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ale tineretului

1 LA „ȘCOALA ÎNALTEI CALITĂȚI"

1 Spre nota zece! ■

Micu

Drumul spre nota zece nu 
e ușor. Pentru elevii 
unei școli obișnuite, 

nota zece înseamnă să răs
punzi foarte bine cînd ești
scos la lecție sau la examen. 
La „Școala înaltei calități" 
nota zece e totuși un lucru 
mult mai complicat.

— Nota zece, spune
Vasile zîmbind, cu un ton de 
întrebare, nițel gînditor. Păi 
zece e foarte mult. Da, foarte 
mult.

Și iar rămîne pe gînduri. 
Apoi continuă :

— Trebuie să fii „as" la 
toate „materiile". Dar absolut 
la toate.

— Și nu se poate ?
- Ba se poate. E greu, dar 

se poate.
— Și... voi spre ce mergeți ?
— Păi se mai discută ? Spre 

zece. Dacă-i vorba de școală, 
doar nu ne-am înscris pen
tru un șapte sau un opt. 
Luptăm pentru zece !

— Ia să presupunem că 
dai chiar acum un examen. 
Să presupunem că te cheamă 
„Marca fabricii" cu toată bri
gada în fața ei. Ce răspunzi ?

Să presupunem deci că 
„Marca fabricii" îl scoate pe 
Micu cu toată brigada lui 
,Ja lecție". Să vedem ce-ar 
răspunde.

învățătura — 
la ordinea zilei

In brigadă sînt 25 de ti
neri. Marea lor majo
ritate au trecut prin 

școala profesională. Acolo au 
învățat meseria, și teoretic,

și practic. Mulți au terminat 
școala cu 4—5 ani în urmă. 
Cine ar putea crede însă că 
odată cu terminarea școlii 
profesionale, învățătura a tre
cut pe planul doi ? Nimeni, 
în privința asta, Micu nici 
n-a avut măcar probleme, n-a 
avut nevoie de nici un argu
ment. Toată lumea s-a pus 
pe învățat cu toată seriozi
tatea. Firește, altfel, se înva
ță acum, după altfel de 
„manuale". Atenția se în
dreaptă spre experiența îna
intată, spre perfecționare, 
spre desăvârșire. Tinerii 
brigadă învață în 
cadrul cursului de 
ridicarea califică
rii și a schimbu
rilor de experien
ță. Formele se 
confundă uneori 
ca metodă, dar 
important e con 
ținutul lor lat: 
o pildă de lecție 
„Clasa" 
locul de
Cei mai buni oa
meni din briga
dă - Buciu Ele. 
na. Nistor Ion, Mxrj 
sile — stau la „catedră*, a- 
dică la mesele lor obiș
nuite de lucru. Brigada e 
împărțită in trei grupe a cite 
șapte oameni, fiecare grupă 
pe lingă un ..profesor". Ace
sta începe să lucreze, așa 
cum lucrează el în mod obiș
nuit: cu o repeziciune uimi
toare, cu o precizie ireproșa
bilă. o singură deosebire : 
că acum, în tsmp ce lucrează, 
vorbește.

— Trebuie să te 
întîi atent la piele, 
dacă nu are vreo zgîrietură, 
explică „profesorul".

- Cuțitul trebuie ținut 
drept, să nu taie oblic, cu 
scobitură.

Elevii nu-și notează astea 
Pe hîrtie, dar le rețin bine 
în minte. De altfel, imediat 
trebuie să ia și ei locul „pro
fesorului" la „catedră", să 
explice cum lucrează ei. Cei
lalți sînt cu ochii pe ei. A 
greșit ceva ? Se discută pe 
loc, se trag învățăminte.

Asta înseamnă

uiți mai 
să vezi

tele Consiliului de Miniștri, 
general de armată Leontin Să- 
lăjan, ministrul Forțelor Ar
mate. Gheorghe Gaston Ma
rin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, și Cor- 
neiiu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe.

La sosire pe peronul gării 
Băneasa, membrii delegației 
au fost salutați de tovarășii 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandra Drăghici, Alexandru

Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Alexandru Bir- 
lădeanu, Avram Bunaciu, de 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, activiști de partid și 
de stat, conducători 
nizațiilor de masă.

Au fost de față G. 
tariov, însărcinat cu
ad-interim al Uniunii Sovie
tice la București^ și membri 
ai Ambasadei.

(Agerpres)

ai orga-

E. Cebo- 
afaceri

e chiar 
muncă.

învățătură.

FABRICII

Și nu numai atit, 
nu e suficient.

TELEGRAMA

Comitetului Executiv
al Partidului Comunist din Marea Britanie

Londra

Tovarășului JOHN GOLLAN, 
secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanie

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă felicită 
din toată inima și vă urează dv., fiu credincios al clasei mun
citoare engleze, multă sănătate și mulți ani de activitate 
rodnică în fruntea Partidului Comunist din Marea Britanie, 
spre binele cauzei păcii și socialismului.

. pentru că 
în brigadă 

sînt oameni foarte buni și 
alții mai puțin pregătiți. Lui 
Cristea Nicolae I, Cristea Ni- 
colae II, Mărgirescu Vasile, 
Micu Vasile sau Nistor Ion 
niciodată n-o să le poți re
proșa ceva în ceea ce privește 
calitatea lucrului. — 
chiar și o 
o piesă — 
fac într-o 
Dar iată 
Burciu Ion mai au încă de 
învățat ca să ajungă ca ei. 
Or, nota, calificativul, nu se 
dă la fiecare om în parte, ci 
pe brigadă, pentru că de 
aceea s-au unit într-un colec
tiv, pentru ca răspunderea să 
apese pe umerii tuturor. Iată 
de ce fruntașii s-au mutat cu 
mesele de lucru lîngă cei mai 
puțin pregătiți. Dar asta nu 
e atit de simplu. Trebuie să 
știi cum să dai ajutorul. în 
primul rind trebuie să ai gri
jă să nu jignești omul, vor- 
bindu.i de sus, în silă, dădă- 
cindu-1. Ajutorul trebuie să 
fie o îndrumare firească, fă
cută cd dragoste și cu grijă. 
Să-i spui cînd lucrează gre
șit și de ce, să-l încurajezi 
cînd lucrează bine. Și mai

Pentru ei 
mică zgîrietură la 
din trei sute, cite 
zi, e ceva grav, 
că Popa Vasile și

problemă. O problemă serioa
să, legată de disciplina în mun
că și, în ultimă instanță, de 
calitate. Una dintre ședințele 
brigăzii a fost deci consacrată 
acestei probleme. Alexandru 
Gheorghe, Casapu Moise și 
Stoleru Constantin au fost cri
ticați „fără milă".

— Nu numai că se împiedică 
pe ei înșiși în muncă, dar și 
pe noi ne stingheresc, le-au 
spus ceilalți.

— Noi facem aici o muncă 
de precizie și nimic nu trebuie 
să ne distragă atenția de la 
lucru. O privire întoarsă e dea- 
juns cîteodată ca să dai un re
but.

— Există pauza de 15 minute 
în care se 
pre fotbal, 
liber...

Amatorii 
fotbal au înțeles. Acum în bri
gadă se lucrează în cea mai 
desăvirșită liniște.

Problema atenției stă și în... 
atenția P.U.C.-uluL S-a stabi
lit un sistem interesant de rai
duri, un fel de sondaje care se 
fac inopinat la cite doi, trei 
oameni într-o zi fără ca aceștia 
să știe ceva dinainte. Membrii 
P.U.C.-ului sînt însoțiți de Mi
cu Vasile, responsabilul bri
găzii. Intr-un asemenea raid 
s-a descoperit, de pildă, că To- 
deraș Elena și Ardeleana Nico
lae dăduseră câte 3—4 rebuturi 
din neatenție. Nu tăiaseră pie
lea după conturul tiparului. 
La gazeta P.U.C.-ului n-a apă
rut numai caricatura, ci și re
buturile respective, pentru ca 
să le vadă toată lumea, dar 
mai ales vinovății. Deci în pri
vința disciplinei nu se trece 
nimic cu vederea. Responsabi
lul e totdeauna atent la ce fac 

nu se poate duce fără pasiune, oamenii. In fiecare zi merge și 
fără contraziceri aprinse, fără 
gesticulații. Și în asemenea 
clipe, nici ochii și nici gîndu- 
rile nu-ți mai sînt îndreptate 
spre lucru. Mîinile lucrează 
singure. Și, cînd lucrează sin
gure, mîinile își fac de... cap. 
O tăietură făcută greșit, un ti
par pus nu la locul cel mai po
trivit pe piele — și ca urmare..; 
rebutul.

Iată de ce discuțiile în 
timpul lucrului au devenit o

înseamnă încă ceva. Nu-i toc
mai ușor pentru cel care aju. 
tă, să fie tot timpul cu ochii în 
patru. Adică și la locul lui 
și la al celui de alături. E 
destul de obositor și greu, 
dar aceasta e o obligație de 
cinste a fruntașilor brigăzii, 
a tuturor „elevilor" fruntași 
ai „Școlii înaltei calități", 
să dea tuturor din ceea ce 
știu ei. învățătura e o pro- 
blemă-cheie deci. Principiul 
atit de simplu — „ca să știi 
trebuie 
aici în 
și mai

Zilele acestea
la Muzeul de Istorie a partidului

Ț \ uminică, luni și 
/ J marți, Muzeul 

de Istorie a 
partidului a primit 
peste 14.500 vizita

tori. Tineri muncitori, 
țărani colectiviști ve- 
niți din toate colțu
rile țării, elevi și stu
denți se opresc în fața 
documentelor care 
vorbesc despre istoria 
de luptă a partidului. 
Glodurile lor se în
dreaptă către eroicul 
partid al comuniștilori 
conducătorul încercat 
al poporului nostru, 
luptător neobosit pen
tru fericirea celor ce 
muncesc.

„Ne afirmăm încă 
o diată hotărârea că 

vom învăța și ne 
vom pregăti în așa 
fel încît să' îndreptă-

țim pe deplin dragos
tea și grija cu care 
ne înconjoară parti
dul nostru scump” — 
semnează în cartea de 
vizită a muzeului un 
grup de studenți de 
la Institutul politeh
nic București.

„în cinstea aniver
sării partidului, scrie 
Gheorghe Mureșan, 
mecanic la Uzinele 

,1 Mai-Biaia Mare, 
să dau

pro-

»• 
mă angajez 
patriei numai 
duse de calitate’

„îți mulțumim,- 
partid iubit, pentru 
copilăria fericită pe 
care ne-ai dăruit-o“ 
— scrie în numele 
unui grup de elevi din 
Buzău, Gheorghe E- 
lena.

să înveți" - e înțeles 
sensul cel mai adine 
just.

în brigadă ss 
simte această at- 
nosferă serioasă, 
de învățătură, de 
lorință spre de- 
;ăvîrșire. Oame
nii se sfătuiesc, 
se ajută. învață 
mii de la alții. 
.Marca fabricii" 

să 
în
e

poate discuta des- 
Și mai e și timpul

de discuții despre

Candidați

n-ar avea ce
le reproșeze, 
privința asta, 
limpede.

— Dar cu dis
ciplina cum stați?

și aici spre zece ? 
Brigada are și aici răs

punsul pregătit. Un răspuns 
cu o istorie a Iui.

Nimic nu se trece 
cu vederea

Ar părea la prima vedere 
un amănunt, un chiți
buș. Tinerii vin la lucru 

și, mai ales lunea, simt ne
voia să facă un schimb de pă
reri. Păreri, bineînțeles, des
pre... fotbal. „Putea să bată 
Dinamo. Păcat". „Dacă înain
tarea n-ar fi driblat atâta...". 
„Arbitrul e de vină, n-ai vă
zut..." O discuție despre fotbal

, discută cu unul dintre tineri, îi 
controlează lucrul. Micu a avut 
o idee bună. Să urmărească 
periodic câte un om, să-l ob
serve și să-l ajute sistematic 
pînă se ridică la nivelul cerut, 
concentrîndu-și asupra lui în
treaga atenție. Munca cu oa
menii, ajutorul și controlul se-

I. MIHALACHE

(Continuare in pag. a 3-a)

La Uzinele „Mao Țze-du 
Capitală se produc instalații 
pentru industria chimică, in fo
tografie : se face un ultim con
trol ic un og-egct pentru 

păcură.

Foto : V. CONSTANTNESCU-- •--
In două 

schimburi
înConstructorii care ridică 

cartierul muncitoresc „Steagul 
roșu" cvartalul de 1.100 apar
tamente din prefabricate, mon
tează zilnic cite 4 apartamen
te, dublu față de cit este pla
nificat. Ei obțin acest rezul
tat datorită organizării lucru
lui în două schimburi ca și 
utilizării din plin a agregate
lor modeme și aprovizionării 
ritmice a șantierului cu pa
nouri.

(Agerpres)

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC 

ROMÎN

„Cu dragostea ți 
mîndria de a fi con
duși ți luminați do 
partidul nostru iubit, 
ne angajăm cu toate 
forțele să luptăm 
pentru desăvârșirea 
socialismului din pa
tria noastră^’ — 
scrie un grup de ti. 
neri muncitori de le 
Uzinele „Eiectropute- 
re"-Craiova.

In semnăturile a- 
cestea se oglindesc 
dragostea tineretului 
pentru partid, hotărî- 
rea și entuziasmul cu 
care tânăra noastră 
generație luptă pentru 
înfăptuirea politicii 
înțelepte a partidului.

A. I. ZĂINESCU

Muzeul de Istorie o partidului este vizitat în aceste zrle de 
mii de tineri. Vă prezentăm în fotografia noastră un grup de 
tineri muncitori bucureșteni inte-una din sălile acestui muzeu.

de Eugen Barbu

Spleenul, cuvînt născut pe 
alte meridiane, definind o 
stare de spirit lamentabi

lă, însoțește mai totdeauna ex
plicația dezechilibrului unei 
părți a societății occidentale, 
aflate intr-o lungă și nesfîrșită 
agonie morală. Ziarele de sen
zație din marile capitale apu
sene abundă de titluri stranii : 
„Tineretul se plictisește", „Tine
retul e neliniștit", „Tineretul tră
iește fără scop". Și pentru asta, 
tineretul ucide, tineretul violea
ză, tineretul se sinucide. Nimic 
anormal. Totul este explicabil 
in orînduirea burgheză. Trăind 
în huzur și hrănit din copilărie 
cu povești îngrozitoare, tipărite 
in tiraje de masă, speriat la 
domiciliu de către societățile 
de televiziune care se întrec în 
a prezenta ororile cele mai nă
strușnice pe micul ecran de sti
clă, îmbuibat cu filme sinistre, 
odraslele claselor exploatatoare 
nu pot să nu cadă 
pradă alcoolismu- ----
lui, hașișului 
blazării.

Desigur că

ți

drosia bogătanilor 
de Ia Paris, 
blind cu barbă 
pentru că nu 

să se 
ci pentru 

pe

um- 
nu 

ore 
ro

ca 
ocolite,

-iiiff!IwF. r; i A

Foto : V. RANGAO întrecere... neoficială dar cu spectatori.

-ryrintre alte zeci și zeci de 
£ scrisori care ne vin zil

nic la redacție în cadrul 
discuției noastre „CUM AȚI 
FI PROCEDAT ne-a sosit 
și una cu totul deosebită. Nu, 
nu era o scrisoare anonimă. 
Ea era semnată. Semnată de 
utemistul Arboreanu Gheor
ghe, membru în comitetul 
U.T.M. de la Școala profesio
nală agricolă din Ungureni, re
giunea Bacău. In scrisoarea 
sa era vorba însă despre o 
anonimă care a sosit nu de 
mult pe adresa elevilor acestei 
școli. Cînd le-a adus-o poșta
șul, elevii au privit-o curioși. 
Cine le scria oare ? Eleva Bu- 
dău Vela a deschis-o prima și 
toți ceilalți s-au strîns în ju
rul ei. Apoi au citit-o împreu
nă.

Scrisoarea i-a zguduit de la 
prima citire. Fetelor le-au venit 
lacrimi în ochi. Imediat scri
soarea a făcut ocolul școlii. In 
ziua aceea elevii n-au vorbit 
decît despre această scrisoare, 
au răsucit-o pe toate fețele, în 
mintea lor s-au născut o 
medenie 
cele dvn 
tărit . să

Dar să
vorba în. scrisoarea aceea

acestei 
meserie

potrivit pentru o discuție 
pre frumusețea meseriei 
despre cinstea și prestigiul 
școlii în care învață. Ei au dis
cutat cu toți elevii și mai ales 
cu cei care erau citați chiar 
concret în acea anonimă ruși
noasă.

— Cei care au scris scrisoa
rea asta sînt niște oameni îna- 
poiați și pe deasupra și lași. 
Ei ne-au jignit, dar nu merită

des- 
lor.

(!)

de întrebări, 
urmă, ei s-au 
scrie ziarului, 

vedem despre

su
in 

ho-

ce e 
ano-

nimă. E vorba de o insultă, de 
o jignire adusă elevilor acestei 
școli. Prima parte a scrisorii 
era scrisă în versuri. Niș
te versuri de o calitate mai 
mult decît proastă, cu ri
me stîlcite, cu un ritm 
chinuit. Ce se spunea în ele ? 
Că meseria elevilor 
școli agricole este o
de rușine, că din ei n-or să 
iasă decît niște ciobani și niș
te văcari, demni 
doar de rîsul lumii, 
sortiți să stea la 
țară, la praf și no
roi, în timp ce „...la 
oraș e asortat, te 
poți plimba pe asfalt"

Partea a doua a scrisorii era 
scrisă în proză. Mai mulți e- 
levi și eleve ai școlii (cu nume 
concrete) erau jigniți, li se a- 
dresau cuvinte dintre cele mai 
urîte.

Scrisoarea a răscolit întrea
ga școală. Greu de descris mî- 
nia și durerea acestor elevi, 
adolescenți de 14, 15 și 16 ani 
Cum am mai spus, ei s-au sim
țit profund jigniți, descurajați 
și amărîți. Organizația U.T.M, 
a luat însă o atitudine hotărîtă 
pe loc. Membrii comitetului 
U.T.M. au socotit acest prilej

să ne amărîm din cauza lor. 
N-au decît să nu le placă me
seria noastră, dar nouă ne 
place, ne simțim mândri de ea.

Discuția a fost aprinsă. Ele
vii s-au ridicat cu toții în apă
rarea prestigiului școlii lor, al 
profesiei pe care și-au ales-o 
și de care sînt mîndri. Școala 
dă anul acesta prima promoție 
de absolvenți, de viitori mun
citori calificați pentru gospo
dăriile agricole de stat, de 
crescători de animale, de viti
cultori și pomicultori. Toți ele
vii sînt fii de colectiviști și în
tovărășiți de prin satele raio. 
nului și ei s-au legat pentru

totdeauna de meseria aceasta 
de lucrător calificat pe ogoa
rele țării, care a devenit o pro
fesiune de cinste în zilele 
noastre.

— Ce, e rușine să fii cres
cător de animale ? Avem în 
țara noastră un Erou al Mun
cii Socialiste care are aceeași 
meserie ca și noi. Cine mai 
spune azi unui om care crește 
animale porcar sau văcar ? 

Dimpotrivă, cei ca
re luptă ca oame
nii muncii să aibă 
mai mult lapte și 
mai multă carne, 
așa cum ne cere

partidul, se bucură de toată 
prețuirea. Avem o meserie fru
moasă și nu regretăm 
ne-am ales-o. 
să mergem să lucrăm 
unde o să fie nevoie de noi, 
în satele regiunii noastre, un
de, chiar dacă nu e așa „asor
tat" și nu „te poți plimba pe 
asfalt", cum zic cei care ne-au 
trimis scrisoarea, e frumos și 
ai sentimentul nobil că mun
cești ca să fii de folos țării 
tale. Așa că să nu vă simțiți 
jigniți de scrisoarea asta făcu
tă de niște oameni înapoîați 
și fără rușine.

Da, elevii școlii agricole au

că
In curînd o 

acolo

demn : iată ce se învață în so
cietatea noastră. Noi nu ne pu
tem plictisi pentru că avem ce 
face. în jur, totul se preschim
bă ; orașe, cartiere, străzi. Asta 
cere energie și suflet Nu e ne
voie să insistăm. Dacă plecați 
citeva luni de lingă locurile 
unde vă duceți viața obișnuită, 
cînd vă veți întoarce, — --
mai 
care locuiți. Țara este 
șezare în care se 
schimbări înnoitoare, 
des lăsăm călimara 
sapă și punem 
ridicarea patriei.
neprecupețit al tuturor, tineri 
și bătrini, schimbarea la față 
a Romîniei nu era posibilă. 
Și la opera despre care vor
bim, tinerii noștri, sănătoși și 
entuziaști au răspuns totdeauna 
cu ardoare. Un metru de șanț, 
un ogor arat mai devreme, 
trei pomi plantați într-o mar

gine de drum, un 
kilometru de as
falt, un zid înălțat 
într-un ceas, toate 
micile noastre fap
te, aduc fericirea 
mai devreme.

O nouă mare ac
țiune patriotică 
desfășurată în cin

stea aniversării a 40 de ani de 
luptă a partidului vine să încu
nuneze munca stăruitoare a ti
neretului nostru și pină acum a- 
tît de plină de roade. De la 1 a- 
prilie brigăzile utemiste de mun
că patriotică ale tinerilor din 
uzine, din școli, din universități, 
de la sate, timp de o lună 
se vor întrece pentru ca ora
șele și satele patriei 
vină mai 
munca pe 
strucții să 
pentru ca 
că mereu
se vor lua în întrecere chiar cu 
primăvara, împodobind fiecare 
colțișor de sat sau oraș cu hai
na strălucitoare a curățeniei.

Intre calculul cu echerul și lo
vitura de sapă mi se pare că

n-o sa 
.recunoașteți cartierul în 

o a- 
petrec 
Foarte 
pentru 

umărul la 
Fără aportul

Din carnetul
scriitorului

timp 
dă, 
mai 
dreptul că lumea se 
caverne, imaginea unui tineret 
studios, sănătos la minte și la 
trup i se pare un lucru hime
ric. Derbedeului, îmbătat cu 
marijuana zi de zi, forța unor 
adolescenți minați către matu
ritate de idealul înalt al artei 
sau al științei, trăind pentru 
societate, nu numai pentru ei, 
i se pare un lucru de necrezut.

Destul însă despre acestea. 
Vreau să spun numai cîteva 
cuvinte despre tineretul nostru 
crescut sub soarele libertății. 
Ziarele ne aduc pe masă în fie
care dimineață cele mai recen
te știri, lată : în comuna nu 
știu care, studenții Institutului 
politehnic, să zicem, au ajutat 
țăranilor la culegerea recoltei. 
O fotografie proaspătă însoțește 
textul sobru. Brigada X de 
muncă patriotică a contribuit Ia 
ridicarea unui baraj. Elevii unei 
școli elementare au 
cantitate impresionantă 
vechi...

Fapte, fapte, fapte...
Alte fotografii : tineri

de la uzina Y, învâțind după o. 
rele de muncă. Aici imaginea 
taberei studențești, să spunem, 
de la Costinești. Dincoace, un 
șir de excursioniști pe un munte 
singuratic, lată un instantaneu 
dintr-o seară de carnaval. Ti
neretul nostru nu string® numai 
fier vechi și pavează drumuri. 
Tineretul nostru știe să se și 
distreze, știe să-și întrebuințeze 
timpul cu înțelepciune, lată bi
bliotecile institutelor noastre, 
iată căminele elegante în care 
același tineret locuiește, iată e. 
chipele de dansuri și brigăzile 
artistice de agitație, iată actorii 
tineri din fabricii, iată sportivii 
de 20 de ani întrecîndu-se pe 
stadion.,.

Viața are scop, viața este 
frumoasă, viața trebuie trăită

i s-a spus 
mai de-a 
întoarce la

strîns o 
de fier

ucenici

privit așa cum se icuvine o ase
menea manifestare de înapoie
re și dispreț față de o profe
siune care se bucură de cins
te în zilele noastre. De altfel, 
ei știu cine le-a scris-o. Sînt 
cîțiva dintre elevii Școlii me
dii nr. 2 din Bacău, care au 
făcut practică în comuna lor- 
Poate că ar fi potrivit ca or
ganizația U.T.M. din această 
școală să discute într-o aduna
re generală fapta nedemnă și 
rușinoasă a celor care au trimis 
scrisoarea (chiar dacă aceștia, 
din lașitate, vor rămîne ano
nimi) și să-și ceară în numele 
întregului colectiv al școlii 
scuze pentru jignirea adusă 
celor de la școala profesională 
agricolă.

Cit despre aceștia, ei ne în
trebau în scrisoare: „am pro
cedat bine în fața unei aseme
nea împrejurări luînd o ati
tudine hotărîtă și afirmîndu-ne 
dragostea și respectul pentru 
meseria pe care ne-am ales-o?“

Fără îndoială că da, fără în
doială că toți cititorii vă vor 
da dreptate și vă vor spune: 
aveți o profesiune 
de cinste, aveți de 
mândriți cu ea.

frumoasă, 
ce să vă

ION BĂIEȘU

să de- 
fruimoase, pentru ca 

șantierele de con- 
sporească în roade, 

oțelăriile să priimeas- 
mai mult fier. Tinerii

(Continuare în pag. a 3-a)

Utemista Rodnamschi Catalina 
de la Fabrica de confecții 
„Mondiala" din Satu Mare se 
situează printre fruntașele sec

ției.
Foto : S. NICULESCU

®------------

Refac 
patrimoniul 

forestier

La chemarea lansată de 
Comitetul raional U.T.M. 
Vedea, tinerii din co

munele Topana, Albești, Urși 
și Ciomăgești 
entuziasm 
folos obștesc organizate în 
cinstea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea Partidului 
Comunist din România.

Cu cîteva zile în urmă, ti
nerii colectiviști. întovărășiți 
și elevi, din aceste comune au 
plantat pe terenurile fores
tiere peste 12.000 de puieți de 
salcîm, din care 7.000 de 
puieți au fost plantați pe te
renuri alunecoase. Acțiune- 
continuă cu combaterea dău 
nătorului „Limantrea" și ir. 
grijirea arboreților.

participă 
la acțiunile

•cu 
de

i
TEODOR STĂNESCU

învățător



S. cinreii 
tineretului

Activitatea editorială în sprijinul 
educării polatico-morale a tineretului

® O observație unanimă făcută la „masa rotundă": mai multe cărți 
care să oglindească atitudinea înaintată față de muncă a tinerei 
generații, mai multe cărți despre spiritul colectiv, despre dragoste, 
prietenie, tovărășie ® Ce i se cere cărții de propagandă ateistă pentru 
tineret ? ® Calități esențiale: bogăția materialului de viață, largă 
accesibilitate & Ce-și propun editurile pentru lărgirea corpului 

de publiciști?

Vă prezentăm astăzi, dragi cititori, cîteva dintre proble
mele dezbătute în cadrul unei recente consfătuiri care 
a avut loc la Casa ziariștilor din Capitală, unde redac

ția ziarului nostru a organizat o primă „masă rotundă" din- 
tr-o suită de reuniuni cu oameni ai muncii din cele mai di
ferite domenii, tineri și vîrstnici, consfătuiri menite să dez
bată probleme legate de munca și viața tinerei generații.

Care a fost tema primei „mese rotunde11 a „Scînteii tine
retului** ?

La această primă discuție organizată de ziarul nostru cu 
sprijinul Direcției Generale a Editurilor și Difuzării Cărții 
din Ministerul învățămîntului și Culturii s-au intilnit repre
zentanți ai conducerii Editurii Politice, Editurii Științifice, 
Editurii Tineretului, Editurii Didactice și Pedagogice, Editu
rii Militare a Ministerului Forțelor Armate, ai sectorului 
editorial al Societății pentru Răspîndirea Științei și Culturii, 
activiști U.T.M., cercetători în domeniul filozofiei și peda
gogiei, reprezentanți ai catedrelor de pedagogie ale Univer
sității „C. I. Parhon" și ai Institutului pedagogic, secretari 
ai organizațiilor U.T.M. din mari întreprinderi din Capitală, 
tineri muncitori și ingineri, directori și bibliotecari ai unor 
case de cultură ale tineretului, redactori ai ziarelor și re
vistelor de specialitate, publiciști.

Vreme de cîteva ore, participanții Ia „masa rotundă" au 
purtat discuții rodnice pe marginea unor probleme legate de 
activitatea editorială în domeniul cărții pe temele educației 
morale comuniste a tineretului.

Care au fost temeiurile punerii în discuție a acestei teme ?

Așa cum sublinia
Constantin Caruso,

ni-n-vv-l 11 v>v'r,

tov. 
di- 

edi-rectorul producției 
toriale din cadrul Ministeru
lui învățământului și Cultu
rii, în referatul său — care 
a ridicat cîteva dintre cele 
mai importante probleme dez
bătute în cadrul „mesei rotun
de" — „în ultimii ani, editu
rile din țara noastră au pu
blicat o seamă de lucrări con
sacrate temelor educației co
muniste a tineretului. Alături 
de o serie de traduceri deose
bit de utile, au apărut cîteva 
lucrări originale valoroase, în 
acest domeniu.

însemnătatea crescândă pe 
care o capătă, cu fiecare pas 
al înaintării noastre pe dru
mul desăvîrșirii construcției 
socialiste, educarea tineretului 
în spiritul moralei comuniste, 
impune necesitatea ca edituri
le să acorde o atenție și mai 
mare lucrărilor îmbrățișînd 
problemele educării morale a 
tineretului.

Datorită grijii partidului, în 
țara noasiră a crescut un ti
neret nou, înaintat, un ti
neret harnic, optimist, în
setat de cultură, un tine
ret care muncește cu ab
negație, își iubește nemărginit 
patria, este devotat fără mar
gini cauzei partidului. Se dez
voltă noua atitudine față de 
muncă a tineretului. S-au for
mat și se dezvoltă neîncetat, 
noile relații de prietenie și 

- dragoste în rîndurile tinerilor, 
relații bazate pe concepția 
marxișt-leninistă despre lume 
și viață. Se întemeiază tinere 
familii la temelia cărora stă 
concepția comunistă despre 
căsătorie, despre familie.

Tot acest proces de formare 
a unui tineret nou, înaintat, 
se desfășoară în condițiile 
unei lupte neîncetate cu ră
mășițele vechii ideologii și

comportări burgheze. In rîn
durile unor tineri mai există 
pe alocuri manifestări de 
dispreț față de muncă, u- 
nele atitudini necorespunză
toare în societate, în rela
țiile de prietenie și dragoste, 
în familie.

Toate aceste probleme pe 
care le ridică viața societății 
noastre în plin proces de înno
ire, viața tineretului nostru 
care-și însușește mereu mai 
temeinic trăsăturile moralei 
comuniste pot și trebuie să fie 
mai bine reflectate în cartea 
politică**.

Utilitatea acestei consfătu
iri au subliniat-o și o serie 
de activiști U.T.M.

„Nu o dată — a spus tov. D. 
Tailer, activist al Comitetului 
Orășenesc U.T.M. București — 
secretarilor U.T.M. din unele 
întreprinderi, li se reproșează 
lipsa de inițiativă și price
pere în organizarea unor in
teresante și eficiente acțiuni 
educative. Se pune insă între
barea ce materiale pe teme de 
educație morală stau la în- 
demîna acelora care activează 
în domeniul educării comu
niste a tinerei generații ? E- 
diturile au în această direcție 
un rol important. A pune la 
dispoziția activiștilor U.T.M., 
a tuturor celor ce se ocupă cu 
educarea comunistă a tinere
tului un material viu, mereu 
mai bogat care să-i ajute în 
munca lor — este o datorie 
de onoare a editurilor*1.

Discuțiile purtate la „masa 
rotundă11, organizată de ziarul 
nostru, au pornit tocmai de 
la aceste considerente. Ele 
și-au propus ca scop să ofere 
sugestii, idei, teme care să 
contribuie la îmbogățirea ac
tivității editurilor în spriji
nul educării comuniste a ti
nerei generații.

ilustreze convingător, pe bază 
de fapte interesante de ce ati
tudinea nouă față de muncă 
constituie trăsătura principală 
a unui constructor al socialis
mului din patria noastră.

„Ce treabă frumoasă, ce 
domeniu larg de activitate 
pentru publiciști talentați — a 
arătat utemistul T. Moțescu 
de la Combinatul Poligra
fic „Casa Scînteii" — ar 
fi scoaterea unor lucrări vii și 
bogat documentate care să 
contribuie la dezvoltarea res
pectului si dragostei tinerilor 
pentru fabrica unde lucrează, 
la întărirea spiritului lor de 
răspundere față de calitatea 
fiecărui produs, la dezvolta
rea sentimentului de răspun
dere și al mîndriei pentru 
prestigiul mărcii fabricii-*.

S-a relevat de asemenea ne
cesitatea abordării, în lucrări 
de înalt nivel publicistic, a 
problemelor ce le ridică edu
carea comunistă a tinerilor 
din școlile profesionale. Creș
terea noilor generații de mun
citori înaintați, dezvoltarea 
dragostei tinerilor din școlile 
profesionale față de meseria 
aleasă — iată teme minunate 
pentru lucrări publicistice.

în rîndurile tinerei generații 
se dezvoltă tot mai mult grija 
față de avutul obștesc. Ade
sea, grija pentru bunul obștesc 
prilejuiește manifestări emo
ționante de eroism în muncă, 
de deosebit curaj pentru sal
varea de la distrugere sau 
deterioare a unor bunuri ob
ștești. Vorbind despre toate 
acestea, tinerii muncitori și 
alți participanți la discuții au 
scos în evidență necesitatea 
ca în activitatea editurilor 
să-și găsească o mai bună re
flectare diferitele aspecte ale

blemelor noii atitudini față de 
muncă și avutul obștesc a ti
nerilor din sectorul socialist 
al agriculturii. în viața satelor 
noastre s-au produs transfor
mări profunde. în procesul a- 
cestor transformări revoluțio
nare care au schimbat din te
melii înfățișarea satului se for
mează o clasă nouă, țărăni
mea colectivistă, se dezvoltă 
conștiința socialistă a maselor 
țărănești. A explica în mod 
viu, convingător tinerilor, pe 
bază de exemple plastice, ce 
înseamnă să-ți iubești gospo
dăria colectivă, să lupți pen
tru dezvoltarea avutului ob
ștesc, pentru înflorirea colec
tivei, chezășia bunăstării fie
cărui colectivist — iată un 
minunat cîmp de activitate 
pentru frontul publicistic al 
editurilor.

Tovarășa Veronica Mihăi- 
leanu, redactor-șef la Editura 
Tineretului, tovarășul N. Tuie, 
șeful redacției 
politică pentru 
cadrul Editurii 
alți vorbitori 
viața cere publicisticii să aibă 
un caracter ofensiv, să lo
vească mai puternic în ră
mășițele atitudinii vechi față 
de muncă ce se mai mani
festă la unii tineri. S-a rele
vat necesitatea ca în lucrările 
publicistice să fie biciuite a- 
semenea manifestări negative 
ca : refuzul unor absolvenți 
de a pleca la locul unde au 
fost repartizați, munca de 
mîntuială a unor tineri etc. — 
manifestări care sînt în con
trast total cu atitudinea co
munistă față de muncă a ma
jorității zdrobitoare a tinere
tului nostru. Datoria cărții po
litico-educative este să dezvă
luie în fiecare caz în parte

de literatură 
tineret 
Politice, 

au arătat

din
Și 
că

giner la întreprinderea „Ter- 
motehnica", membră a comi
tetului U.T.M., a sugerat „să 
se editeze lucrări în care să 
se arate pe larg, pe bază de 
fapte vii că relațiile noi care 
se creează în țara noastră se 
bazează pe încredere și res
pect reciproc între oamenii 
muncii, că nesinceritatea, de
magogia, lăudăroșenia minci
noasă sînt trăsături caracte
ristice societății burgheze, 
trebuind să fie combătute cu 
toată tăria, că între vorba și 
fapta utemistului, a tînărului, 
trebuie să fie un acord de
plin".

„Periculoasă, îndeosebi pen
tru tineri, este îngîmfarea, 
supraaprecierea “ — a arătat 
utemistul T. Moțescu, de 
la Combinatul Poligrafic 
„Casa Scînteii". Alături de 
alți vorbitori, el a propus să 
se elaboreze lucrări în care să 
se vorbească despre faptul că 
o trăsătură caracteristică a 
comuniștilor, a oamenilor îna
intați ai zilelor noastre este 
modestia comunistă, că înfu
murarea opusă exigenței față 
de sine însuși, opusă auto
controlului sever trebuie com
bătută pînă la capăt, că în- 
gîmfații — în afară că ajung 
să se izoleze de colectivul în 
care lucrează — rămîn inevi
tabil în urmă".

★
Numeroși vorbitori au sub

liniat faptul că editurile 
datoria 
interes 
acordă

au 
să satisfacă marele 
pe care tineretul îl 
problemelor legate de

modul de comportare 
cietate. Comportarea 
zată este o parte 
grantă a moralei comunis
te. Tocmai de aceea — s-a 
acentuat în discuții — litera
tura privitoare la comportarea 
civilizată a tineretului, litera
tura de care are nevoie tînă
rul cititor, trebuie să fie 
strîrts legată de sarcinile edu
cației comuniste în general și 
să nu se transforme într-un 
„cod al manierelor elegante", 
abstract, găunos; ea trebuie 
să fie organic legată de ni
velul de cultură, de morala 
tînărului nostru constructor al 
socialismului.

Editurile au programat pen
tru apariția în următorii 2 ani 
o seamă de teme interesante 
legate de educarea morală a 
tineretului. Vor apare titluri 
ca: „Muncă, entuziasm, tine- 
rețe“, „Planul de șase ani și 
tineretul", „Munca, chestiune 
de glorie și eroism*1, „Despre 
al meu și al nostru11, „Educa
rea morală a elevilor prin 
muncă11, „Modestie și simpli
tate", „Omul 
„Despre unele 
adolescenței11, 
combativitatea
etc. Desigur, așa cum s-a a- 
rătat de către reprezentanții 
editurilor în cadrul discuțiilor, 
planurile editoriale în aceste 
domenii vor fi mult îmbogă
țite, folosindu-se în mare mă
sură sugestiile primite 
„masa rotundă11.

lărgirea

în so
ci vili- 
inte-

și societatea11, 
probleme ale 
„Vigilența și 
revoluționară**

la

Educația prin muncă,

in centrul atenției

orizontului științific

al tinerei generații

Dezbaterile cu privire la 
activitatea editorială în 
domeniul cărților de e- 

ducație morală a tinerei gene
rații au ridicat o seamă de 
probleme în jurul literaturii 
de educație ateistă. în jurul lu
crărilor menite să contribuie

Editura Politică, Editura 
M.F.A., Editura Tineretului și 
în special în Colecția Societă
ții pentru Răspîndirea Științei 
și Culturii au găsit în masele 
de tineri, cititori frecvenți și 
pasionați. De asemenea miile 
de broșuri de popularizare a

Discuțiile au relevat de ase
menea faptul că Editura Tine
retului nu a reușit pînă în 
prezent să pună la înde- 
mîna activiștilor organizației 
U.T.M. și lucrări de sinteză 
care să dea propagandiștilor 
o privire de ansamblu asupra 
problemelor pe care le ridică 
propaganda științifică în rîn- 
durile tineretului, sinteza 
unor experiențe pozitive ale 
unor organizații U.T.M. în 
munca de popularizare a ști
inței, de combatere a misti
cismului. De altfel nici una 
dintre lucrările apărute pînă 
în prezent nu a acordat aten
ția cuvenită popularizării ce
lor mai bune metode de pro
pagare a ateismului, nu a a- 
cordat atenție modalității în 
care trebuie desfășurată din 
puract de vedere pedagogic 
activitatea de propagandă a- 
teistă.

în secolul nostru, secolul 
marilor descoperiri științifice 
— misticismul își ascunde cu 
mai multă subtilitate esența, 
preconizînd o „alianță" cu 
știința, încercînd să răstăl
măcească în favoarea lui suc
cesele obținute pe tărîmul 
științei. Tocmai de aceea dis
cuțiile purtate au subliniat 
necesitatea apariției unor lu
crări care să demaște din ră-

dăcini aceste Încercări ascun
se de „modernizare**, de men
ținere a misticismului.

Discuțiile au arătat de ase
menea necesitatea publicării 
imediate în cadrul Editurii 
Didactice și Pedagogice a unor 
lucrări monografice, a unor 
îndrumătoare speciale, a unor 
culegeri de texte filozofice 
literare, pe teme ateiste în a- 
jutorul profesorilor, a pedago
gilor, a părinților.

Un loc deosebit 
în jurul cărților 
gandă ateistă l-au 
punerile cu privire la necesi
tatea îmbinării nivelului ști
ințific al lucrărilor cu un stil 
literar, accesibil.

Majoritatea participanților 
la discuții au subliniat faptul 
că în lucrările de propagandă 
ateistă, există foarte multe 
lipsuri pe linia găsirii unui 
limbaj accesibil celor mai 
largi pături de cititori, de cele 
mai diverse formații.

„Răsunetul pe care l-a avut 
din acest punct de vedere 
cartea lui I. Ludo „Războiul 
lui Tănase Cireș" în care 
se combateau cu alese mij
loace literare superstițiile ce 
mai dăinuie în lumea satelor; 
— a spus tovarășa V. Mihăi- 
leanu — este pe deplin edifi
cator".

în discuția 
de propa- 
avut pro-

0 înaltă calitate

ii și interesante au fost 
discuțiile purtate in 
legătură cu necesitatea 

asigurării unei înalte calități, 
a unei largi accesibilități a 
cărții politico-educative pe te
mele dezvoltării trăsăturilor 
morale comuniste la tineret.

în unanimitate, participan
ta la discuție au subliniat fap- 
ful că fiecare carte politico- 
educativă trebuie să-l facă pe 
tînărul cititor să se gîndească 
la propria lui viață, să anali
zeze propria lui comportare, 
să tindă să trăiască și să se 
comporte în fiecare împreju
rare în chip comunist. Pentru 
a atinge acest obiectiv e ne-

Un aspect din timpul consfătuirii.

□1
1

menele vieții și cu promptitu4 
dine și cu profunzime.

Fără această promptitudine, 
fără această operativitate in 
elaborarea, în apariția acestor 
lucrări, orice carte oricît de 
bine ar fi ea scrisă își pierde 
eficiența — iată o problemă a- 
supra căreia au insistat parti
cipanții la „masa rotundă" a 
„Scînteii tineretului".

Interesante au fost în acest 
sens și discuțiile despre 
modul 
scrierea 
crări, 
lumina 
acum.
sistemul de a se folosi excesiv 
în broșurile și cărțile politico- 
educative exemplele, faptele 
luate din presă. Desigur ceea 
ce este bun și înaintat 
în viața noastră trebuie pro
pagat ; multe lucruri apărute 
în presă e bine să fie reluate. 
Dar este nevoie neapărat și 
de o documentare personală 
din viață, de un studiu apro- 
fundat al muncii 
neretuluî nostru.

Principalul în 
acestor lucrări îl 
desigur ca și în întreaga acti
vitate editorială conținutul 
cărților, ideile pe care le pro
pagă. Dar în literatura de 
propagandă, și în domeniul la 
care ne referim o mare im
portanță o are forma expu
nerii, limba și stilul. Partici
panții la discuțiile din cadrul 
„mesei rotunde" au scos în 
evidență necesitatea elimină
rii din cărțile politico educa- 
tive pe temele dezvoltării tră
săturilor moralei comuniste la 
tineret a frazelor șablon, a 
stilului greoi, necesitatea fo
losirii unui stil colorat, ex
presiv.

Claritatea și 
gîndirii, limba și stilul 
caracterul atrăgător al 
cărți politico-educative 
importante și pentru că 
deamnă cititorul la generali
zări. Unul din scopurile 
publicisticii noastre este să 
trezească în om spiritul crea
tor, capacitatea de generali
zare.

și discuțiile 
de documentare 

unor asemenea lu- 
discuții purtate 

experienței de pînâ 
A fost combătut

în

în

r

eiaborarea 
constituie

plasticitatea 
ales, 
unei 
sînt 
în-

In dezbaterile purtate la 
„masa rotundă" un loc 

central l-au ocupat pro
blemele legate de aportul 
pe care cartea politico-educa
tivă poate și trebuie să-l 
aducă la dezvoltarea atitudi
nii comuniste față de muncă 
a tineretului. E și firesc acest 
lucru : educarea noii atitudini 
comuniste față de muncă in
fluențează în mod hotărîtor 
dezvoltarea tuturor celorlalte 
trăsături ale moralei comu
niste.

Tovarășul Constantin Ca
ruso a subliniat în referatul 
său că problemele educației 
prin muncă trebuie să stea în 
centrul atenției editurilor 
care publică literatură despre 
morala comunistă. ^E1 a rele
vat necesitatea arzătoare a 
ditării unor lucrări care sa 
trateze viu problemele dra
gostei pentru munca produc
tivă, pentru profesia alea
să. Subliniind în cuvîntul său 
necesitatea de a se acorda cea 
mai mare atenție propagării a 
ceea ce este nou. comunist în 
atitudinea față de muncă a 
tineretului, tov. Tr. Antip, 
locțiitor de secretar al comi
tetului U.T.M. al Uzinelor „23 
August", a accentuat că edu
carea pe baza modelelor îna
intate constituie unul din 
principiile importante ale 
educației comuniste, care tre
buie să se reflecte în perma
nență în activitatea editoria
lă.

„In uzina noastră, ca și în 
celelalte locuri de muncă din 
țara noastră — a spus tovară
șul Antip — în focul întrecerii 
socialiste apar numeroase ini
țiative în care se reflectă noua 
atitudine față de muncă a ti
neretului. Așa, de pildă, presa 
a relatat pe larg despre ini
țiativa unor responsabili de 
brigăzi fruntașe care au pre
luat conducerea unor bri
găzi codașe spre a le ridica 
la nivelul fruntașilor Acesta 
este numai unul din nenu
măratele fapte care vorbesc 

atitudine față 
Dar, oprindu-ne 

exemplu, ce 
și minunată 

publiciștii 
despre

despre noua 
de muncă, 
doar la acest 
treabă utilă 
ar fi aici pentru 
cu talent: să scrie 
inițiativă, despre oamenii care 
o aplică, să sublinieze va
loarea ei pentru educarea co
munistă a tinerilor, să expli
ce esența acestei inițiative ca 
un fenomen ce reflectă spiri
tul de întrajutorare tovărășea
scă, punerea interesului co
lectivului mai presus de in
teresele personale".

„Eu aș vrea să amintesc 
aici — a intervenit în discu
ție tovarășul C. Suteu, mem
bru al comitetului U.T.M. al 
Sfatului Popular al Capitalei, 
despre munca însuflețită a ti
nerilor din brigăzile uțemiste 
de muncă patriotică. Acest fe
nomen reflectă în chip stră
lucit, convingător patriotis
mul fierbinte al tineretului 
nostru, năzuința lui de a-și 
consacra toate forțele înflo
ririi patriei socialiste, înaltul 
său spirit de răspundere. E 
păcat că la atîta vreme după 
ce a apărut larga mișcare a 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică — mișcare ce se 
bucură de aprecierea între
gului popor — ea nu și-a gă
sit reflectarea în publicistica 

editorială11.
Munca și eroismul sînt 

strîns legate între ele, fiind 
inseparabile în viața noastră 
nouă — a subliniat scriitorul 
Ion Hobana. De aceea e foarte 
necesar să fie scrise_ broșuri 
vii, atractive care să înfăți
șeze fapte deosebite de eroism 
în muncă ale tinerilor.

Interesantă a fost propu
nerea făcută de tovarășul Mo
rarii, directorul Casei de cul
tură a tineretului din raionul 
Tudor Vladimirescu, de a se 
edita o culegere pe tema : 
„Măreția omului stă în mun
că" în care să fie cuprinse 
atît texte ale clasicilor mar- 
xism.leninismului pe această 
temă cît și materiale care să 

grijii tineretului față de avu
tul obștesc.

Numeroși participanți la 
discuțiile „mesei rotunde" s-au 
referit la reflectarea în căr
țile politico-educative a pro-

„Ne interesează cărțile

despre prietenie, tovărășie,

dragoste''

Un loc important în dis
cuțiile purtate la „masa 
rotundă" l-au ocupat 

problemele îmbunătățirii acti
vității editoriale în domeniul 
cărții politico-educative pen
tru tineret pe temele dragos
tei, prieteniei, familiei, pe te
mele colectivului socialist, pe 
temele unor asemenea tră
sături de caracter ca sin
ceritatea și modestia, pe te
mele comportării civilizate în 
societate.

Interesant a fost din acest 
punct de vedere cuvîntul to
varășei Vera Frimu Popovici, 
autoarea unei broșuri despre 
prietenie, dragoste, tovărășie, 
apărută în colecția S.R.S.C„ 
care a arătat că deși aseme
nea cărți sînt foarte necesare 
și mult cerute de tineret, apar 
extrem de puține cărți pe ase
menea teme. în ultimii cinci 
ani — de pildă — Editura Ti
neretului n-a publicat nici o 
lucrare pe tema tovărășiei, 
prieteniei, dragostei.

Prietenia, tovărășia, dragos
tea — iată sentimente care 
îmbogățesc sufletul tînărului 
și cărora morala comunistă 
le dă un conținut bogat, și 
mai înălțător. Discuțiile la 
„masa rotundă" au arătat ne
cesitatea de a se scrie cărți 
care să explice limpede, în 

rădăcinile fenomenelor străine 
vieții noastre noi, să înarmeze 
tineretul cu cunoașterea căi
lor și mijloacelor de lichidare 
grabnică a acestor atitudini 
înapoiate.

lumina faptelor, ce este ade
vărata prietenie înțeleasă în 
spirit comunist, prietenie ba
zată pe principialitate, pe 
ajutorul reciproc și critica 
reciprocă necruțătoare a lip
surilor. Tinerii - au spus 
mulți participanți la discuție 
— trebuie să primească prin 
aceste cărți, răspunsuri lim
pezi la întrebările care-i fră- 
mîntă în legătură cu drago
stea și căsătoria, trebuie să 
primească cărți care să vor
bească despre seriozitatea și 
responsabilitatea cu care e 
necesar să fie privită dra
gostea și căsătoria.

Arătînd importanța care 
trebuie acordată stimulării, 
cultivării și dezvoltării spiri
tului de colectiv al tineretu
lui, tovarășul M. Constantin, 
specialist în pedagogie, a rele
vat „necesitatea scrierii unor 
broșuri bazate Pe experiența 
concretă de viață a unor co
lective de tineret și care să 
lămurească rolul colectivului 
socialist în educarea morală a 
tineretului, căile și metodele 
cele mai bune prin care co
lectivele de muncă din uni
tăți agricole socialiste, in
stituții, școli, facultăți pot 
ajuta la formarea unor tineri 
cu înalte trăsături morale".

Tovarășa L. Staicu, in

ia lărgirea orizontului știin
țific al tinerei generații, la 
explicarea mărețelor cuceriri 
ale științei și tehnicii din zi
lele noastre, la eliminarea din 
conștiința tinerilor a oricăror 
urme de misticism și supersti
ții.

Marile transformări revolu
ționare care au avut loc sub 
conducerea partidului au 
schimbat profund conștiința 
oamenilor muncii din țara 
noastră. Ideologia socialistă; 
concepția materialistă științi- 
fică-ateistă despre lume cu
prind mase din ce în ce mai 
largi de oameni.

Dar concepțiile mistice din 
conștiința oamenilor nu dis
par de la sine. împotriva lor 
trebuie luptat și un rol de 
seamă în această luptă îi re
vine propagandei științifico- 
ateiste, care trebuie făcută 
— în mod temeinic — prin 
răspîndirea unor lucrări de 
propagandă vii, combative, pe 
înțelesul maselor de oameni ai 
muncii, lucrări capabile să 
lărgească orizontul științific al 
cititorilor.

Ce au relevat discuțiile pur
tate în cadrul mesei noastre 
rotunde cu privire la lucră
rile de propagandă științifică- 
ateistă — parte integrantă a 
muncii de educație comunistă 
a tinerei generații din țara 
noastră ?

în anii din urmă au văzut 
lumina tiparului o serie de 
lucrări meritorii în dome
niul cărților, menite să contri
buie la educația științifico- 
ateistă a maselor largi de ti
neri. Marea majoritate a vor
bitorilor au subliniat din acest 
punct de vedere atenția deo
sebită cu care tineretul nos
tru a primit cărțile origi
nale cît și traducerile unor 
lucrări apărute în străinătate, 
menite să contribuie la edu
cația ateistă a tineretului.

O serie întreagă de lucrări 
pe teme ateiste apărute în 

științei ce apar în tiraje de 
zeci de mii de exemplare, care 
explicînd marile cuceriri ale 
științei și tehnicii contempo
rane arată nimicnicia orică
rora dintre dogmele religioa
se, au găsit și ele un răsunet 
larg șî profund în rîndurile 
tineretului.

Cu toate aceste succese, dis
cuțiile purtate în jurul „mesei 
rotunde*1 au subliniat faptul 
că literatura de educație ate
istă, literatură menită să con
tribuie la formarea și lărgirea 
orizontului științific al tinere
tului, nu este la înălțimea ce
rințelor.

Atît referatul prezentat din 
partea Direcției generale a 
Editurilor cît și cuvîntul conf. 
univ. Paul Popescu-Neveanu, 
candidat în științe filozofice, 
autorul unor lucrări de pro
pagandă ateistă, Tr. Antip, 
locțiitor de secretar al comi
tetului U.T.M. de la Uzinele 
„23 August**, și mulți alți vor
bitori au subliniat faptul că 
nu numai numărul lucrărilor 
de acest gen este redus dar 
calitatea lor este încă slabă.

După ce a vorbit despre mo
dul în care a elaborat recenta 
sa lucrare „Morala și religia" 
conf. univ. Paul Popescu-Ne
veanu, făcînd o largă trecere 
în revistă a lucrărilor origi
nale de propagandă ateistă, a 
arătat că din păcate ele nu 
cuprind îndeobște decît îndem
nuri generale la lupta împotri
va prejudecăților și sfaturi 
metodice cu caracter tot atît 
de general. „în majoritatea 
cazurilor — a spus vorbitorul 
— editurile s-au complăcut în 
a-și face „datoria11 elaborînd 
cîteva lucrări cu caracter ge
neral, renunțînd cu ușurință 
la editarea unor cărți pe pro
filul cititorilor, cărora li se 
adresează. Tocmai de aceea, 
este necesară tipărirea unui 
diapazon larg de lucrări 
diferite pentru tineri cu cele 
mai diferite pregătiri". 

eesar ca în fiecare dintre a- 
ceste cărți să existe un bogat 
material de viață, mereu 
proaspăt, e necesar să se îm
bine strîns căldura sufletească 
cu profunzimea ideilor.

In viața oamenilor muncii, 
în viața tinerei generații apar 
mereu trăsături noi, fenomene 
noi care cer din partea publi
ciștilor noștri mai multă re
ceptivitate, mai multă operati
vitate în atacarea acestor pro
bleme, în apariția unor lu
crări oare să oglindească feno-

Creșterea

corpului de publiciști — 

un imperativ imediat

In sfîrșit trebuie subli
niat faptul că „masa 
rotundă" a reliefat ideea 

că o condiție esențială în tra
ducerea în viață a dezideratu
lui ca editurile să publice o 
cantitate sporită de material 
politico-educativ, la un înalt 
nivel publicistic, este crearea 
unui corp de publiciști talen
tați recrutați din rîndurile oa
menilor de cea mai largă 
competență științifică și pu
blicistică în respectivele do
menii.

Este pe deplin oportună ho- 
tărîrea anunțată în cadrul a- 
cestei consfătuiri de către to
varășul Marin Mihalache, din 
partea conducerii Editurii Ti
neretului de a organiza cît mai 
curînd posibil o întîlnire cu ti
neri scriitori, literați spre a-i 
atrage în redactarea unor lu
crări politico-educative. Tot în 
acest sens, discuțiile au rele
vat faptul că ar fi destul de 
utilă organizarea de către u- 
nele edituri a unui concurs

Unele edituri au datoria să 
acorde mai multă atenție for
mei literaturii de educație 
morală a tineretului. Ele tre
buie să apeleze la măiestria 
și conștiința autorilor. Dar 
dacă editura nu izbutește să 
salveze o lucrare de ariditate, 
cine o silește să publice o 
carte care îl plictisește de 
moarte pe însuși redactorul 
ei ? Jena față de autor? Pla
nul editorial ? Toate acestea 
nu constituie scuze de vreme 
ce este vorba de interesele a 
sute de mii de tineri cititori.

pentru lucrări politico-educa
tive adresate tineretului. Ar fi 
bine să se facă apel la con
deiele cele mai talentate și 
să se dea frontului nostru de 
publiciști această comandă de 
onoare : elaborarea unor lu
crări pe cele mai diverse teme 
politico-educative interesante 
pentru sutele de mii de tineri 
cititori.

Desigur că formarea unui 
corp de publiciști în acest im
portant domeniu al literaturii 
politice nu se poate rezuma 
numai la aceste inițiative. 
Preocuparea pentru crearea 
unui puternic detașament de 
propagandiști—publiciști tre
buie să stea în permanență în 
atenția conducerilor edituri
lor, astfel îneît miile de tineri 
din țara noastră să găsească 
în curînd în librării cît mai 
multe și mai bune lucrări po
litico-educative.

E. RUCAR 
L SAVA



O adevărată 
grădină

/n mijlocul comunei, 
în centrul ei, de 
zile se află ripa 

ton — cum îi spun 
din Frumuțișa, raionul 
Cu anii, rtpa se lărgise 
sese în unele locuri 
casele oamenilor. Cînd 
apa năvălea în torent și 
încet, surpa molid, 
pînă și șoseaua principală. Oa
menii, vrînd, nevrînd, trebuiau 

să treacă peste ripă, pe un drum 
anevoios pentru a se aproviziona 
cu apă de la fintînile de lingă ca
lea ferată. Cînd ploua, apele ve
neau de sus, de pe deal, făcînd 
drumul impracticabil. S-»a mai 
încercat repararea drumului. Ba 
chiar s-a început construirea 
unui baraj. Dar treaba n-a fost 
niciodată terminată.

La îndemnul organizației de 
partid, utemiștii din gospodăria 
agricolă colectivă „Viața nouă" 
din Frumușița au pornit zilele 
trecute cu sape, lopeți, hirlețe 
spre ripa lui Anton. Două zile 
neîntrerupte cei peste 140 ute- 
miști și 
pe un

amenajind un 
scurgere « apei 
Apoi, au taluzat 
rindu-le pentru a 
pa. Pe malurile rîpei și chiar în 
interiorul ei au plantat aproape 
1.000 de puieți de sdlcîm, aduși 
tocmai de pe vedea viilor.

Acum, cînd privești de la jo* 
seaua principală în sus, vezi par
că o grădină gata să înflorească. 
Prin munca avîntată a tinerilor 
angajamentul luat în cinstea ce
lei de-a 4(La aniversări a parti
dului, de a opri erodarea terenu
lui de la ripa lui Anton, a fost 
depășit. Dintre cei mai vrednici 
utemișîi, cuvinte de laudă meri
tă Sistase Toader, secretarul co
mitetului comunal U.TM„ M»- 
linte Tudarița. Stoieulescu Vio
rea. Mînâslireanu Mihci și mulți 
alți-.
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A 131-a INOVAȚIE

canotorii ou ieșit *n k»S.
Foto 1 VAL BRĂDULEȚ

Lucrările agricole de primăvară
unde mergem ?

de Adrian Păunescu

pre- 
con- 
fost 

pro

adus și ti- 
Pentru a 

miș-chiar 
ani de 

lui An- 
oamenii 

Galați, 
și ajun- 

pînă lingă 
ploua, 
încet, 

amenințînd

dotat eu „Cupa Clubul Sportiv 
Școlar" ți meciuri polo.

In cadrul Com
binatului Si
derurgic Hu

nedoara mișcarea 
de inovații a luat o 
mare amploare. De 
curînd, Ia cabinetul 
tehnic s-a înregis
trat cea de a 131-a 
inovație pe anul 
1961. Dintre aces
tea au fost aplicate 
82 de inovații care 
aduc combinatului 
economii post cal
culate de aproxi
mativ 4.160.234 de 
lei.

La acest impor
tant număr de ino
vații un aport pre

țios l-a 
neretul. 
lărgi această 
care de inovații, 
comitetul U.T.M. 
din C.S.H., sub în
drumarea comitetu
lui de partid, a or
ganizat un concurs 
de inovații Ia care 
participă tinerii i- 
novatori din secțiile 
mari ale combina
tului. Pînă în 
zent în cadrul 
cursului au 
prezentate 42 
puneri de inovații 
din care 29 au fost 
aplicate. Valoarea 
economiilor ante-

calculate rezultate 
din aplicarea aces
tor inovații se ridi
că la circa 1.946.000 
de lei.

La acest concurs 
s-au evidențiat tine
rii Bardar Gheor- 
ghe de la secția 
furnale 5-6 și Cio- 

roianu Ioan de la 
secția cuptoare in
dustriale care, prin 
inovațiile propuse, 
au adus economii 
însemnate.

ANGHEL 
RADULESCU 

secretar al Comite
tului orășenesc 

U.T.M. Hunedoara

COLECTIVIȘTI 
ÎN EXCURSIE

tineri au săpat șanțuri 
drum ce duce la ripă 

alt cana! de 
dupH ploaie, 
malurile, întă- 
Tiu se mai sur-

CIOCRAC FANAT! 
cotectirMC

Peste dealuri Bîltenii ridica 
Turle de flâcâri 
și sub luna le tremura.
Trenul în goana pufnește și striga 
Liniștea nopții se sparge, 
Arborii goi se cutremura.

Ne-am oprit. Pâșim pe pâmintul ud
Cîteva becuri desfac de trupuri umbrele negre. 
Iar undeva in pâmint se aud 

Zvîrcolindu-se sfredelitoare vertebre.

Nu ne-ntîmpinâ casele cu prispe scunde
Dealurile sînt rampe de pe care privim viitorul : 
La lumina flăcărilor tremurînde
Ne-ntîlnim cu Oltenia nouă, 
Ne-ntîlnim cu petrolul.

Acțiuni cultural-educative
I« biblioteca comunală din 

Vidra ca și in alte comune din 
cuprinsul raionului Focșani se 
desfășoară o rodnică activitate 
ia cinstea celei de-a 40 a aniver
sări a partidului. La cercul de 
citit din comună condus de pro
fesorul Teodor Răduc, ea ți in 
acela al profesorului Dumitru 
Cioarec. s-au citit fragmente din 
romanul „Clocote" de A. G. V ai
da, poemul ,.ln frunte comu
niștii" de Mihai Beniue ți ,da

orașul de pe Mureș- de Fran- 
eisr Muateana și altele.

De ademenea la căminul cul
tural amenajat o vitrină de 
cărți intitulata : „Aspecte din 
viața nouă a tineretului din pa
tria noastră"4.

Tot aici «e pregătește un con
curs în cinstea aniversării parti
dului pe tema Slavă partidului^.

Zilele frumoase de primă
vară te îndeamnă întot
deauna la drumeție. in 

cinstea celei de-a 40-a aniver
sări a partidului nostru numeroși 
tineri colectiviști din raionul 
Turnu Măgurele au făcut nu de 
mult o frumoasă și instructivă 
excursie.

Odată stabilit ilinerariul, auto
buzele O.N.T. Carpați au pornit. 
Drumurile fără de sfirșit ale 
cîmpiei dunărene au fost lăsate 
în urmă. Tinerii vizitează capi- 

tala țării, bucunndu»se cu toții 
de marile construcții ale zilelor 
noastre. Pornind mai departe, 
suind pe cărările șerpuite de 
munte ale Văii Prahovei, vizi
tează Muzeul Doftana, apoi Cas
telul Peleș și orașul Brașov.

Făcînd cale întoarsă, colecti
viștii din raionul Turnu Măgu
rele s-au oprit pentru a face o 
vizită la gospodăria milionară 
din comuna Ceacu, raionul Călă
rași. Aici sînt primiți cu multă 
bucurie de către colectiviștii mi
lionari. Gazdele au vorbit oaspe
ților despre realizările lor obți
nute în dezvoltarea sectorului a- 
gricol și zootehnic. Gospodăria 
are un fond de bază de 5.000.000 
de lei.

într-o discuție cu gazdele, co
lectivistul Paraschiv Gheorghe 
din gospodăria colectivă „Uni- 
rea**, comuna Plopii Slav it ești din 
raionul Turnu Măgurele, le-a po
vestit că și gospodăria colectivă 

din care face parte el a obținut 
rezultate frumoase.

Multă vreme colectiviștii au 
discutat despre munca lor, și-au 
împărtășit unii altora experien
ța dobîndită, au ru și au glumit.

Excursia aceasta le-a plăcut 
nespus de mult tinerilor colecti
viști. Ei au avut prilejul să afle 
și să învețe nenumărate lucruri 
noi, deosebit de prețioase pentru 
viața și munca lor.

IAMA MILLY
timplar

La îndemnul primăverii,

VOLEI : sala Dinamo, de 
ora 9,30: Victoria—Farul (m) 
Dinamo—Știința Galați (m) ;
sala Ciulești, ora 11,30: Rapid— 
Tractorul (m); sala Metalul „23 
August", ora 10: Metalul— Să
nătatea (f).

FOTBAL : stadionul ,.23 Au
gust", ora 14,45: Progresul— 
Dinamo; ora 16,30: C.C.A.— 
Rapid: stadionul Victoria (Bel
vedere). ora 10,30: Știința Bucu
rești—C.F.R. Electropntere Cra
iova (cat. B).

ANASTASE D. ISTRATI 
bibliotecar

ISCUSIȚI CRESCĂTORI
DE ANIMALE

s
cele 
din 
rii soți Florica 
de la GA.C. Februarie" 
din comuna Șimand nu-i în
trece nimeni. Sînt mereu 
fruntași în muncă. De la fie
care din cele 24 vaci fura
jate pe care le au în primire, 
ei obțin zilnic cite 15—22 li
tri lapte. In întreaga gospo
dărie există acum 234 vaci 
furajate și 90 viței. Vor mai 
fi cumpărate în acest an încă 
52 vaci gi 100 viței.

Secretul rezultatelor bune 
obținute de soții Dema con
stă în îngrijirea atentă a va
cilor, în hrănirea lor rațio
nală, in care un loc impor
tant îl ocupă nutrețul însilo
zat. De aceea, producția de 
lapte a crescut cu cite 400— 
500 litri lapte pe cap de vacă

înt mulți îngrijitori, 
mulgători iscusiți și cu 
o bogată experiență în 

33 gospodării colective 
raionul Criș, dar pe tine- 

Ion Dema

furajată față de producțiile ce 
se obțineau de la aceleași 
vaci cînd nu primeau ca hra
nă nutreț însilozat.

— Cum ați reușit să obți
neți așa rezultate frumoase ? 
— i-am întrebat mai zilele 
trecute.

— Foarte simplu. Zilnic ne 
îngrijim de igiena corporală 
a vitelor, curățim și dezin
fectăm grajdurile. Vitelor 
care dau producții sporite de 
lapte le acordăm un regim de 
hrană diferențiat, potrivit or
ganismului și producțiilor pe 
care le dau. Apoi, pe lingă 
nutrețurile fibroase și concen
trate, noi folosim în mare mă
sură în rațiile de hrană fu
rajele însilozate. Am însilozat 
anul trecut cantități mari de 
porumb, floarea-soarelui, bor- 
ceag. Noi ținem evidența zil
nică a cantității de lapte pe 
care îl obținem de la fiecare

vacă și lunar a procentului de 
grăsime din lapte.

Colectiviștii din Șimand îi 
stimează mult pe soții Dema 
cu toate că aceștia 
tineri.

în ultimele zile, 
pe Florica și Ion 
mai mult împreună, 
tind, ajutindu-se reciproc la 
îngrijitul și mulsul vacilor. 
Și-au luat ei angajamentul in 
cadrul organizației U.T.M.. ca 
în cinstea celei de-a 40-a ani
versări a partidului nostru să 
îngrijească în așa fel vacile 
incit să obțină de la fiecare 
vacă cite 18—23 litri lapte pe 
zi. Și cu siguranță că vor reuși.

Soții Florica și Ion Dema 
și-au ales o meserie frumoa
să. O adevărată brățară de 
aur.

sînt foarte

i-am văzut 
Dema tot 

discu-

I. COȚOI și V. GAVRIȘ 
activiști culturali

PATINAJ : 
August", de la 
ora 19, concurs 
tic dotat cu „Cupa Dinamo".

patinoarul „23 
ora 8 și de la 

de paiinaj artis-

CICLISM : stadionul l.TJB. 
(șos. Olteniței), ora 9: start în 
cursa dotată cu „Cupa Primă
verii".

BASCHET : sola Ciulești, ora 
8,30: I.C.F.—Știința Buc. (f); 
ora 10: Rapid—Voința Oradea 
(f); wZo Dinamo, ora 12,30: 
Progresul—Petrolul Ploiești (f).

CĂLĂRIE : baza hipică (cal. 
Plevnei). ora 10,00: concurs do
tat cu „Cupa Primăverii".

RUGBI : stadionul Tinereții, 
lui, teren 111, ora 9: Vulcan— 
Drubeta: teren II, ora 10: Inst. 
Construcții—Dinamo II; ora 
11,30: Universitatea—I.P.G.G.; 
teren IV, ora 11: Rapid II— 
Arhitectura: ora 12,30: Abato
rul—Petrolul Pitești; stadionul 
Dinamo, ora 10.30: Dinamo— 
C.S.M.S. Iași: teren Parcul Copi
lului, ora 11,30: C.F.R. Grîrița 
Roșie—Metalul; stadionul Ciu
lești, ora 13: Rapid—Știința Buc.

NATAȚIE : bacuuiZ Flore&ea, 
de la ora 10: concurs de înot

înaintea meciului C.C.A.—Rapid
In partida cu Știința Timișoara, 

Rapidului au tras numeroase șuturi
înaintașii 

în bară.

De la stingă : Voinescu
BARA PORȚII : Dacă 

Și nu 
Mă las definitiv de fotbal 
...Și mă fac lemne pentru foc !

Desen și cctren PETRE STOENE5CU

(C.C.A.), Copii și Georgescu (Rapid), 
mă maltratați și astăzi 
mă menajați de loc,

CICUTTL RISM : prima ieșire 
cicloturistică la pădurea Bănea- 
sa unde se va vizita parcul zoo
logic și împrejurimile pădurii, 
și unde se vor organiza și diferi
te jocuri cu mingea.

La această excursie poale par
ticipa orice posesor al unei bici
clete. Adunarea cicloturistică se 
face în fața Stadionului Sportiv 
„Dinamou, plecarea se va da la 
ora 9.00 fix.

In tară
RUG Bl .- CAMPIONATUL 

REPUBLICAN : Cluj ; Știința- 
Progrtsoî: Petroșasri: Știința— 
I.T.B.: Breșm : Oiimnia— 
C.CA.

VOLEI .- CAMPIONATELE 
REPL BLICANE : Timișoara :
Știința—Progresul (m); Cluj : 
Știința—C.C.A. (m); Știința— 
C.P. Buc. (f), C.S.M.—Olimpia 
Brașov (f); Petroșani: Jiul— 
Petrolul Ploiești (m); Iași : Țe
sătura—Rapid Buc. (f); Constan
ța : Farul—Dinamo Buc. (f).

BASCHET : CAMPIONATUL 
REPUBLICAN FEMININ : Tg. 
Mureș: Voința—Voința Brașov 
ți Mureșul—I.T.B.; Cluj : Știin
ța—C.S. Oradea.

LA NEW YORK:

Dinamo-București 
va juca cu Bangu 

(Brazilia)

in majoritatea regiunilor a 
luat sfîrșit însămînțarea cul
turilor din prima epocă. A- 
cum oamenii muncii de pe o- 
goare își concentrează forțele 
în scopul grăbirii semănatului 
sfeclei de zahăr și al florii- 
soarelui, precum și pentru e- 
fectuarea ultimelor pregătiri 
în vederea începerii însămîn- 
țării porumbului.

Din datele primite de Minis- 
terul Agriculturii de la secțiile 
agricole ale sfaturilor popu
lare regionale, reiese că pînă 
la 30 martie sfecla de zahăr a 
fost însămînțată pe o supra
față ce reprezintă 64 la sută 
din suprafața destinată acestei 
culturi, iar floarea-soarelui pe 
58 la sută.

In regiunile Dobrogea, 
rești, Oltenia, Banat și Crișa- 
na semănatul sfeclei a 
terminat. însămînțarea 
soarelui a fost realizată pe 75- 
80 la sută din suprafața prevă
zută în regiunile București, 
Oltenia și Ploiești.

Bucu-

test 
florii-

Arăturile pentru însămînțări 
au fost efectuate în proporție 
de 60 la sută, lucrările de în
grijire a ogoarelor de toamnă 
de 80 la sută, iar cele de între» 
ținere a semănăturilor de 
toamnă în proporție de aproa. 
pe 75 la sută. Pînă acum au 
fost însămânțate în cîmp 33 
la sută din terenurile destina
te culturilor de legume, au 
fost plantate cu pomi fructi
feri peste 8.200 ha și eu viță 
de vie 1.900 ha. Au fost încor. 
porate în sod 92 la sută din 
cantitățile de îngrășăminte na. 
turale prevăzute în primăvară 
aceasta.

Terminarea în următoarele 
zile a arăturilor de însămîn- 
țare va asigura efectuarea în 
perioade optime și a celorlal
te lucrări agricole de primă
vară, îndeosebi a semănatului 
porumbului pentru boabe și 
siloz și, totodată, obținerea u- 
nor recolte sporite.

(Agerpres)

O delegație a Academiei R» P. R# 
a plecat la Moscova

La invitația Academiei de 
Științe a Uniunii Sovietice, 
sîmbătă a părăsit Capitala, in- 
dreptîndu-se spre Moscova, o 
delegație a Academiei R. P. 
Romine formată din acad. Ata- 
nase Joja, președintele Acade
miei R. P. Romîne, conducăto
rul delegației, acad. C. D. 
Nenițescu, președintele Sec
ției de științe chimice 
Academiei, acad, 
rafoli, directorul 
lui de mecanică aplicată „Tra

a
Elie Ca-
Institutu-

ian Vuia“ al Academiei și 
acad. Șerban Țițeica, director 
adjunct al Institutului de fi. 
zică atomică al Academiei 
R. P. Romîne.

Oamenii de știință romîni 
vor vizita diferite institute ale 
Academiei de Științe a Uni. 
unii Sovietice și ale academi
ilor unionale, vor lua contact 
cu savanți sovietici și vor ține 
conferințe de specialitate.

(Agerpres)

auspiciile Institutului 
pentru Relațiile Cul- 

cu Străinătatea, sîm.

Sub 
Romîn 
turale 
bâtă la amiază s-a deschis în 
sala „N. Cristea" din Capi
tală expoziția de desene și 
gravuri contemporane ita
liene.

La festivitatea de deschi
dere au participat reprezen
tanți ai I.R.R.C.S., ai Mini-

sterului învățămîntului și 
Culturii, ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Uniunii 
Artiștilor Plastici și alți oa
meni de cultură.

A fost de față Francesco 
Zaffuto, atașat al Legației 
Italiei la București.

Expoziția cuprinde peste 
150 de lucrări semnate de a- 
proape 60 de artiști.

NEW YORK A fost stabilit 
programul turneului interna
țional de fotbal care se va des
fășura la New York între 17 
mai și 20 iunie (jocurile pri
mei grupe). Turneul se va des
chide cu meciul Besiktas Istan
bul—Eintracht Frankfurt. La 
20 mai echipa Dinamo Bucu
rești va întîlni formația bra
ziliană Bangu ciștigătoarea ul
timei ediții a 
de fotbal.

acestui turneu

Un aspect din sale de lectură a bibliotecii centrale regionale 
din Baia Mare.

Foto : N. STELORIAN

Elevi în
In aceste zile ale vacanței 

de primăvară aproape 5.000 de 
elevi din diferite regiuni ale 
țării sînt oaspeți ai regiunii 
Ploiești. Ei au vizitat Muzeul 
Doftana, Castelul Peleș, orașe
le Sinaia, Bușteni și alte loca
lități de pe Valea Prahovei, 
precum și întreprinderi și

excursie
schele petrolifere din această 
parte a țării.

Totodată numeroși elevi din 
regiunea Ploiești își petrec va
canța de primăvară făcînd ex
cursii la București, pe Valea 
Oltului, la Brașov, Onești, 
Borzești sau Bicaz.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

peste

cu 
un 
de 
fie

și un 
afara

se

ver e unul dintre principiile 
brigăzii.

— Ce se poate spune despre 
exigentă ?

— Multe.

Calitatea produsului 
depinde în mare mă- 
și de munca croito- 
Exigența merge aici

(urmare din pag. 2-a)
Turneul U.E.F.A.

Nu 
de o

e vorba 
chițibușârie

vorba de o chiți- 
ci de o exigență 
serioasă. între

prinderea lor — Fabrica „Par
tizanul" Bacău — lucrează în
călțăminte de calitate superi
oară, 
finit 
sură 
rilor.
pînă la amănunte care par e- 
xagerate. Dar nu e nimic exa
gerat. Pielea încălțămintei nu 
trebuie să aibă nici cea mai 
fină zgârietură. Pe piele nu tre
buie să se observe nici urmă 
de vine, acestea trebuie ocoli
te cu precizie. Cuțitul trebuie 
să taie drept și exact pe mar
ginea tiparului. Orice greșea
lă cit de mică înseamnă rebut. 
C.T.C.-ul e necruțător. Necru
țători sînt însă și oamenii din

s-a instituit o bună corelație. 
Sîntem departe de „studiosul" 
famelic, cu priviri ostenite, cău
tând numai în tomuri misterioa
se adevărul vieții. Sîntem depar
te de muncitorul vlăguit de efort 
pentru care deschiderea unei 
cărți era o problemă. S-a ajuns 
Ia acea fericită îmbinare a e- 
fortului minții cu nădușalc sa
cră a frunții aplecate 
unelte.

Munca patriotică are 
înalt scop educativ. In 
realizărilor și economiilor 
creează tradiția muncii in co-

brigadâ. Lupta împotriva re
butului este dusă milimetric, 
e o luptă cu sutimile și nu 
procentele. Pentru că ei au 
procent de rebuturi admis 
unu la sută. Dar de ce să 
chiar și unu la sută ?

In brigadă rebutul a ajuns 
sub unu la sută, la vreo 0,25. 
Brigada și-a aruncat însă acum 
în luptă toate Torțele ei pentru 

. lichidarea ultimelor sutimi de 
procente. Atenție desăvîrșită, 
liniște în timpul lucrului, con
trol exigent, urmărirea și a- 
jutorarea celor mai puțin cali
ficați — toate aceste resurse 
puse „la bătaie" trebuie să 
ducă la eliminarea totală a re
buturilor.

Spre zece!

Despre brigada lui Micu, 
controlorii de calitate, 
maistrul au o apreciere 

bună.
— Merită zece. Merită. E o 

brigadă foarte bună.
Să fie vorba oare de o îngă

duință ? Pentru că Micu are 
totuși rezerve.

— Știu eu, face el zimbind 
cu modestie. Poate e prea mult 
zece. Mai avem încă de luptat

Despre brigada 
controlorii de

mun, a schimbului de experien
ță, a frățietății născute dintr-un 
efort ce merită lauda poeților.

Aud sub ferestrele mele cîn- 
tecele tinerești ale adolescenți, 
lor și mă bucur că am trăit 
anii înălțători ai ridicării Bica- 
zului, ai nașterii liniei Salva — 
Vișeu, anii Agnitei - Botorca. 
Sînt nume rămase vii în amin
tirea generației noastre și nu 
mă îndoiesc că istoria viitoare 
va înregistra și altele.

Mîinilor vrednice care apucă 
târnăcopul sub soarele primăvă- 
ratic al lui aprilie, un cald 
salut, ca la brigadă....

pentru asta. Cu rebuturile o 
să lichidăm. Dar asta încă nu 
înseamnă calitate înaltă pe 
toată linia. Trebuie ca toți oa
menii din brigadă să ajungă 
așa, unul și unul. Să fie artiști 
în meseria lor. Așa că eu aș 
spune nu zece, ci spre zece. 
E mai precis așa. Vă asigurăm 
însă că în curînd acest „spre" 
o să dispară. O să rămînă doar 
atît : zece.

I (Agerpres). —LISABONA
Cele două meciuri desfășurate 
Sîmbătă în cadrul turneului 
U.E.F.A. pentru echipele de 
juniori s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate tehnice : 
Turcia — Spania 2-2 (1-1); 
Olanda — Belgia 1-1 (0-1).

Astăzi la Lisabona echipa 
R. P. Romîne întîlnește for
mația R. F. Germane.

Se îmbunătățește aprovizionarea cu apă a litoralului
Pentru a asigura pe timpul 

verii o bună alimentare cu 
apă a stațiunilor de pe lito
ral, întreprinderea comunală 
de apă și salubritate Con
stanța execută în prezent 
mai multe lucrări. în orașul 
Constanța, spre exemplu, se 
construiește un rezervor care 
va mări cu 5.000 mc rezerva 
de apă pentru deservirea

populației. La Mamaia con
tinuă instalarea conductelor 
de apă pentru alimentarea 
noului complex de vile. La 
Mamaia și Eforie se con
struiesc stații de pompare și 
rețele pentru distribuirea 
apei în parcurile și zonele 
verzi nou amenajate.

(Agerpres)

Informații
ple- 

Gru- 
Uni- 
care

Sîmbătă dimineața a 
cat la Geneva delegația 
pului Național Romîn al 
unii Interparlamentare, 
va participa la reuniunile de
primăvară ale Uniunii Inter
parlamentare.

Din delegație fac parte a- 
cad. Mihail Ralea, președin
tele Comitetului de conducere 
al Grupului Național Romîn 
al Uniunii Interparlamentare, 
Anton Breitenhofer și Cons
tantin Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, membri ai Comitetului 
de conducere.

La plecare, în Gara de 
Nord, au fost de față depu- 
tați ai Marii Adunări Națio
nale.

★
Violoncelistul sovietic Svia

toslav Knușevițki și-a început 
sîmbătă seara turneul de con
certe în țara noastră. Ca so
list al Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", artistul so-

vietic a interpretat Concertul 
pentru violoncel și orchestră 
de Miaskovski, în primă au
diție. Pe lingă această lucrare, 
orchestra simfonică a Filar
monicii bucureștene, dirijată 
de Nicolae Boboc, a mai avut 
în program Preambul, Inter
mezzo și Marș de Zeno Van- 
cea, precum și o altă primă 
audiție — Simfonia a IV-a de 
Honegger.

*

Maria Voloșescu, 
a Teatrului de O-

Soprana 
prim-solistă 
peră și Balet al R.P. Romîne, 
a părăsit sîmbătă Capitala, 
plecînd în R.P, Bulgaria. In 
turneul pe care îl întreprinde 
în țara vecină, artista noastră 
va cînta în operele „Trubadu
rul" și „Aida", pe scenele tea
trelor din Sofia, Varna, Plov
div și Stara Zagora.

(Agerpres)

M î N D R I

La cinematograful „PATRIA

PREMIERA
NOULUI FILM ROMINESC

O producție a Studioului cinematografic „București11 
cu

VICTOR REBENGIUC — CONSTANTIN CODRESCU— 
ILINCA TOMOROVEANU - IOANA BULCĂ

Scenariul: Marius Teodorescu 
Dialogurile în colaborare cu Al. I. Ghilia 
Regia: Marius Teodorescu 
Imaginea: Alexandru Roșianu
Decoruri: Marcel Bogos, Ștefan Marițan

In completare va rula filmul documentar în culori 
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0. N. Ik trebuie să servească 

scopurilor colaborării internaționale

Regele Marocului a reînnoit invitația 
adresată lui N. S. Hrușciov 

de a vizita Marocul

Declarația făcută de A. A. Gromîko înaintea

NEW YORK 1 (Agerpres). — TASS transmite: In seara 
zilei de 31 martie ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, care a condus delegația Uniunii Sovietice 
în Cea de-a doua parte a lucrărilor celei de-a XV-a sesiuni 
a Adunării Generale, a părăsit New Yorkul îndreptindu-se 
pe calea aerului spre Moscova. Înainte de a pleca din 
S.U-A; A. A. Gromîko a făcut reprezentanților presei 
următoarea declarație :

FORȚELE SOCIALISMULUI 
SINT INVINCIBILE!Ecoul internațional al ședinței Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Părăsind New Yorkul aș 
vrea să-mi exprim speranța 
că cea de-a XV-a sesiune, mar
cată prin participarea în 
prima parte a lucrărilor ei a 
șefilor de guverne ai unor 
țări, va aduce o contribuție 
pozitivă la cauza destinderii 
încordării internaționale și 
afirmării drepturilor popoare
lor la pace și independență 
naționălă.

Sarcina modificării 
structurii O.N.U. devine 

tot mai acută
Guvernul sovietic este de 

părere că O.N.U. trebuie să 
fie o organizație internaționa
lă nu numai Ia fațadă, ci și în 
fapt, să servească scopurilor 
colaborări5 i-ternațion-le și 
întăririi păc'i generale. De 
a_eea aș vrea în primul rînd 
să subliniez că poziția guver
nului sovietic privind necesi
tatea sincronizării structurii 
O.N.U. cu acele schimbări 
care au avut loc în lume ră- 
mîne întrutotul valabilă. Fie
care lună care ne desparte de 
septembrie anul trecut, cînd 
șeful guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov a prezentat în ședin
ța Adunării Generale propu
nerea de a se modifica struc
tura O.N.U. pe baze echitabile, 
aduce noi dovezi că această 
sarcină devine tot mai acută 
și că amînarea soluționării ei 
nu face decît să slăbească 
O.N.U.. să aducă prejudicii 
autorității ei.

In ce privește postul de se
cretar general al O.N.U. și pe 
cel care ocupă acest post, 
Hammarskjoeld, situația a de
venit absolut intolerabilă iar 
guvernul sovietic, după cum a 
mai declarat, nu poate și nici 
nu intenționează să se împace 
cu o asemenea stare de lu
cruri.

Să fie eliberată omenirea 
de primejdia războiului 
nuclear și de povara 

Înarmărilor
în cursul lucrărilor celei 

de-a doua părți a celei 
de-a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a avut loc un schimb 
de păreri între delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A. în legătură 
cu problemele dezarmării. în 

legătură cu aceasta, ieri în 
Comitetul nr. 1, eu, în calitate 
de conducător al delegației 
U.R.S.S., și domnul Stevenson, 
în calitate de conducător al 
delegației S.U.A., am făcut de
clarații corespunzătoare. In 
momentul de față este inutil 
să ne mai referim la această 
temă. Aș vrea doar să subli
niez încă o dată că guvernul 
sovietic ca și întregul popor 
sovietic consideră necesar ca 
în interesul popoarelor din 

lumea întreagă, în interesul 
civilizației, să se pună capăt 
cursei înarmărilor care adau
gă zilnic noi și noi stocuri de 
rachete și bombe nucleare la 
munții de cele mai distrugă

Inima de oțel 
a Ungariei

La 70 km sud de capitala 
ungară, pe malul Dună
rii, acolo unde pînă nu 

de mult se afla mica așezare 
Dunapentele, se întinde în pre
zent noul oraș socialist Szta- 
linvaroș. Nașterea orașului și 
întreaga Iui viață sint strins 
legate de apariția combinatu
lui metalurgic dunărean.

Locuitorii Ungariei numesc 
combinatul inima de oțel a ță
rii lor. Intr-adevăr numai a- 
ceastă întreprindere produce 
în prezent considerabil mai 
multă fontă decît produceau 
inainte de război toate între
prinderile metalurgice din Un
garia.

Combinatul metalurgic du
nărean alimentează cu metal 
industria țării. Perfecționînd 
metodele de muncă, furnaliș- 
tii au mărit producția de fon
tă de trei ori, ridieînd-o pînă 
la 1500 tone pe zi. A crescut 
considerabil și productivitatea 
muncii.

Datorită perfecționării teh
nologiei de elaborare a fontei, 
consumul de cocs la o tonă de 
metal s-a redus cu aproxima
tiv 20 Ia sută.

Dar combinatul nu produce 
numai metal. El dă țării elec
tricitate, gaze, diferite produse 
secundari. Numai electrocen- 
trala combinatului furnizează 
rețelei electrice a țării de 10

• A -v • •• u ••
și întăririi pacu

toare tipuri de arme, adunați 
deja. Uniunea Sovietică in
sistă ca mașina de război care 
continuă în prezent să func

ționeze din plin, să fie nărui
tă. A sosit de mult timpul să 
fie eliberată omenirea de pri
mejdia războiului nuclear și 
de povara înarmărilor. Cu cît 
mai curînd va avea loc aceas
ta, cu cît mai repede va fi ela
borat un acord cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
cu atît va fi mai bine pentru 
toate statele, pentru toate po
poarele lumii. Guvernul so
vietic nu-și va cruța efortu
rile pentru a contribui mai 
departe, prin toate mijloacele, 
Ia soluționarea problemei de
zarmării — problema proble
melor contemporaneității.

A^res'unea Potriva 
Republicii Congo 
trebuie curma i

Vorbind despre cea de-a 
doua parte a lucrărilor celei 
de-a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., se înțelege 
că trebuie să ne oprim asupra 
problemei situației din Repu
blica Congo. Delegația sovie
tică își exprimă satisfacția în 
legătură cu faptul că această 
problemă este examinată în 
fond de Adunarea Generală, 
deși această examinare, după 
cum s-a văzut, nu a fost pe 
placul tuturor. Uniunea So
vietică dorește doar un singur 
lucru : ca independența politi
că și integritatea teritorială a 
Republicii Congo să fie apăra
te, așa cum obligă cunoscutele 
hotăriri ale O.N.U. Pentru a- 
ceasta trebuie în primul rînd 
să fie curmată agresiunea îm
potriva Republicii Congo și să 
fie retrase imediat din Congo 
toate trupele belgiene și între
gul personal belgian. în de
clarația noastră făcută la șe
dința plenară a Adunării Ge
nerale sînt expuse și alte mă
suri pe care guvernul sovietic 
le consideră necesare în ve
derea normalizării situației 
din Congo. în special trebuie 
să fie create condiții pentru 
ca Parlamentul Republicii 
Congo să-și reia neîntîrziat lu
crările, pentru ca să nu fie 
ridicate piedici în calea guver
nului legal condus de Antoine 
Gizenga în înfăptuirea func
țiilor sale

Este deosebit de important 
în prezent să nu se admită 
înfăptuirea planurilor de scin
dare a Republicii Congo, pla
nuri elaborate de cei care ar 
vrea să restabilească domina
ția colonială din Congo. în 
propunerile sovietice privind 
problema situației din Congo 
este expusă linia principială 
de sprijinire de către Uniunea 
Sovietică a popoarelor și sta
telor care își apără libertatea 
și independența națională. 

Vom continua ca și pînă acum 
să apărăm ferm șî consecvent 
această linie.

După părerea noastră cea 
de-a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a reacționat Dozitiv 
în timpul examinării proble
melor referitoare la acordarea 
independenței țărilor și po
poarelor coloniale. Activitatea 
pe care o desfășoară Aduna

rea Generală, inclusiv comi- 

ori mai multă energie electri
că decît folosește combinatul 
însuși pentru nevoile sale. In 
afară de aceasta, prin con
ducta recent construită, com
binatul aprovizionează cu gaze 
Budapesta.

La combinat continuă lucră
rile de construcție. Recent s-a 
început aici construirea unui 
laminor pentru laminarea la 
rece, care va produce tablă 
subțire. Prin construirea lami
norului se va termina prima 
etapă a lucrărilor de construc
ție a combinatului. El va de
veni o întreprindere cu ciclu 
de producție complet și va 
produce circa 450.000 tone de 
laminate.

După terminarea celei de a 
doua etape a construcției, a- 
cest gigant al industriei un
gare va da anual țării circa 
1.400.000 tone de laminate de 
oțel.

Pe lingă Combinatul din 
Sztalinvaroș funcționează școli 
și cursuri permanente de ridi
care a calificării. In oraș func
ționează de asemenea o școală 
medie de metalurgie care pre
gătește cadre de metalurgiști.

In ultimii ani, la Sztalinva
roș s-au construit peste 5500 
de apartamente, citeva școli, 
un spital, un stadion, o casă 
de cultură, două cinematogra
fe și alte clădiri.

piecării din New York

tetele ei, demonstrează că 
problema lichidării totale și 

definitive a rușinosului sistem 
colonial, formulată în numele 
guvernului sovietic de N. S.
Hrușciov — este un impera

tiv al vieții însăși. Tocmai de 
aceea ea a entuziasmat po
poarele care luptă pentru eli
berarea lor stîrnind în rîndu- 
rile lor un uriaș flux de ener
gie. Totodată nu putem să nu 
manifestăm precauție întrucît 
după cum demonstrează ex
periența!, puterile coloniale 

sînt departe de a acționa în 
conformitate cu voința O.N.U 
— lucru de care ne amintește, 
de exemplu, situația din Con
go, Angola, Uniunea Sud-Afri- 
cană. în prezent sarcina constă 

în a duce plină la capăt, a 
realiza în timpul cel mai scurt 
mărețele principii și preve
deri cuprinse în declarația 

celei de-a XV-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. cu 
privire Ia acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor 

coloniale.
In încheiere aș vrea să spun 

că ar fi bine, foarte bine, dacă 
după încheierea lucrărilor ce
lei de-a XV-a sesiuni a Adu
nării Generale, care după 
cum se știe trebuie să mai 
examineze unele probleme im
portante, am putea declara : 
Da, această sesiune a desfășu
rat o activitate rodnică în fa
voarea îmbunătățirii relațiilor 
și înțelegerii între state, în 
favoarea dezvoltării colaboră
rii internaționale și întăririi 
păcii.

Elementele ultracolonialiste 
acționează împotriva 

tratativelor franco-algeriene
PARIS 1 (Agerpres). — Pro

vocarea insolentă a ultracolo- 
nialiștilor — asasinarea lui Ca
mille Blanc, primarul orașului 
Evian-les-Bains, a zguduit o- 
pinia publică franceză. în e- 
dițiile lor speciale, ziarele pa
riziene subliniază că elemen
tele ultracolonialiste nu se dau 
înlături de la nici un mijloc 
pentru a torpila tratativele cu 
privire la restabilirea păcii în 
Algeria.

Elementele profasciste acțio
nează la fel de fățiș și în Al
geria. în dimineața zilei de 31 
martie în Algeria au fost di
fuzate manifeste tipărite de 
gruparea colonialistă creată 
de Soustelle și care îndeamnă 
la torpilarea tratativelor pen
tru instaurarea păcii. Aproape 
concomitent cu exploziile de

Colonialiștii portughezi 
intensifică teroarea în Angola

• Țările N.A.T.O. sprijină fărădelegile 
dictatorului Salazar • Avioane portugheze 

bombardează populația
LISABONA 1 (Agerpres). — 

Avioane portugheze bombar
dează localități din Angola, 
puternice forțe armate sînt tri
mise să înăbușe în sînge lup
ta populației împotriva domi
nației coloniale — astfel răs
punde guvernul Salazar aspi
rațiilor de libertate ale po
porului angolez.

După cum anunță agenția 
Reuter, la 31 martie dictatorul 
Salazar a semnat un decret 
care prevede înființarea pe te
ritoriile portugheze de peste 
mări a unor batalioane civile 
fasciste, alcătuite din colonia
liști albi care vor fi înarmați 
pentru a participa — alături de 
armată și poliție — Ia reprima
rea oricăror mișcări ale popu
lației locale. După cum se ara
tă în decret, aceste „organiza-

La Paris muncitorii greviști din serviciul Uzinelor de gaz și 
electricitate din Franța demonstrează cerînd îmbunătățirea con
dițiilor de viață. In fotografie: demonstranții pe străzile 

Parisului.

RABAT î (Agerpres). — 
După cum s-ă mai anunțat la 
31 martie delegația guverna
mentală sovietică, condusă de 
I. S. Senin, președintele Co
misiei bugetare a Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., care se află la 
Rabat în drum spre Dakar 
unde va participa ia festivită
țile cu prilejul aniversării in
dependenței Senegalului, a 
fost primită de regele Marocu
lui, Hassan al II-lea.

Regele Hassan ai II-lea a 
declarat că prietenia dintre 
guvernele și popoarele maro
can și sovietic durează de 
multă vreme. In momentele 
grele pentru Maroc, a subli
niat regele, Uniunea Sovietică 
a acordat acestei țări sprijin 
și ajutor.

O declarație 
a președintelui Braziliei

HAVANA 1 (Agerpres). — 
Agenția Prensa Latina rela
tează că Quadros, președintele 
Braziliei, într-un interviu a- 
cordat corespondentului ziaru
lui „Unita" a declarat că gu
vernul său va respecta orice 
lege care legalizează situația 
Partidului Comunist din Bra
zilia. „Guvernul meu, a decla
rat el, nu va înăbuși grevele 
și nu va da nici un decret îm
potriva mișcării muncitorești".

Quadros a subliniat că Bra
zilia intenționează să sprijine 

la Evian-les-Bains, într-o su
burbie a orașului Alger s-a 
atentat Ia viața unuia dintre 
conducătorii unei organizații 
care se pronunță pentru pace 
în Algeria. A fost arestat un 
european, membru al grupului 
de luptă „ultra“.

Potrivit ultimelor știri sosi
te din Evian-les-Bains, m oraș 
au fost aduse mari forțe de 
poliție care patrulează pe toate 
străzile, verificind actele și 
percheziționând toate automo
bilele. Orașul a fost înconjurat 
de un cordon de jandarmi în
armați. Un reprezentant al po
liției a declarat că schijele 
bombelor explodate sînt iden
tice cu cele pe care le folosesc 
elementele „ultra" în atacu
rile lor teroriste.

ții civile" vor fi subordonate 
guvernatorului general din 
fiecare posesiune portugheză 
din Africa.

Acțiunile Portugaliei in A- 
frica sînt sprijinite de către 
țările membre ale N.A.T.O. 
care rezervă un important rol 
strategic coloniilor portugheze 
de pe acest continent. Acest 
lucru este demonstrat elocvent 
de declarația unui purtător de 
cuvînt al ministerului portu
ghez al teritoriilor de peste 
mări care a subliniat că pla
nurile creării acestor batalioa
ne fasciste au fost elaborate de 
mult întrucît Portugalia, ca 
membră a pactului nord-atlan- 
tic, „trebuie să fie pregătită; 
să colaboreze la apărarea lu
mii occidentale oriunde este ri
dicat steagul portughez".

„Avem idealuri comune — 
a spus el, acelea de a face să 
progreseze ideile umanismu
lui. Noi însă întîmpinăm mari 
dificultăți. De aceea conside
răm că pe viitor, probabil, 
vom recurge mai des la ajuto
rul Uniunii Sovietice".

Regele a declarat în conti
nuare că invitația adresată lui 
N. S. Hrușciov de a vizita Ma
rocul rămîne în vigoare.

I. A. Malik, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., membru al dele
gației, a reînnoit în numele 
lui L. I. Brejnev, invitația fă
cută regelui Hassan al II-lea 
de a vizita Uniunea Sovietică.

Regele a răspuns că imediat 
cg împrejurările îi vor îngă
dui și se va ivi prilejul prima 
vizită pe care o va face va fi 
în Uniunea Sovietică.

mișcarea de eliberare africa
nă și să recunoască țările so
cialiste.

Pe scurtimi AW j Pp scurt
MOSCOVA. - La 1 aprilie, 

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe Llewel
lyn Thompson, ambasadorul 
S.UA în U.R.SJS., și a avut 
cu el o convorbire în proble
ma Laosului.

CAIRO. — La 31 martie 
Constantin Stănescu, ambasa
dorul R. P. Romine la Cairo, 
a oferit un dejun în cinstea 
delegației R. P. Romîne con
duse de Petre Moldoveanu, 
director general în Ministerul 
Agriculturii, invitată la Expo
ziția agricolă internațională 
de la Cairo.

PRAGA 1 Corespondentul 
Agerpres transmite: In ca
drul Festivalului „Recolta tea
trului dramatic și muzical" 
din R. S. Cehoslovacă, delega
ția romînă condusă de Niki 
Atanasiu, artist emerit și 
prîm-secretar al Asociației oa
menilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale (A.T.M.), 
desfășoară o vie activitate.

Constantin Cîrjan, membru 
al delegației, a prezentat un 
referat despre creația muzica
lă romînească din domeniul 
operei, operetei și baletului. 
De asemenea, criticul Emil 
Mândrie a ținut un referat 
despre noile piese ale autori
lor romîni cu tematică de ac
tualitate.

Ambele referate au fost prî-

—•----

Uniunea Sud-Ăfricanâ 
devine tot mai 

izolată
NEW YORK 1 (Agerpres). 

— în cadrul dezbaterilor din 
Comitetul Politic Special a 
problemei privitoare la poli
tica de apartheid dusă de gu
vernul Uniunii Sud-Africane, 
delegația Ghanei a chemat gu
vernele tuturor țărilor din 
lume să ruipă relațiile diplo
matice și comerciale cu gu
vernul Uniunii Sud-Africane, 
să înceteze toate comunicațiile 
poștale și telegrafice și să 
închidă toate porturile și aero
porturile pentru vasele și a- 
vioanele acestei țări.

La 31 martie, un grup de 
26 de state africane membre 
ale O.N.U. au căzut, în unani
mitate, de acord să sprijine 
proiectul de rezoluție al dele
gației Ghanei cu privire la 
ruperea relațiilor cu Uniunea 
Sud-Africană atît timp cît 
această țară nu va renunța 
la politica sa de apartheid.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
Ședințele Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via exercită întotdeauna o 
mare influență politică asupra 
situației internaționale, se spu- 
re în articolul de fond al zia
rului „Pravda" intitulat „Pen- 

! tru pace pe pămînt ". Aceste 
■ ședințe exprimă politica de 
I luptă activă a țărilor sociali- 
i ste pentru pace, sînt o mărtu- 
| rie strălucită a faptului că pe 

arena internațională inițiativa 
aparține lagărului socialist.

Ne preocupăm de întărirea 
forțelor noastre armate nu 
pentru a asupri popoarele și 
pentru a le impune rînduielile 
noastre, așa cum fac imperia
liștii, nu în numele dezlănțui
rii „războilui rece" și ațîțării 
psihozei de război, ci pentru 
realizarea unui țel cu totul 
contrar. Idealurile păcii și 
progresului reprezintă idealu
rile noastre sfinte. Sîntem 
convinși că o pace trainică 
poate fi asigurată numai în 
cazul dacă va fi înfăptuită de
zarmarea generală și totală 
pentru care țările socialiste 
luptă neobosit. Dar în condi
țiile cînd blocurile agresive im
perialiste intensifică cursa 
înarmărilor, țările partici
pante la Tratatul de la Varșo
via nu pot rămîne martori in
diferenți ia noile pregătiri mi
litare ale țărilor occidentale.

Statele participante la Tra
tatul de la Varșovia au decla
rat solemn că vor promova și 
pe viitor politica de coexis- 

mite cu mult interes de critici, 
autorii dramatici și regizorii 
participanți la discuții.

MOSCOVA. La 1 aprilie gu
vernul U.R.S.S. a oferit la 
Kremlin un dejun în cinstea 
generalului Ne Win, șeful 
statului major general ai for
țelor armate ale Uniunii Bir- 
mane. N. S. Hrușciov și gene
ralul Ne Win au rostit cu- 
vîntări.

PRAGA. Secretariatul Fede
rației Sindicale Mondiale a 
convocat la Praga între 27 și 
30 martie 1961 o ședință a 
Comisiei sindicale internațio
nale pentru asigurări so
ciale. în numele secretariatu
lui F.S.M., Elena Teodorescu 
a prezentat raportul asupra 
situației și dezvoltării luptei 
pentru obținerea, apărarea, 
lărgirea și îmbunătățirea asi
gurărilor sociale în diferite 
țări ale lumii.

La închiderea ediției

Nota guvernului sovietic 
în problema Laosului

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite: In nota 
guvernului sovietic în problema Laosului remisă la 1 apri
lie la Moscova ambasadorului Marii Britanii se spune prin
tre altele :

Guvernul sovietic are o ati
tudine pozitivă față de pro
punerea ca cei doi președinți 
ai Conferinței de la Geneva 
să adreseze chemarea de a se 
înceta focul în Laos, se spune 
în notă. In conformitate cu a. 
ceasta, părțile interesate din 
Laos trebuie să se înțeleagă 
în problemele încetării focu
lui, se spune în nota guver
nului sovietic.

Nota sovietică constituie 
răspunsul la Nota guvernului 
Marii Britanii din 23 martie, 
în care se spune că guvernul 
Marii Britanii „este gata să 
accepte propunerea guvernu
lui sovietic de a se convoca o 
conferință internațională pen
tru reglementarea problemei 
laoțiene".

Guvernul sovietic propune 
ca această conferință să fie 
^onvocată la începutul lunii 
aprilie la Pnom Penh.

Guvernul sovietic este de 

tență pașnică și că sînt gata 
să accepte în orice moment 
înfăptuirea celor mai largi 
măsuri, de comun acord cu 
celelalte state, în scopul asi
gurării păcii șl securității po
poarelor.

BERLIN 1 (Agerpres). — 
După ce s-a înapoiat la Ber
lin, venind din Moscova, Wal
ter Ulbricht, șeful delegației 
R.D. Germane la ședința Co
mitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, a fă
cut la aeroport o declarație:

W. Ulbricht a subliniat că 
ședința de la Moscova pre
zintă o însemnătate foarte 
mare pentru poporul german.

W. Ulbricht a subliniat că 
reprezentanții tuturor țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia consideră în unani
mitate drept o primejdie se
rioasă pentru pacea în Eu
ropa înarmarea atomică a 
Germaniei occidentale și pla
nurile generalului hitierist 
Heusinger de a disloca trupe 
înzestrate cu arme rachetă la 
frontiera răsăriteană a R.F. 
Germane

Părerea noastră comună a 
fost că trebuie, în cele din 
urmă, lichidate rămășițele 
războiului de care revanșarzii 
din Germania occidentală se 
folosesc pentru pregătirea u- 
nui război atomic. La 16 ani 
după terminarea celui de-al 
doilea război mondial a sosit 
timpul de a se încheia Tra
tatul de pace cu Germania.

In cursul acestui an va în
cepe sâ funcționeze parțial 
o mare uzină de termoficare 
în orașul Karl Marx (R. D. 
Germană). In fotografie; Un 
grup de tineri constructori 

pe șantierul uzinei.

New York Marea demonstrație 
a tinerilor participant 

la marșul păcii din S. U. A.
NEW YORK 1 (Agerpres). h 

La 1 aprilie mii de tineri și ti
nere, purii nd pancarte cu lo
zinci, au parcurs Amsterdam A- 
venue și Broadway îndreptin
du-se spre sediul Organizației 
Națiunilor Unite. Erau partici- 
panții la marșul păcii început a- 
cum o săptămînă la baza aeria
nă de la McGuire, La intrarea 
în oraș, particiipanților la marș 
li s-au alăturat mii de studenți 
și elevi de la diferitele instituții 
de învâțămînt din New York. 
Purtînd sute de lozinci care ce
reau dezarmarea generală și 
totală, interzicerea experiențelor 

asemenea, de acord cu convo
carea Comisiei internaționale 
de supraveghere și control în 
Laos. Se înțelege, se spune în 
nota guvernului sovietic, că 
reluarea activității comisiei nu 
trebuie să întîrzie în nici un 
fel convocarea unei conferin
țe internaționale pentru Laos.

Nota sovietică subliniază că 
problema guvernului Laosu
lui este o chestiune internă a 
laoțienilor înșiși. Guvernul 
sovietic, ca și guvernele altor 
multor state din Europa și 
Asia, este de părere că în 
Laos există un guvern legal 
— guvernul condus de prințul 
Suvanna Fumma. Desigur, gu
vernul sovietic ar avea o ati
tudine favorabilă față de or
ganizarea unor tratative între 
diferitele curente politice din 
Laos cu privire la măsurile 
pentru întărirea unității na
ționale a țării. In același timp, 
guvernul sovietic nu exclude 

Dintr-un oraș de front al ^răz
boiului rece", Berlinul occi
dental trebuie transformat 
într-un oraș liber demiltari- 
zat.

PRAGA 1 (Agerpres). — Co
municatul cu privire la ședin
ța Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia con
stituie principalul obiect al 
comentariilor ziarelor ceho
slovace de sîmbătă.

Comunicatul de la Moscova, 
scrie „Rude Pravo“, scoate în 
evidență o nouă creștere a for
ței economice și prestigiului 
politic al țărilor lagărului so
cialist, succesele lui în apli
carea ideii leniniste a coexis
tenței pașnice.

Republica Socialistă Ceho
slovacă — membră a marii fa
milii a țărilor socialiste și parti
cipantă la Tratatul de la Var
șovia — este ferm hotărită ca 
și pe viitor să contribuie cu 
toate forțele la victoria cauzei 
păcii, democrației și libertății 
în întreaga lume, subliniază 
„Rude Pravo" în încheiere.

Ziarele „Zemedelske Novi- 
ny“, „Obrana Lidu“, „Mlada 
Fronta", „Lidova Demokracie", 
„Svobodne SIovo" comentează 
de asemenea pe larg comuni
catul cu privire la ședința Co
mitetului Politic Consultativ.

BUDAPESTA 1 (Agerpres). 
Ziarele centrale, care au înse
rat articole de fond și redac
ționale consacrate ședinței Co
mitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, arată că 
comunicatul cu privire la șe
dință subliniază din nou în 
mod hotărît principiile de cea 
mai mare importanță pe care 
se întemeiază politica externă 
a țărilor socialiste.

Guvernul nostru, scrie zia
rul „Nepszabadsag", exprimă 
voința întregului popor atunci 
cînd continuă să promoveze 
neabătut politica de coexis
tență pașnică în deplină uni
tate cu statele participante la 
Tratatul de la Varșovia.

SOFIA 1 (Agerpres). — Ță
rile socialiste unite prin Tra
tatul de la Varșovia, scrie 
„Rabotnicesko Delo“, urmează 
neabătut o politică de pace și 
înțelegere, o politică de co
existență pașnică. Propunerile 
pașnice ale Uniunii Sovietice 
și ale celorlalte țări socialiste 
sînt sprijinite în unanimitate 
de popoarele întregii lumi care 
sînt însetate de pace, sânt dor
nice de a trăi în prietenie și 
nu într-o atmosferă de con
flicte și suspiciuni permanen
te.

Existența lagărului mondial 
socialist, creșterea neîncetată 
a puterii lui — iată forța reală 
care este în stare să pună Ia 
respect pe imperialiști și să 
preîntîmpine un război mon
dial 

cu arma nucleară și asigurarea 
păcii prin tratative, demonstran
ții au trecut pe străzile cartie
rului de negri, Harlem.

Timpul era unt. Ploua. To
tuși participanții la marș - stu
denți, elevi, gospodine, munci
tori au demonstrat scandind : 
„Nu vom lupta în război".

De mulți ani New Yorkul nu 
a cunoscut O demonstrație de 
asemenea amploare în favoarea 
păcii. Demonstranții s-au în
dreptat apoi spre piața din fața 
sediului O.N.U., unde a avut 
loc un miting.

posibilitatea ca conferința in. 
ternațională pentru Laos, așa 
cum o preconizează guvernul 
Marii Britanii, să acorde aju
tor laoțienilor în cazul cînd 
între participanții la tratative 
nu va fi realizată încă înțele
gerea necesară în momentul 
convocării conferinței pentru 
Laos.

Guvernul sovietic a atras a- 
tenția guvernului Marii Bri
tanii asupra faptului că re
glementarea problemei laoție
ne necesită menținerea unei 
situații internaționale favora
bile rezolvării unei asemenea 
sarcini.

„Se înțelege că amenință
rile de intervenție în trebu
rile Laosului din partea blo
cului militar S.E.A.T.O. și tac
tica zăngănitului armelor, fo
losită în ultima vreme de a- 
numite puteri) nu numai că nu 
contribuie la aceasta, ci sînt 
de natură să complice în mod 
serios întreaga situație in ceea 
ce privește reglementarea pro
blemei laoțiene", se arată în 
nota guvernului sovietic.
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