Pekin înregis
trează lună de lună succese 
însemnate în producție, lată 
in fotografie un grup de oțe
le ri fruntași primind felicită
rile tovarășilor lor cu ocazia 
stabilirii unui record de pro

ducție.

Un nou Incident 
ce agravează relațiile 

americano-cubane
HAVANA 13 (Agerpres). — 

Agenția United Press Interna
tional relatează că în zorii zi
lei de 12 mai un avion ameri
can decolîr.d din Florida a în
cercat să aterizeze .’n apropiere 
de Havana pentru a ridica și 
transporta în S.U.A. trei per
soane puse în urmărire de Tri
bunalul revoluționar cuban. Fi
ind descoperit de automobile de 
patrulare ale poliției cuba ne, în 
momentul aterizării pilotul a 
încercat să-și ia zborul dar a 
fost prins într-o rafală de 
focuri și ucis ; avionul a fost 
distrus. Pilotul a fost identifi
cat ca ALatthcw Edward-Duke, 
din Palm Beach, Florida.

Observatorii diplomatici di-n 
Havana, spune agenția United 
Press International, cred ca 
acest nou incident va agrava și 
mai mult relațiile americano- 
cubane. La Havana a avut loc 
un miting de protest la care 
au participat circa 2.000 de per
soane purtînd pancarte cu ins
cripția „Jos imperialismul varr- 
keu !“. în jurul Ambasadei 
S.U.A. au fost postate noi gărzi 
polițienești perZru a împiedica 
eventuale acte de violență din 
partea manifestaih'ți’.or indig
nați.

tăzi lozinca noastră este: tente 
femeile indiene, tinere și vîrstni- 
ce. sînt în marș. Odată elibe
rarea .politică cucerită, luptăm 
acum pentru eliberarea econo
mică și socială. Combatem in
tens analfabetismul. Pe plan 
social, obiectivele sînt: asisten
ta sanitară. învățămînt, locuin
țe cît mai multe și mai bune. 
Femeile se îndreaptă tot mai 
mult spre producție, deocam
dată mai ales sub forma muncii 
în ateliere și mici fabrici locale. 
De asemenea, mișcarea coopera
tistă se extinde. D.'n vizita în 
Romînia am tras multp învă
țăminte. în special în ce pri
vește ridicarea nivelului de trai 
al poporului, asistența sanitara, 
mișcarea de pionieri, mișcarea 
culturală de mase ; cămine cul
turale, biblioteci populare, bi
blioteci de casă etc“.

In continuare d-na Raksha 
Saran a spus : „Noi dorim, ca 
apropierea și colaborarea cu 
R. P. Romînă să se dezvolte din 
ce în ce mai mult, nu numai 
pe plan economic, dar și cultu
ral. Romînia nu este o țară 
mare ca întindere, dar noi soco
tim că ea este o țară mare din 
punct de vedere al realizărilor 
ei. al ritmului ei de dezvoltare. 
Indienii își dau seama de im
portanța deosebită a schimburi
lor cît mai intense între toate 
popoarele* Pentru aceasta este 
însă nevoie de pace în lume. 
Pacea^este condiția primordială 
a oricărui progres social. Feme
ile din India și întregul popor 
indian sînt pentru dezarmare și 
pentru coexistența pașnică între 
popoare. Din acest punct de ve
dere asemenea incidente ca a- 
cela al zborului avionului ame
rican deasupra teritoriului so
vietic n-ar trebui să se mai în- 
t!mp!e.

Femeile indiene participă ac
tiv la lupta pentru pace a în
tregului popor. In numeroase 
adunări ele au votat moțiuni 
pentru pace, împotriva persecu
țiilor rasiale din Uniunea Sud- 
Africană, pentru solidaritatea 
afro-asiatică în lupta împotriva 
colonialismului. Mișcarea de fe
mei din India luptă pentru în
tărirea colaborării ei cu organi
zațiile de femei din întreaga 
lume, în scopul luptei pentru 
pace, pentru libertate și pro
gres social, pentru înlătura
rea războiului din viața po
poarelor”.

Vineri, d-na Raksha Saran i 
părăsit Capitala.

(Agerpres)
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