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Participare entuziasta
la munca patriotică:

înfrumusețează PLANTEAZA POMI La întreținerea

FRUCTIFERI
SUCEAVA (De la coresp. nostru). —
Sute de tineri participă în aceste zile la 

înfrumusețarea orașului Suceava. în cen
trul orașului, de curînd, s-a demolat un 
grup de clădiri. în locul caselor vechi, s-a 
amenajat un imens spațiu verde. Aici lu
crează zilnic sute de tineri la descărcatul 
basculantelor de pămîut și la nivelări. 
Ieri, aproape 200 tineri și vîrstnici, mun
citori și funcționari de la Autobaza de 
transporturi Suceava, O.C.L. Alimentara, 
O.C.L, Industrial, Banca de Stat, au lucrat 
la nivelarea pămîntului.

Tot ieri, sute de tineri și vîrstnici de la 
Unitățile C.F.R. și Poștă, Uniunea regio
nală a cooperației au lucrat la 
jarea spațiului verde din noul 
Mihai Viteazu Est și Vest. în
două zile numai la cvartalul Mihai Vitea- 
zu-Est tinerii au strîns aproape 8 tone 
moloz și piatră și au săpat peste 4 000 de 
metri pătrați teren destinat spațiilor verzi. 
Pe 500 m p s-a și semănat iarba. Peste tot, 
în orașul Suceava, zilnic găsești sute de 
tineri care muncesc pentru a face, în 
cinstea zilei de 1 Mai, și a zilei de 2 mai 
— „Ziua tineretului din R.P.R.”, orașul lor 
tot mai frumos.

amena- 
cvarta! 

ultimele

• Pînă Ia 15 aprilie, 
tinerii din raionul Titu, 
regiunea București au 
sădit 53 328 de pomi 
fructiferi: meri, peri, 
caiși, piersici, pruni, 
gutui și nuci.

Printre organizațiile 
de bază U.T.M. frunta
șe in acțiunea de să
dire a pomilor sînt 
cele din comunele Pot- 
logi, Sîrbeni, Pitaru, 
Bolintin-Vale, Malul 
Spart, Bolinlin-Deal, 
Poenari, Crevedia Ma
re, Florești, Braniștea, 
SălcUța și Titu (ION 
PROTOPOPESCU, 
tiviși cultural).

ac-

această primăvară. Pe 
530 
ren în 
priu 
liere, 
peste 
cireși 
du-se 
de calitate superioara. 
Specia predominantă 
este mărul care a fost 
plantat pe mai bine de 
70 la sută din această 
supraiată.

Plantarea pomilor pe 
180 de hectare s-a fă
cut prin muncă patrio
tică, la care tinerii au 
participat în număr 
mare. In mod deosebit 
s-au evidențiat ute- 
miștii din satele Glim- 
boca, Obreja, Valea 
Boului și alții (N1CO- 

P1RVU, hincțio-

de hectare de te- 
pantă, impro- 

culturilor cerea- 
au lost plantați 

75 000 meri, peri, 
și pruni iolosin- 
materiai săditor

• Străzile orașului Agnita au cunoscut, în- 
tr-una din diminețile trecute, o animație deo
sebită. Numeroase brigăzi de muncă patrioti
că se îndreptau spre marginea orașului pen
tru a lucra la curățirea pășunii gospodăriei 
agricole de stat Agnita.

Muncind cu însuflețire, cei peste 600 de 
tineri și vîrstnici de la Fabrica de piele și 
Încălțăminte, Fabrica de tricotaje, 
Cooperativa „înainte", „Sănătatea" și altele,, 
în mai puțin de patru ore, au defrișat și cu
rățit suprafața de aproape 100 ha de pășune. 
Ej au adus astfel o mare contribuție Ia asigu
rarea unei bogate baze furajere pentru secto
rul zootehnic (STOICA CONSTANTIN, acti
vist).

pășunilor

cinteia
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
Muncitor

cultural-educative

'Z//

• In raionul Caran
sebeș s-a terminat 
plantarea pomilor truc- 
tiieri planificați pentru

• Zilele reci, ploioase, nu au, împiedicat 
pe elevii Școlii medii „Filimon Sîrbu" din 
Sîngeorgiu de Pădure să-și ducă Ia Îndeplini, 
re angajamentul luat intr-una din recentele 
adunări generale U.T.M. însoțiți de cadre di
dactice, au plecat spre una din tarlalele gos
podărie; agricole colective din localitate. 
De-a lungul anilor crescuseră aici diferiți ar
buști, mărăcinișuri, se strînseseră pietre, apă
ruseră mușuroaie de cîrtiță. Toate acestea 
fost înlăturate de pe o suprafață de 10 ha 
teren. La această acțiune au participat 137 
elevi. (AURELIA ȘERBAN, profesor).
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Manifestări
ani de la nașterea

Z ILEI DE 1 MAI 
$1A ZILEI DE 2 MAI
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consacrateaniversarii
Simbătă au continuat să aibă 

loc in întreaga (ară numeroase 
manifestări cultural-artistice con
sacrate împlinirii a 93 de ani de. 
la nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin.

CAPITALĂ, la Casa de 
a raionului 23 August, 

oameni ai muncii au 
cu viu interes conferin-

® în 
cultură 
sute de 
ascultat 
ța „Leninismul — izvor perma
nent de învățăminte”, după care 
a urmat filmul „l’agini din via
ța lui Lenin”. „Așa l-am cunos
cut pe Lenin” s-a intitulat seara 
literară care s-a ținut la Casa dc 
cultură a raionului 30 Decem
brie.
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IAlmi
radiționala sărbă
toare de 1 Mai și 
„Ziua tineretului 
din Republica Popu
lară Romînă“ sînt 
întîmpinate de ti
nerii Capitalei pa

triei noastre printr-o muncă în
suflețită pentru îndeplinirea pla
nului de producție al întreprin
derilor, ridicarea nivelului la în
vățătură, obținerea unor rezulta
te și mai frumoase în activitatea 
obștească.

Perioada premergătoare sărbă
torilor este cu succes folosită de 
organele și organizațiile U.T.M. 
în munca de educare a tineretu
lui, de dezvoltare a dragostei a- 
cestuia pentru patria noastră so
cialistă, pentru partid. Organiza
țiile de bază U.T.M. din aproape 
toate raioanele au inițiat de pe 
acum numeroase vizite la Muzeul 
de Istorie a Partidului, la mu
zeele de artă din Capitală, au 
organizat vizionări colective de 
spectacole, audiții muzicale etc. 
împreună cu colectivele sportive 
a fost mobilizat un număr mare 
de tineri la crosul „Să întîmpi- 
năm 1 Mai" și la „Spartacliiada 
de vară a tineretului“ care s-a 
deschis de curînd în Capitală.

Pentru a face pe larg cunoscu
te tineretului mărețele realizări 
obținute de poporul nostru, sub 
conducerea partidului, a condiții
lor de viață din ce în ce mai 
bune asigurate tineretului, în ra
ioanele 30 Decembrie, 1 Mai s-au 
organizat numeroase concursuri 
de masă gen „Cine știe, răspun
de“, iar seară de seară la casele 
raionale de cultură ale tineretu
lui au Ioc numeroase activități 
cultural-artistice la care partici
pă tineri muncitori, elevi etc. Un 
număr mare de tineri participă 
la turul orașului București și la 
excursiile în țară organizate de 
comitetele raionale U.T.M. prin 
O.N.T.

Paralel cu aceste activități au 
luat o amploare din ce în ce mai 
mare acțiunile de muncă patrio-I tică ale tineretului. Mii de tineri 
iau parte la acțiunea de sădire 
de pomi în parcurile Capitalei, la I amenajarea unor baze sportive 
simple, ajută la munca necalifi
cată pe șantierele de construcții 

^^Hn oraș.

Deoșebit de bogate în activi
tăți cultural-artistice și Sportive 
vor fi zilele de 1 și 2 Mai. Toate 
comitetele raionale U.T.M. și-au 
propus să organizeze carnavaluri 
ale tineretului la care să fie in
vitați tinerii care s-au evidențiat 
în întrecerea socialistă, tinerii 
merituoși la învățătură. Cu pri
lejul carnavalurilor vor avea loc 
concursuri de dans, de recitări și 
ale soliștilor vocali, vor da spec
tacole formațiile artistice ale ca
selor raionale de cultura ale ti-

DUMITRU OLTEANU 
secretar al Comitetului

Orășenesc U.T.M. 
București

(Continuare tn pag. a III-a)

Colectivul oțelăriei electrice 
din Hunedoara este format în 
majoritate din tineri.

Ne-am angajat, spune tînărul 
prim-topitor Tătar Simion să 
depășim lunar sarcinile de 
plan cu cile 80 de tone. Sîn- 
tem în preajma zilei de 1 Mai 
și a „Zilei tineretului" și în
trecerea a devenit și mai însu
flețită.

Sporirea productivității mun
cii, îmbunătățirea calității oțe
lului depind în cea mai mare 
măsură de felul în care sînt 
întreținute cuptoarele. Organi
zația U.T.M. a urmărit îndea
proape calitatea reparațiilor 
executate, întreținerea agre
gatelor, felul în care tinerii fo
losesc timpul de lucru.

In întrecere s-a născut ini
țiativa tînărului maistru Jurca 
Florian, „Sudarea vetrelor cu 
un amestec format din magne- 
zită, var, țundăr și caolină". 
După noul procedeu rezistența

• Peste 300 de oameni ai 
muncii din CRAIOVA au parti
cipat la seara literară intitulată : 
„V. I. Lenin în amintirea con
temporanilor săi”. Despre figura 
conducătorului Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie a vor
bit Gh. Jianu. Artiști ai Teatru
lui Național din localitate au 
făcut apoi lecturi din volumele 
,,Amintiri despre Lenin” și „Le
nin, tovarăș și om”, după care 
a urmat filmul „La începutul se
colului”.

cuptoarelor și implicit durata 
lor de funcționare crește cu 
mai bine de 50 Ia sută față 
de perioada cînd operațiunea , se executa după metodele <' 
nuite. In acest fel 
bilitatea ca zilnic 
șească sarcina de 
puțin 5—7 la sută.

Dintre echipele 
aflate în întrecere, 
nerilor Vasile Solocan și Si
mion Tătar ocupă un loc de 
frunte. Niciodată procentul de I 
rebut realizat de ele nu depă- | 
șeștț cifra de 1,8 la sută, față 
de 2,5 la sută admis. Întrecerea * în producție dintre cei doi 
primi-topitori este continuata 
seara pe băncile școlii tehnice'', 
de maiștri pe care o urmează 
amîndoi. Fiind buni prieteni ei 
își împărtășesc întotdeauna me- | 
todele de muncă. Intre ei nu | 
există nici un secret. Cînd o e- 
chipă descoperă o metodă noua | 
i-o împărtășește imediat și j 
celeilalte. Rezultatele obținu
te de cele două echipe au situat! 
de fapt schimbul din care fac 
parte în fruntea întrecerii so
cialiste. Despre aceasta vorbesc 
cel mai bine cele 300 de tone! 
de oțel electric date peste plan 
In primele 20 de zile ale lunii 
aprilie.

IlUZltfU a 
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există posi- J să se depă- _ 
plan

de 
cele

I
oțelari . 
ale ti-1 
.: -î-1

cu cel

I
I

LAL ROMULUS 
corespondentul

Ì,Scinteli tineretului’’ 
pentru regiunea Hunedoara

ri

Tinerii strungari Stelian Coman și Ion Alexandrescu de la 
Uzinele „23 August", evidențiați în întrecerea socialistă, veri
fică precizia de execuție a unui filet. Pe ielele lor se citește 
Încordarea. Dar piesa va trece cu succes acest examen al 

calității.
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• La Uzinele mecanice, Fabri
ca „Electromotor”, Direcția re
gională C.F.R., precum și în alte 
întreprinderi, instituții și școli 
din TIMIȘOARA au avut loc 
conferințe închinate vieții și o- 
perei lui V. I. Lenin. Conferin
țele au fost ținute în fața a nu
meroși oameni ai muncii de către 
activiști de partid, cadre didac
tice din școli și institute de în- 
vățămînt superior. La cinemato
graful „Filimon Sîrbu” din Timi
șoara a fost organizat un jurnal 
vorbit pentru tineret, dedicat 
aniversării lui V. I. Lenin.

• Numeroase manifestări cul- 
tural-artistice consacrate împli
nirii a 93 de ani de la nașterea 
lui Lenin au avut loc și la ca
sele de cultură din Buzău, Tîr- 
goviște, Sinaia, Breaza, la cămi
nele culturale, în școli și la clu
burile întreprinderilor din regiu
nea PLOIEȘTI. Constructorii de 
utilaj petrolier de la Uzinele „1 
Mai” Ploiești au organizat o 
seară literară pe tema „Operele 
marelui Lenin, tezaur al cunoș
tințelor noastre”.

SPRE ÎNVĂȚĂTURĂ

(Agerpres)

Tineri mecanizatori, 
muncitori din G.A.S., 

colectiviști !
Participați cu toate forțele voastre 

la urgentarea lucrărilor agricole 
de primăvară I Contribuiți la asigurarea 

unui înalt nivel agrotehnic 
la semănatul porumbului I

n anul marii bătălii a tinerii Republici Sovietice împotriva interven- ționiștilor, în anul în care revoluționarii își închinaueforturile luptei pentru apărarea tînărului Stat Sovietic, Vladimir Ilici Lenin a adresat tineretului de la tribuna celui de-al IlI-lea Congres al Com- somolului o chemare măreață; „în fața voastră stă sarcina construcției — a spus Lenin — și o puteți îndeplini numai dacă vă veți însuși toate cunoștințele moderne, dacă veți ști să transformați comunismul din formule, sfaturi, rețete, prescripții și programe gata învățate, într-un element viu care să coordoneze munca voastră nemijlocită, dacă veți ști să transformați comunismul într-o călăuză a muncii yoastre practice”.

Scrutînd viitorul, marele învățător se gîndea chiar în a- cele clipe grele pentru tînăra Republică Sovietică la cei cărora le revenea măreața sarcină de a făuri o societate nouă și le atrăgea atenția asupra celei mai esențiale datorii, aceea de a învăța. „Abor- dînd din acest punct de vedere problema sarcinilor tineretului, trebuie să spun că aceste sarcini... ar putea fi exprimate printr-un singur cuvînt : sarcina constă în a învăța” — spunea Lenin.Lenin avea o încredere nețărmurită în popor, în care vedea făuritorul tuturor bunurilor materiale si spirituale, a- devăratui făuritor al istoriei. Iar tineretul, ca o parte a poporului, era socotit de Lenin ca o adevărată forță de șoc menită să lupte acolo unde este mai greu, unde se cer mai multe forțe.
■'W

Zile hotărîtoare pentru succesul însămînțărilor
In majoritatea regiunilor țării, în ultima săptămînă lucrării« 

agricole de primăvară au fost intensificate, recuperîridu-se în 
mare măsură întîrzierea din cauza timpului nefavorabil.

Din datele Consiliului Superior al Agriculturii rezultă că pînă 
la ÎS aprilie s-au însămînțat aproape 1 400 000 de hectare, ceea 
ce reprezintă 25 la sută din suprafața ce urmează să se cultive 
în primăvara aceasta. Cu excepția regiunilor din nordul țării, 
unde muncile de primăvară au început mai tîrziu din cauza 
iernii prelungite, în celelalte regiuni însămînțarea culturilor 
din prima epocă se apropie de sfîrșit. Sfecla de zahăr și floarea- 
soarelui au fost semănate pe mai mult de 60 la sută din tere
nurile destinate acestor culturi. Semănatul sfeclei este aproape 
terminat în 9 regiuni, iar al florii-soarelui în 7 regiuni. De ase
menea, suprafețe însemnate au fost semănate cu mazăre, plante 
de nutreț, legume și cartofi.

In săptămînă aceasta, în sudul și vestul țării, unde s-au creat 
condiții, a început semănatul porumbului. In regiunea Bucu
rești, de exemplu, s-a însămînțat aproape un sfert din supra
fața planificată pentru această cultură.

Pînă în prezent, pe aproape 19 000 hectare, adică jumătate din 
suprafața prevăzută, au fost plantați pomi în masiv. In regiu
nile Oltenia și Crișana s-au terminat plantările de primăvară. 
Cu viță de vie s-au plantat peste 2 000 hectare, cele mai bune 
rezultate obținîndu-se pînă acum în Dobrogea.

Timpul fiind foarte favorabil în întreaga țară, Consiliul Su
perior al Agriculturii recomandă consiliilor agricole și conduce
rilor unităților socialiste să organizeze în așa fel munca îneît 
în săptămînă viitoare să se folosească toate forțele pentru 
terminarea însămînțării culturilor din prima epocă și trecerea 
din plin la semănatul porumbului. în continuare, toată grija 
trebuie acordată efectuării de lucrări de bună calitate pentru 
asigurarea unei recolte sporite în acest an.

(Agerpres)

Condiții asemănătoare — rezultate diferitehiar în prima zi după ploaie, cînd în jurul prînzului terenul începuse să se zvînte, pe cîmp, Tiță Constantin, șeful brigăzii de tractoare și Ion An- ghel, inginerul gospodăriei, cercetau cu atenție terenul ce urma a fi însămînțat cu porumb.Seara, la ședința comună de lucru, cînd s-a stabilit dispozitivul forțelor pentru a doua zi, șeful brigăzii de tractoare a ținut să precizeze că la- cele 45 de hectare însămânțate duminică cu porumb, se mai a- dăogaseră încă 10.A doua zi soarele nu se ridicase încă de-asupra orizontului, cînd cele 12 tractoare ce deservesc G.A.C. din Caraula se și aflau la marginea tarlalelor pe care urmau să le lucreze. 9 dintre ele aveau cu-

plate semănătorile pentru porumb. Se făcuse „plinul“ cu semințe, se reglaseră clapetele și lucrul începu.— De azi, ne spunea tov. Ion Anghel, am trecut cu toate forțele la semănatul porumbului. Am pregătit patul germinativ pe mai bine de 400 de hectare.— Cum ați reușit să urgentați ritmul lucrărilor ?— Folosind fiecare zi bună de lucru, așa cum, de altfel, am început și la porumb. Zilnic am fost pe cîmp. Nu am așteptat ca terenul să se facă bun pentru semănat în întregime, ci acolo unde se putea intra cu mașinile sau atelajele, chiar dacă erau numai 5 sau 10 hectare, am lucrat. Azi 10 ha, mîine alte 10, în alte zile cînd timpul era mai bun, mai multe, am însămînțat întreaga suprafață destinată culturilor din epoca I. Și în

continuare fiecare oră bună de lucru va fi folosită la maximum. Cele 12 tractoare vor lucra ziua și noaptea; ziua la semănat, iar noaptea la pregătit terenul. Cei 20 de colectiviști repartizați pe semănă-
RAIDUL
NOSTRU
tori, majoritatea dintre ei tineri, își cunosc bine îndatoririle. Aprovizionarea cu sămîn- |ă este bine pusă la punct, iar dacă timpul va fi favorabil, în mai puțin de 10 zile vom termina însămînțările și pe cele 900 de hectare destinate cul-

furii porumbului pentru boabe...Era ora 12,00; se semăna- seră 40 de hectare. Pînă seara, suprafața însămînțată cu porumb la G.A.C. din Caraula avea să ajungă la 125 de hectare.Aceeași activitate, care în fiecare gospodărie colectivă concentrează zilnic sute și sute de colectiviști, zeci de tractoare și mașini agricole, zeci de atelaje, se desfășoară peste tot în raionul în multe gospodării colective, printre care Bistrețu, Catanele, Mare, Afumați, Băilești, goiu, Rastu și altele, unde această acțiune a bine organizată, unde s-a lucrat cu toate forțele, însămîn- țarea culturilor din epoca I se apropie de sfîrșit sau este terminată. Ritmul însămînță- rilor s-a intensificat de la o zi

acum Băilești. agricole cele din Urzica Ne- acolo fost

la alta. Pe întreg raionul, peste 80 la sută din suprafața destinată culturilor din epoca I a fost însămînțată și a început semănatul porumbului.Mai sînt însă unele gospodării care au rămas în urmă la însămînțări. deși în general condițiile climaterice au fost aproximativ asemănătoare. G.A.C. din Vîrtopu, de pildă, are terenurile apropiate de cele ale colectiviștilor din Ca- raula. Un drum de țară Ie desparte doar. Aceleași ploi au căzut și de o parte și de alta, aceleași raze de soare le-au încălzit. Au avut, deci, condiții naturale identice. Și suprafețele de însămînțat au

Lenin credea în tineret pen tru că cunoștea numeroasele resurse de energie ce le posedă tineretul. în mod deosebit el aprecia la tineret cutezanța, pasiunea pentru cunoașterea noului, dorința de a înfăptui lucruri mari, deosebite, încrederea în partidul comuniștilor. Și aceste gînduri, Vladimir Ilici Lenin si le exprima astfel : „Viitorul1 aparține tineretului”. încrederea pe care Lenin o avea în tineret s-a concretizat în primele zile ce au urmat Revoluției din Octombrie. întreaga cuvîntare pe care Lenin a ținut-o la cel de-al IlI-lea Congres al Com- somolului lămurește cu simplicitate și forță de convingere genială ce trebuie să învețe si cum trebuie să învețe tineretul pentru a deveni constructor de nădejde al noii societăți.Relevînd sarcinile tineretului în bătălia pentru făurirea unei societăți noi, V. I. Lenin arăta necesitatea ca tînăra generație să acorde întreaga a- tenție învățăturii, însușirii celor mai noi cuceriri ale științei si tehnicii absolut necesară constructorului unei vieți noi.în același timp, Lenin sublinia de la început faptul că nu orice mod de a învăța te ajută să te formezi ca adevărat comunist. Cunoașterea din carte a comunismului, cunoașterea broșurilor si operelor comuniste nu are absolut nici o valoare fără muncă, fără participarea activă la lupta poporului muncitor, căci o ase-
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93 de ani de la nașterea lui V.L Lenin
’adimir Ilici a fost n învățător în oată accepția cu- întuilui. Orice ra- orturi cu el a- /eau o influență intr-adevăr educativă. El te învăță prin exemplul său. prin îndrumările și indicațiile sale, prin tot felul iui de a fi.Aș vrea să fixez în cîteva cuvinte unele trăsăituri personalității sale, spre trage asupra lor atenția torilor tineri. Ei n-au norocul să învețe nemijlocit de la Lenin, și poate că indicațiile răzlețe de mai jos îi vor ajuta să înțeleagă ce trebuie să-și însușească din e- xemplul lui Vladimir Ilici.In primul rând, Vladimir Ilici îndeplinea orice muncă cu o precizie absolută, cerînd aceeași precizie de la toți cei cu care lucra. Orice afirmație trebuia să fie precis fundamentată, și orice fundamentare formulată cu precizie. Oel ce lucra cu Vladimir Ilici își dădea imediat seama că o simplă afirmație făcută în toiul unei discuții și care nu a fost fundamentată cu cea mal mare precizie era lipsită de orice valoare. Pentru ca o a- firmație să fie precisă, se cer nume, enumerări, cifre, citate și în genere date concrete, riguros verificate. E preferabil să realizezi mai puțin, dar ceea ce ai făcut să fie bine și cu exactitate motivat; e mai bine să nu spui nimic decît să faci afirmații neîntemeiate. Deosebit de instructive în a- cest sens sînt întrebările cuprinse în bilețelele pe care le trimetea Lenin în legătură cu diverse teme care îl preocupau. Aceste întrebări conțineau în fond analiza precisă a temei abordate și defineau cadrul în care ea urma să tratată.Toți cel ce vor să învețe la Lenin, să-și fixeze bine minte : nici un fel de deducții pripite I Nici un fel de afir-

ale a a- ctti- avut

fie

mâții necontrolate ! Nici un fel de aprecieri superficiale, care nu constituie concluziile precise ale unor date riguros verificate !Acestor principii le corespundea precizia gîndirii lui Vladimir Ilici însuși. Nu numai fiecare afirmație trebuia să fie concluzia precisă a unor date verificate, dar însăși ideea trebuia să fie aprofundată, elaborată și șlefuită într-atît, încît să nu rămînă nimic vag sau necfliar, și de la început pînă la sfîrșit să se deosebească printr-o limpezime și o precizie desăvîrșite. Să elaboreze pînă la capăt propria lui idee — iată ce învăța cel ce initra în contact cu Vladimir Ilici. V I. Lenin știa întotdeauna să ridiculizeze cu umorul

tivă... Vladimir Ilici îl punea întotdeauna în fața faptelor precise, concrete din viața reală....Fiecare dintre noi trebuie să învețe de la Vladimir Ilici această regulă fundamentală : observă faptele reale, nu le substitui prin dogme scoase din cărți sau prin iluzii plăcute., în al patrulea rînd, a lucra cu Vladimir Ilici însemna a ști să îndeplinești exact directivele primite, trasate pe baza faptelor reale și constituind idei clare și duse pînă la capăt. Nu este suficient să ai o gîndire logică și nici să vezi faipteie așa cum sînt. Trebuie, de asemenea, să fii în stare să îndeplinești cu absolută exactitate ceea ce s-a conturat ca

lichidarea acestei spelunci. Din comunicările sale, reieșea că el vede olar și ou precizie tot ce se întîmplă în jur și cu aceeași claritate și precizie raportează cele văzute De ase menea, cînd i se dădeau directive, el își făcea datoria trecînd peste orice obstacole cu toată energia necesară. îmi amintesc cum îi mulțumea Vladimir Ilici în timpul convorbirii prin fir direct. Această precizie în îndeplinirea sarcinilor îmbinată cu exactitatea în observarea faptelor re-ale. și cu precizia în gîndire, trebuia să se manifeste nu numai în problemele mari, dar și în cele mărunte. Și acest lucru trebuie să-l învățăm de la Vladimir Ilici: să avem o atitudine serioasă chiar și față

Ordinea, comportarea bine chibzuită și rațională, el le socotea necesare și în viața personală a fiecărui om. El insista ca cei ce lucrau cu dînsul să se odihnească la timp, să ia măsurile necesare pentru îngrijirea sănătății lor, să ducă o viață reglementată, rațională și chibzuită, să nu lase loc hazardului și neglijenței. Totul trebuie să fie bine chibzuit, neadmițîndu-se vreo slăbire a disciplinei sau dezordinea. Toate acțiunile trebuie să urmărească atingerea unui o- biectiv bine definit, și acest efort constant trebuie să domine stările de spirit și instinctele — iată ce învățau de la Lenin cei ce lucrau cu dînsul.Considerentele legate de in-
Tineretul trebuie

Iul Inimitabil orice idee vagă, neclară și insuficient adâncită. Cel ce stătea de vorbă cu al învăța că orice idee omenească trebuie să fie rezultatul unei munci conștiincioase, iar nu o autodelectare lipsită de răspundere sau un bluf. Cu toții trebuie să învățăm de la Vladimir Mici că ideea înseamnă incomparabil mai mult decît o stare de spirit sau un instinct. Ea trebuie dusă în mod logic pînă la capăt.Al treilea lucru pe care-1 învățau toți cei ce lucrau cu Vladimir Ilici era necesitatea de a vedea clar în primul rind faptele reale. Cînd interlocutorul său se lansa în divagații teoretice sau dădea dovadă de înclinații spre gîndirea deduc-

învețe de la Lenin
d« G. V. Ckerlno Idee alară și ca o directivă precisă. Vladimir Ilici aprecia cel mai mult pe executanții care știau să vadă situația în toată realitatea ei, care înțelegeau ce anume trebuie făcut în situația respectivă și care, în pofida oricăror greutăți, erau în stare să-și îndeplinească ou precizie absolută sarcinile. Îmi amintesc de convorbirea pe care a avut-o el prin fir direct, cu un tovarăș care, după plecarea ambasadorilor Antantei din Vologda. oraș ce fusese un adevărat adăpost și cuibar al gărzilor albe, avusese însărcinarea de a lua măsurile necesare pentru

de sarcinile cele mai să le îndeplinim cu mare conștiinciozitate și acuratețe.Ceea ce cu greu puteai învăța de la Vladimir Ilici, într-atît întrecea el în această privință pe toți cei cu care avea de-aface, era capacitatea lui de a sistematiza orice, pînă la cele mai mici detalii. Oriunde s-ar fi găsit, întreaga lui activitate, tot timpul său erau împărțite în mod riguros, sistematic. O ordine strictă domnea si în cărțile, și hîrtiile sale, si în viața lui personală în genere. Și în munca noastră în cadrul organelor de stat, el ne învăța să introducem pretutindeni o sistematizare riguroasă. El cerea ca fiecare dosar să fie în ordine, ca numerotarea să fie exactă, ca formele legale să fie respectate, examinând mai întâi cu un ochi critic fiecare document ce i se aducea, indicînd efectele lui exterioare: abaterile de la formele legale, deci de la sistemul existent. Și în această ordine de idei el ne învăța că nu există lucruri secundare, că nici o sarcină nu trebuie disprețuită, că sistematizarea riguroasă a muncii trebuie să se extindă și asupra celor mai mărunte detalii ale preocupărilor noastre.

mărunte, cea mai
teresele cauzei trebuie să primeze fată de cele personale, orice chestiune personală trece pe planul al doilea dacă așa cere interesul cauzei. Vladimir Ilici era atît de pătruns de a- cest principiu, încît în discuțiile cu dînsul te-ai fi jenat să invoci vreun considerent personal cînd era vorba de cauză; interlocutorul Ilici simțea că, sînteste rușinos să te gândești la vreun considerent personal. Eu nu l-am văzut niciodată pe Vladimir Ilici atît de iritat, ca atunci cînd în muncă făceau irupție intrigile, cînd argumentele bine fondate erau substituite prin intrigi și atacuri personale, cînd. în loc să se vorbească despre problemele la ordinea zilei, se vorbea despre ofense personale sau despre calitățile personale ale activiștilor. In asemenea momente Vladimir Ilici intervenea cu vehementă verbal sau scria bilețele cu un conținut vehement. Gîndește-te la cauză, lasă la o parte considerentele personale; țelul pe care ți l-ai propus în mod conștient să primeze față de sentimentele și chestiunile de ordin personal — iată regula etică pe care o învățau de la Lenin cei ce lucrau cu dînsul. Dar, în același timp, în raporturile sale

lui Vladimir atunci Cînd în joc interesele cauzei,

cu colaboratorii, el dădea dovadă de cea mai mare delicatețe, și chiar lucrurile neplăcute le formula cu atîta tact și spirit tovărășesc, încît _ îl dezarma cu desăvârșire pe interlocutor. Si de la colaboratorii săi el pretindea aceeași delicatețe și același tact față de cei din jur. Măsurile luate în interes de stat trebuiau să fie aplicate cu fermitate, orice împotrivire, sabotaj, neglijență sau lene trebuiau sancționate fără cruțare. Dar față de tovarășii care lucrau conștiincios si îsi îndeplineau sarcinile în mod satisfăcător, el cerea o comportare delicată și nu admitea manifestări de nervozitate siCea mai în relațiile bordonarea hotărîrile colectivului, chiar și în cazurile cînd, după părerea lui, colectivul greșea. Datorită uriașului său prestigiu, de cele mai multe ori, el reușea să convingă pe tovarășii săi din organele de stat si de partid. Dar se întîmplă uneori ca părerea lui să nu fie adoptată și el să rămînă în minoritate. în aceste cazuri el se supunea integral și fără rezerve hotărîri- lor colectivului. El nu recurgea niciodată la autoritatea sa, ci invoca argumente și își com- bătea oponenții nu prin influența sa extrem de mare, ci argumentînd, căutînd să convingă, și nu se liniștea pînă nu-i convingea si pe ceilalți. Ori de cîte ori voia să mă convingă de ceva, îmi trimitea o serie de bilețele în care îmi aducea mereu noi argumente. îmi amintesc de controversa pe care a avut-o cu un tovarăș cu muncă de răspundere într-o penibilă chestiune de partid cu caracter personal. După ce și-a expus argumentele, Vladimir Ilici a spus: „Sînt convins că voi putea dovedi în fața oricărei a- dunări de partid că dumneata n-ai dreptate si că orice adunare de partid va fi de acord cu mine”.chipui să care avea prin forța în cadrul organizației.Tineretul nostru trebuie să tragă învățăminte din pilda lui vie. în persoana lui Vladimir Ilici avem un model cu adevărat inimitabil de reprezentant al culturii proletare, cultură bazată pe precizia cunoștințelor, pe organizarea rațională a întregii activității o- menești, într-un cuvînt, pe supremația rațiunii asupra naturii.

ieșiri violente, mare calitate a sa de muncă era su- conștientă fată de

El nu-și putea în- învingă o persoană altă părere decît argumentării sale,

Din
despre

volumul „Amintiri
V. I. Lenin"
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Volumul al 15-țea al Ope
relor complete ale lui V. I. 
Lenin cuprinde lucrările 
scrise de el în perioada fe
bruarie—iunie 1907. Cele mai 
multe din articole și lucrări incluse în acest volum 
sînt consacrate Congresului 
al V-lea al P.M.S.D.R.

Documentele întocmite de 
Lenin, articolele scrise de el 
în legătură cu Congresul al 
V-lea al partidului și incluse 
în acest volum — „Proiecte 
de rezoluții pentru Congresul 
al V-lea al P.M.S.D.R.“, 
„Platforma social-democra- 
ției revoluționare“, „Cum nu 
trebuie să se scrie rezoluții", 
„Platforma tactică a mențe-

vicilor", „Dezorientarea uno
ra care s-au supărat“ și al
tele — constituie o lovitură 
nimicitoare dată tacticii con
ciliatoare a mențevicilor și 
reprezintă un model de luptă 
intransigentă pentru prin
cipiile social-democrației re
voluționare.

In articolele „Deschiderea 
Dumei a Il-a de stat", „Du
ma a Il-a ți sarcinile prole
tariatului“ și altele', Lenin a- 
rată care este esența politicii 
absolutismului țarist și a 
partidelor ultrareacționare.

Lenin a condus nemijlocit 
partea bolșevică a fracțiunii 
social-democrate în Duma 
de stat și i-a îndrumat acti-

In legătură cu acea- 
scris articolele „Pro-

vitatea. 
sta el a 
iect de cuvîntare în Duma a 
Il-a de stat în legătură cu 
problema agrară“, „In legă
tură cu declarația lui Sto- 
lîpin“ etc.

In volumul al 15-lea a fost 
inclusă și Prefața 
cerea rusă a cărții 
adresate lui F. A. 
altora de către J.
ker, J. Dietzgen, F. Engels, 
K. Marx ți alții“, în care 
Lenin subliniază pasajele 
din această corespondență 
care prezintă o importanță 
deosebită din punctul de ve
dere al elaborării tacticii 
partidului proletar.

la tradu- 
„Scrisori 
Sorge și 

Ph. Bec-

E Lenin din planetă in 
Spunea tăindu-șl spații 

Aici e

planetă, 
o rachetă : 
Lenin I

de Mihai Beniuc

Pe inimă eu mina de mi-o pun, 
In fața tuturora pot să spun t 

Aici e Lenin !
Și-o spun așa-n orașe și Ia sate 
Mulțimi, și vorbele-s adevărate i

Aici e Lenin I
îmi cintă pionieri și pioniere, 
Eu zic tăcut și mindru in tăcere :

Aici e Lenin I
Ascult oștenii-n zori trecind Ia pas 
Și tainic pin' la mine vine-un glas :

Aici e Lenin I
Merg tinerii cîntînd spre șantier 
Și cîntul lor vuiește pînă-n cer t 

Aici e Lenin I
Privesc uzina ce se-nalță falnic 
Și zgomotele-mi povestesc năvalnic :

Aici e Lenin I
Din Casa Comitetului Central, 
Măreț șl grav răsună ca un val :

Aici e Lenin I
In țară din hotar pină-n hotar 
Pornește corul muncii-adinc șl clar I 

Lenin !Aici e

Aici e Lenin și viața nouă,
Mi-a spus și-un trandafir scăldat in rouă i 

Aici e Lenin IDin volumul „MATERIA ȘI VISELE

d® Miron Radu Paraschivescu
Cinci litere, numai atît 
Tot numele lui a avut. 
Cinci
Cit e

•r
litere simple și clare 
universul de mare.

Cinci
Ne sînt călăuză pe drum. 
Cinci litere-n care vestea 
Cinci unghiuri din roșia stea.

litere care și-acum

Din „Gazeta literară“ nr. 16 (475)

Chemarea leninistă 
spre învățătură

(Urmare din pag. I)menea cunoaștere menține vechea ruptură dintre teorie și practică caracteristică societății capitaliste. O asemenea pregătire este unilaterală, neconformă cu necesitățile vieții noi, care are nevoie de oameni multilateral dezvoltați, de oameni îndemânatici, price- puți în activitatea direct productivă, înarmați cu deprinderi de muncă si cu temeinice cunoștințe teoretice.Lenin cerea tineretului să-și însușească în mod creator tezaurul cultural creat de întreaga dezvoltare a omenirii.Prin pilda propriei sale activități, Lenin a oferit un exemplu convingător în acest senș. Numai prin studierea a- profundată a cuceririlor culturii anterioare și contemporane, prin analiza temeinică a situației politice din timpul său, Lenin a reușit să ducă mai departe știința ale cărei temelii le-au pus Marx și Engels, a putut contribui la dezvoltarea materialismului dialectic și istoric, a devenit învățătorul proletariatului internațional.

Subliniind sarcinile tineretului în construirea jnoii societăți, Lenin sfătuia în mod deosebit tineretul să-și însușească cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pentru a putea contribui la lupta pentru construirea în ritm rapid a noii societăți.Cunoașterea de către tineret a marilor realizări ale științei și tehnicii îi înaripează mintea, dă impuls inițiativei creatoare a tineretului în aplicarea acestora în producție, îl face să înțeleagă căile dezvoltării științei contemporane, îi lărgește orizontul despre lume, îl ajută să contribuie la măreața bătălie pentru pătrunderea științei în mase.Cronica glorioaselor fapte săvîrșite de generațiile de oameni sovietici, de tinerii sovietici, sub conducerea P.C.U.S., în marea bătălie pentru făurirea socialismului și comunismului. este o ilustrare vie a minunatelor roade pe care le-a daf transpunerea în viață a nemuritoarelor învățăminte leniniste.Sutele de mii de cadre de specialiști în cele mai diferite 

domenii ale științei și tehnicii pe care i-a pregătit școala sovietică, faptul că Uniunea Sovietică este țara cu cei mai mulți studenți și elevi, țara care a lăsat în urmă cele mai dezvoltate țări capitaliste într-o serie de domenii hotărâtoare ale producției mondiale, ale științei și tehnicii, sînt o confirmare strălucită a transpunerii în viață a principiilor leniniste cu privire la pătrunderea științei în mase, la educația tinerei generații,SrPartidul nostru a aplicat cu consecvență indicațiile prețioase ale lui Vladimir Ilici Lenin cu privire la educația tineretului.In anii ilegalității, în bezna orânduirii capitaliste, cînd stă- p' .irea burghezo-moșierească făcea tot posibilul pentru a ascunde muncitorilor comorile științei și culturii, cînd valorile materiale și spirituale e- rau inaccesibile tocmai acelora care le creaseră, Partidul a desfășurat o largă activitate de educație a tineretului în spiritul învățăturii mar- xist-leniniste.

Socialismul presupune !n mod necesar însușirea de către masele largi a științei și culturii.In această operă profundă si vastă tânăra generație se bucură de o atenție, de o grijă deosebită.Statul democrat-popular a transformat știința și cultura într-un bun cu adevărat al maselor. Numeroase instituții de cultură dintre cele mai variate și-au deschis larg porțile în fața tineretului. Nicicînd fiii oamenilor muncii nu au a- vut ca astăzi asemenea posibilități pentru a învăța, pentru a-și dezvolta multilateral aptitudinile. Ajutînd tînăra generație să-și însușească comorile științei și culturii, statul nostru a organizat o vastă rețea de școli de toate gradele. Prin reorganizarea și lărgirea învățămîntului, prin asigurarea bazei materiale — construirea de noi spații de învățământ, laboratoare, cămine, cantine, prin asigurarea școlilor cu personal didactic necesar, prin acordarea de burse — s-au creat mari posibilități ca tineretul să șe bucure de bine

facerile învățăturii, ca economia Și cultura socialistă să dispună de cadre tot mai multe și mai bine pregătite.In întreaga țară a fost generalizat învățămîntul de 7 ani și se trece la învățămîntul general de 8 ani. Așezat pe temelia celei mai înaintate concepții despre natură, societate și gîndire — învățătura marxist- leninistă — învățămîntul nostru se dezvoltă si se perfecționează neîncetat, răspunzând cerințelor concrete ale desăvârșirii construcției socialiste in patria noastră. Tineretului nostru îi sînt deschise toate căile spre cucerirea celor mai înalte culmi ale culturii, științei și tehnicii contemporane, având în fața sa un vast câmp de activitate pentru afirmarea nestăvilită a energiei și entuziasmului său creator, pentru înfăptuirea celor mai îndrăznețe năzuințe închinate fericirii poporului nostru.Partidul nostru aplică cu consecvență indicațiile lui Lenin cu privire la împletirea strînsă a pregătirii teoretice cu practica, cu activitatea în producție. Toate școlile au fost înzestrate cu 'iboratoare modern utilate și cu baze experimentale potrivit profilului lor. In învățămîntul de cultură generală s-au introdus discipline practice de orientare industrială sau agricolă, ore de practică în producție ș.a.m.d. Toate aceste măsuri converg spre o tot mai bună și mai complexă pregătire a tinerei generații.Statul nostru stimulează pe toate căile ridicarea nivelului de cunoștințe tehnico-științi- 

fice și culturale ale oamenilor muncii, un accent deosebit punînd pe procesul de formare a tinerelor cadre. în țara noastră au fost create sute de școli profesionale și tehnice în care zeci de mii de tineri își însușesc profesiuni care revendică un mare volum de cunoștințe.O puternică dezvoltare a luat-o învățămîntul superior — pepiniera cadrelor de specialiști atît de necesari economiei naționale. Plecînd de la condițiile concrete ale țării noastre, partidul nostru a pus bazele formării unei noi intelectualități care, alături de imensa majoritate a vechii intelectualități, contribuie cu talentul, entuziasmul și întreaga lor capacitate la dezvoltarea economiei naționale, la înfăptuirea revoluției culturale, la ridicarea pe o treaptă din ce în ce mai înaită a prestigiului internațional al științei și culturii noastre.An de an se dezvoltă baza materială a învățămîntului superior, se îmbunătățesc condițiile de viață și de studiu ale tineretului universitar. Caracteristicile și progresul învățămîntului nostru superior se exprimă prin cei aproape 100 000 de studenți, prin laboratoarele, bibliotecile și sălile de curs moderne, prin căminele și cantinele spațioase, prin numărul mare de absolvenți bine pregătiți în toate domeniile, prin impresionantul număr de cadre didactice care lucrează în facultățile noastre.în țara noastră are loc un progres tehnic rapid și multilateral. Mașinile noi, moderne 

cer din partea celor ce le comandă cunoștințe tehnice înaintate și un nivel de cultură generală din ce în ce mai ridicat.In această muncă uriașă, știința și cultura sînt aliați puternici și siguri. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socialismului, înaltul nivel de dezvoltare a industriei noastre socialiste, dotarea continuă a fabricilor și uzinelor cu tehnica cea mai modernă, introducerea permanentă a unor procedee tehnologice tot mai avansate, toate acestea cer ridicarea necontenită a calificării. însușirea științei și culturii devin astfel o datorie de seamă a fiecărui tînăr.A lega cele învățate de munca în producție și a învăța în așa fel ca să fii cît mai folositor prin cunoștințele tale colectivului, societății — iată sarcina principală pusă în fața generației noastre.Partidul nostru acordă o grijă deosebită educării tinerei generații în spiritul dragostei nețărmurite față de patria socialistă, al mîndriei pentru marile realizări înfăptuite de poporul nostru, în spiritul internaționalismului socialist, în spiritul atașamentului fată de marile idei ale progresului și păcii omenirii.
★„Pînă acum — scria Lenin — întreaga inteligență, tot geniul omenirii crea pentru a asigura unora toate binefacerile tehnicii și ale culturii, și a lipsi pe ceilalți de lucrul cel mai necesar —■. cultura și pro

gresul. Acum însă toate minunile tehnicii, toate cuceririle culturii vor deveni un bun al întregului popor și de azi înainte inteligența și geniul omenirii nu vor mai fi transformate niciodată în mijloace de constrângere, în mijloace de exploatare“.Prin lupta poporului condus de partid, drumul spre cultură și știință este acum pentru tînăra noastră generație un drum cunoscut, larg și neted. Peste tot în orice loc de muncă întâlnești tineri ce muncesc și învață, alături de cei vîrst- nici, tineri care sînt în același timp muncitori, făuritori ai bunurilor materiale, și totodată elevi sau studenți.Pentru fericirea de a trăi și a munci în anii victoriei depline a socialismului, pentru condițiile tot mai bune de studiu și trai de care ne bucurăm, tineretul nostru răspunde înzecindu-și eforturile în lupta pentru însușirea științei și tehnicii înaintate, pentru traducerea în viață a politicii partidului.Cu îndrăzneală și avînt se dedică tineretul nostru învățăturii, hotărât să-și valorifice însușirile. în acest tineresc efort poți intui marea forță și certitudine a prezentului și viitorului, a marilor opere ce se înfăptuiesc și se vor înfăptui în patria noastră de către constructori cu o înaltă calificare și pricepere, împlinirea unei chemări și a unei sarcini date de partid.



fi»

ff/ALuS CU
COHISPONOCNTUL
—voLimu
„Ca de obicei, și în dimi

neața aceea, mai toți tinerii 
din comuna Răpsig, raionul 
Gurahonț, ne-am strînș la se
diul gospodăriei colective. Dis
cuțiile erau, bineînțeles, lega
te de campania agricolă de 
primăvară.

— Deocamdată, la cîmp nu 
se poate lucra — a spus care
va dintre noi.

— Dar nici să stăm cu mîi- 
nile în sin nu putem — i-a 
completat altul gîndul.

—■ Eu zic — a propus secre
tarul organizației de partid, 
care era de față — să mergem 
pe pășunea gospodăriei și să 
începem lucrările de întreți
nere.

Pe loc am stabilit ca, a doua 
zi de dimineață, să mergem să 
curățim pășunea prin muncă 
patriotică”.Și, după ce ne informează că a doua zi și în ziua următoare, alături de alți colectiviști mai vîrștnici, toți tinerii erau prezenți la muncă pe izlaz, coiespondenții noștri voluntari Petru Abrudean și 
Teodor Crișan își încheie astfel scrisoarea :

„După două zile, cele 300 de 
hectare de pășune arătau alt
fel. Se cunoștea cît de colo că 
a intervenit o mină de gospo
dar”.Ceea ce se remarcă din primele rînduri, este faptul că a-

cești doi corespondenți au fost prezenti ei înșiși la acțiunea pe care v-am povestit-o (ca și la altele despre care ne-au scris mai înainte), au cunoscut bine faptele, le-au trăit și astfel, bine documentati, au scris operativ ziarului.In din „Dialogurile” noastre săptămînile trecute am

Pentru ca să poată informa operativ ziarul și prin coloanele sale pe cititori, o condiție esențială pentru corespondentul voluntar este aceea de a cunoaște bine care-i cel mai important, cei mai actual fapt despre care să ne scrie și să participe el însuși la desfășurarea acțiunii, așa cum am amintit mai înainte.Multi dintre corespondenții noștri voluntari ca Veronel 
Porumboiu. Constantin Frîneu, 
Constantin Doiniceanu, Elena 
Stănoi și alții, nu pierd nici un prilej de a ne informa despre preocupările „la ordinea zilei” ale celor în mijlocul cărora muncesc.Ințelegînd, de pildă, că de mare actualitate în condițiile specifice ale acestei primăveri este folosirea deplină a fiecărei ore prielnice muncilor în cîmp pentru urgentarea lucrărilor din campanie, tovarășul Constantin Doiniceanu ne-a

Constantin CMaru, Stan Vol- 
nea. Constantin Toma și alții, 

în general, corespondențele 
de la sate tratează probleme actuale, specifice fiecărei campanii agricole, fiecărei etape de muncă. Totuși, revenind la operativitate, să încercăm să ne orientăm atenția spre cîte- va obiective importante, despre care să scriem chiar în timpul desfășurării lor, fără întîrziere. Acum, pentru oamenii muncii de pe ogoare preocuparea centrală o constituie însăimînțările de primăvară, cu accentul principal pe semănatul porumbului. în a- ceastă perioadă sint foarte utile scrisorile care să transmită experiența înaintată în ceea ce privește sporirea ritmului de lucru și, îp același timp, a- sigurarea unui înalt nivel a- grotehnic fiecărei lucrări în parte. Mecanizatorii lucrează în două schimburi sau în schimburi prelungite ? Alături

brigăzile de cîmp ale G.A.C. T 
La ce rezultate practice duc 
toate acestea ?Deci, atenția principală — tnsămînțăril porumbului. Prin cercetarea și cunoașterea profundă a modului de organizare a muncii celor antrenați în campanie, a inițiativelor bune, corespondentul voluntar poate cuprinde în scrisoarea sa fie una singură, fie mai multe din problemele amintite.Tot în această perioadă, o preocupare deosebit de importantă a celor ce lucrează pe ogoare este asigurarea bazei furajere necesare șeptelu- lui proprietate obștească ; tineretul trebuie să contribuie ou toate forțele sale la întreținerea pășunilor și fînețelor naturale și la însămințarea, odată cu porumbul, a culturilor intercalate (dovieci, soia, pepeni furajeri, fasole etc.). Cum sînt organizate aceste acțiuni, cum contribuie tineretul

DESPRE CE SA NE SCRIE
TINERII DE LA SATE

vorbit despre munca de documentare, de redactare, despre alegerea faptelor, despre operativitate. Recomandările date sînt utile, de bună seamă, și corespondentului voluntar de la sat. Dar, considerăm că este necesar să revenim asupra o- perativității, deoarece, în a- gricultură, poate mai mult decît în oricare alt sector de activitate și, îndeosebi, în campaniile agricole, ce este nou astăzi, mîine se învechește, este depășit de timp.

scris despre faptul că mecanizatorii și colectiviștii din raionul Istria lucrează pe fiecare parcelă zvîntată, în schimburi prelungite ; că alături de tractoare sînt folosite atelajele proprietate obștească, ceea ce a determinat urgentarea însă- mîntărilor pregătirea porumb.Aceeașigăție de fapte am întîlnit-o și în scrisorile trimise de corespondenții noștri voluntari
din epoca întîi și terenului pentruoperativitate și bo-

de tractoare sînt folosite atelajele proprietate obștească ? Aprovizionarea semănătorilor cu semințe se face ritmic ? Cum acționează organizațiile de bază U.T.M. din G.A.C. pentru antrenarea tuturor tinerilor colectiviști la muncă, ce acțiuni interesante întreprind ? Cum desfășoară munca politică grupele U.T.M. din brigăzile de tractoare ale G.A.S. și S.M.T. ? Prin ce se manifestă colaborarea dintre brigăzile de mecanizatori

la înfăptuirea tor, ce inițiative valoroase se nasc ? Iată teme importante pe care corespondenții voluntari de la sate pot să ile trateze acum, pentru că în .aceste zile acțiunile acestea sînt de cea mai mare actualitate în agricultură.Tot în (legătură cu contribuția tineretului la creșterea a- nimalelor, proprietate obștească, este bine să ne orientăm și spre activitatea ce se desfășoară în sectoarele zootehnice ale unităților agricole socialis-

te și îndeosebi ale gospodăriilor colective. Tn multe tocuri există o experiență biună în reținerea pentru turma de bază 
a întregii prăsile proprii, în organizarea de schimburi de tăurași din producția G.A.C. cu vițele proiprietate personală a colectiviștilor; există o experiență bună în creșterea, pe baze științifice a tineretului bovin și a animalelor mari în scopul sporirii continue a productivității acestora. De a- semenea, marea majoritate a gospodăriilor colective se preocupă acum de dezvoltarea fermelor avicole, de creșterea unui număr cît mai mare de păsări. Despre măsurile luate în aceste direcții, despre modul în care se înfăptuiesc ele acum, despre contribuția pe care o aduc tinerii colectiviști, mobilizați de organizațiile de bază U.T.M., așteptăm cit mai multe scrisori. Să nu uităm însă : fiecare articol scris să fie bogat în fapte, să înfățișeze convingător activitatea îngrijitorilor de animale, metodele lor de muncă.Firește că, pe lingă toate a- cestea vor fi bine venite și corespondențele care ne informează despre acțiunile de muncă .patriotică la care participă tineretul. îndeosebi la plantarea pomilor fructiferi și etrîngerea fierului vechi, despre Spartachiada de vară a tineretului sau despre activitatea culturală desfășurată în sprijinul campaniei agricole, în sprijinul consolidării economice a G.A.C.Pentru a fi utilă ziarului si deci, cititorilor, fiecare scrisoare, indiferent de tema care o tratează, trebuie conțină fapte „la zi”, să bogată în conținut, atentdactată și operativ trimisă ziarului.Vă urăm succes !

pe să fiere-

Seminariile naționale
• •științifice studențești

n marele amfiteatru 
al Institutului poli
tehnic din București 
s-a desfășurat sîmbă- 
tă dimineața festivi
tatea de deschidere 
a seminarului națio

eficace. Aceste se-

nal științific studențesc consacrat 
contribuției cercurilor științifice 
ale studenților la rezolvarea unor 
probleme practice de electrotehni
că, energetică și electronică, in 
scopul introducerii tehnicii moder
ne în industrie.

Erau prezenți reprezentanți ai 
Ministerului Invățămîntului și ai 
altor ministere, ai Comitetului 
executiv al U.A.S.R., cadre didac
tice universitare, sute de studenți, 
delegați ai colegilor lor care acti
vează în cercurile științifice din 
Institutele politehnice din întreaga 
țară.

După festivitate, l-am solicitat 
pe tov. rector C. Dinculescu. să ne 
«pună cîteva cuvinte despre semi
nar. Răspunzînd rugăminții noastre, 
tovarășul rector a declarat : „Me
toda organizării seminariilor națio
nale științifice studențești s-a do-

vedit a II foarte 
minării prilejuiesc un bogat schimb 
de experiență Intre studenta cer
cetători cu privire la rezultatele 
muncii lor, la metodele folosite în 
activitatea de cercetare ; ele pri
lejuiesc, de asemenea, crearea u- 
nor iegături și mai strinse intre 
cercurile științiiice studențești din 
diierite institute, stimulează între
cerea intre ele în vederea obținerii 
unor rezultate tot mai valoroase.

In seminarul național științific 
din ramura electrotehnicii, energe
ticii și electronicii se vor prezenta 
39 de lucrări aparținind unor stu
denți din institutele politehnice din 
bucurești, Timișoara, lași, Brașov. 
Galaji, precum și de la Institutul 
de mine din Petroșeni. Foarte mul
te din aceste lucrări dezbat pro
bleme care au o strlnsă legătură 
cu cercetarea științifică de bază, 
aducind totodată o contribuite di
rectă la dezvoltarea acțiunii de in
troducere a tehnicii moderne în in
dustrie, la rezolvarea unor proble
me de direct interes pentru apli
cația practică.

Studenții Institutului politehnic

din București prezintă la acest se
minar 27 de lucrări care îmbră
țișează toate ramurile activității 
seminarului : electrotehnică, ener
getică, automatică, electronică 
și telecomunicații“.

★
Desfășurarea lucrărilor seminaru

lui are loc simbătă și duminică în 
cadrul a două secții : electrotehni
că și energetică, și electronică și 
telecomunicații. Autorii celor mai 
bune lucrări prezentate în seminar 
vor fi distinși cu premii și men
țiuni.

sink! — Hanòvra 8—7 ; Graz — 
Belgrad 9—6 ; Varșovia —■ Paris 
9—5 . Geneva — Copenhaga 9—3 , 
Goteborg — Londra 10—6.1

• Stadionul „23 
August" din Ca
pitală va găzdui 
astăzi cuplajul in
ter- 

de 
lei 
pe i 
lui 
De 
cu 
va

N. SIMIONESCU

Faza pe Capitală a concursului

★
In aceeași zi, la Timișoara s-au 

deschis lucrările seminarului națio
nal consacrat contribuției cercuri
lor științifice ale studenților la 
rezolvarea unor probleme tehnico- 
științifice și economice ale indus
triei constructoare de mașini și 
aparate, precum și ale celui în 
care vor fi dezbătute lucrări pri
vind probleme de mecanizarea, 
electrificarea și chimizarea agricul
turii în scopul ridicării productivi
tății muncii și al reducerii prețului 
de cost al produselor agricole.

La Iași, și-a început lucrările se
minarul național care discută lu
crări științifice ale studenților pri
vind unele probleme tehnico-știin- 
țifice ale industriei bunurilor de 
larg consum.

:—bucureștean 
fotbal al ce- 
de-a 20-a eta- 
a campionatu- 
categoriei A. 

la orele 14,30 
Progresul, iar 
începe jocul

Dinamo va juca 
la orele 16,30 
Steaua—Rapid.

In țară au 
C.S.M.S. Iași — 
șana Oradea 
Minerul Lupeni ■—• Petrolul și Știin
ța Timișoara — U. T. Arad.

loc intîlnirile : 
Știința Cluj ! Cri- 

— Dinamo Bacău j

• Au fost stabilit« datele lntîl- 
nirilor dintre echipele de fotbal 
Ferencvaros Budapesta și Dynamo 
Zagreb din cadrul semifinalelor 
„Cupei orașelor tîrguri". Primul 
meci va avea loc la 24 aprilie la 
Budapesta, iar cel de-al doilea la 
8 mai la Zagreb.

cultural-artistic al elevilor
GH. ȘOVU

• La Heidenheim, In R. F. Ger
mană, se desfășoară In prezent în
trecerile celei de-a 3-a ediții a 
„Cupei Europei" la spadă. Iată pri
mele rezultate înregistrate : Buda
pesta — Heidenheim 9—0 i Hel-

I

• Echipa masculină de baschet 
a U.R.S.S. și-a început turneul în 
Franța, jucînd la Lyon cu reprezen
tativa țării. Gazdele au obținut o 
surprinzătoare victorie cu 58—54 
(25—28).

• Orașul Le Mans a găzduit In- 
tîlnirea internațională de box din
tre echipele selecționate ale Fran
ței și R. P. Ungare. Pugiliștii 
maghiari au terminat Învingători 
cu scorul de 6—4,

• Cu o rundă 
înainte de termi
narea turneului 
de selecție al șa
hiștilor noștri 
Iruntași, in irun- 
lea clasamentului 
se află Drimer și 
Pavlov cu ci te 3 
puncte fiecare, 

urmați de Ghifescu — 2,5 puncte, 
Ciociltea — 1,5 puncte. In runda 
a 5-a, Ghifescu a ciștigat cu albele 
la Ciociltea, în timp ce Drimer și 
Pavlov au făcut remiză.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Simbătă, în sala de marmură a 

„Casei Scinteli", 
nare organizată 
riștilor din R. P. 
tă Sâptămînii de 
naționala cu ziariștii persecutați 
din țările capitaliste. Au luat parte 
conducători ai organelor centrale 
de presă, numeroși redactori, 
respondenți ai presei străine 
București.

Adunarea a fost deschisă de 
varășul Nestor Ignat, președintele 
Uniunij Ziariștilor din R. P. Ro- 
mină.

Tovarășul Valeriu Pop, redactor 
șef adjunct al ziarului „Scintela", 
membru al Comitetului de condu
cere al Uniunii Ziariștilor din R.P. 
Romînă, a arătat că în țara noas
tră ca și în întreaga lume, s-a 
desfășurat între 15 și 21 aprilie, la 
chemarea Prezidiului Organizației 
Internaționale a Ziariștilor „Săptă- 
mîna internațională de solidaritate 
cu ziariștii persecutați". împreună 
cu ziariștii din toate țările socia
liste, cu gazetarii comuniști și 
democrați din întreaga lume — a 
spus vorbitorul — socotim ca o da
torie internaționalislă să ridicăm 
cu hotărire glasul și să cerem să 
Înceteze persecuțiile la care sînt 
supuși atîția zeci și zec, de ziariști 
în țările capitaliste, sub regimurile 
despotice. Noi, ziariștii romîni, ne 
exprimăm întreaga noastră solida
ritate cu ziariștii progresiști care 
suferă prigoana reacțiunii, îi asi
gurăm că vom fi mereu alături da 
ei, în lupta pentru triumful adevă
rului, păcii, progresului și priete
niei între popoare.

w,

a avut loc o adu- 
de Uniunea Zia- 
Romină consacra- 
solidaritate inter-

co
la

tò-

Ieri dimineață a în
ceput în Capitală faza 
orășenească a con
cursului cultural-ar
tistic al elevilor din 
școlile medii, tehnice 
și profesionale pre
cum și din școlile de 
8 ani. întrecerea for
mațiilor artistice de 
amatori din școli 
continuă azi pe opt 

din Capitală 
urmează : 
orchestre

scene 
după cum 
dansuri și 
de muzică populară și 
ușoară la Casa de 
cultură a tineretului 
din raionul Grivița 
Roșie (elevi din cursul 
mediu) și la Școala 
medie nr. 28 „Dr. 
Petru Groza” (pio
nieri) ; teatru și re-

citatori la Școala me
die tir. 1 „N. Băl
cescu” (elevi din 
cursul mediu) și la 
Școala medie nr. 17 
„Matei Basarab” (pio. 
nieri) ; coruri, bri
găzi artistice de agi
tație și soliști vocali 
și instrumentiști la 
Școala medie nr. 
„Miltai Viteazu” 
levi din cursul mediu) 
și la Palatul pionie
rilor (pionieri). For
mațiile artistice din 
școlile profesionale și 
tehnice se întrec la 
casele de cultură ale 
tineretului din raioa
nele Tudor Vladimi- 
rescu (coruri, brigăzi 
artistice de agitație, 
teatru, recitatori, so

13 
(e-

liști vocali și instru
mentiști) și Nicolae 
Bălcescu (dansuri și 
orchestre de muzică 
populară și ușoară).

La faza pe Capi
tală a concursului 
cultural-artistic al e- 
levilor și pionierilor 
iau parte formațiile 
artistice care au ocu
pat la faza raio
nală locurile frunta
șe. După cum se știe, 
în București, la faza 
pe raioane a con
cursului, care s-a des
fășurat în vacanța de 
primăvară, s-au în
trecut peste 62 000 
de artiști amatori 
elevi și pionieri.

Cele mal plăcute și interesante excursii in lunile 
mal șl iunie PE DUNĂRE cu elegantele motonave 

iluviale „OLTENIȚA” și „CARPAȚI”

r

Vă prezentăm, înainte de antrenament, echipa de handbal în 7 „Știința"-O-
neșli. Foto: S. V1OREL

O expoziție ungari, organizați 
de întreprinderea de comerț exte
rior „Artex", s-a deschis simbătă 
dimineață în București. Sint pre
zentate porțelanuri, giuvaere și ar
ticole de markezit, jucării, articole 
de sport și instrument« muzicale, 
mobilier metalic și altele.

Simbătă dimineața, la sediul 
Agenției Economice a Ambasadei 
R. S. Cehoslovace din București, 
s-a deschis o Expoziție de produse 
farmaceutice și dentare organizată 
de întreprinderea cehoslovacă de 
comerț exterior „Chemapol".

★
Teatrul pentru tineret și copii a 

prezentat simbătă seara in premie
ră, in sala din str. 
comedia „Chirița in 
Vasile Alecsandrl.

Const. Mille, 
provincie" de

lAgerpres)

O delegație a U.A.S.R. 
a plecat în GreciaSîmbătă a părăsit Capitala îndreptîndu-se spre Atena, o delegație a U.A.S.R. care va participa la lucrările Congresului de constituire a Uniunii Naționale a Studenților din Grecia. Delegația este condusă de tovarășul iulian Cîrțî- nă, membru al Comitetului Executiv al U.A.S.R.Itlnerarlul s Giurgiu — Turnu Severln — Porțile de 

Fler — Cazane — Giurgiu. Popasuri pe Insula Ada- 
Kaleh și la Turnu Severln. Condiții foarte bune de 

cazare șl de masă pe bordul motonavelor.

TREI ZILE DE NEUITAT I

Informații și înscrieri Ia toate agențiile șl filialele 
O.N.T. „Carpati

TURNU” SEVERIN

DIRECȚIA
A NAVIGAȚIEI CIVILE

DIN TURNU -SEVERI» > 
ar>untă. că onjonizeazé in <-'»• 
ditiuoi avantajoase, in perioadă 
t Mei - 30 Septembrie 

excursii

Cu vase de pasageri pe Dunăre, în curse regulate și speciale ? 
în Sectorul Orșova, Cazane, Ada-Kaleh, Turnu Severin, J 
Ostrovul Mare. Pe canalul Bega, de la 1 aprilie. De aseme- ț 
nea, închiriază nave de pasageri în scopuri turistice sau de ! 
agrement, pe durată limitată. ș

Organizațiile economice și obștești care solicită a efectua J 
excursii sau închirieri de nave de pasageri se vor adresa ! 
D.R.N.C. Tr. Severin, str. Portului nr. 1 (pentru relații supli- j 
mentare telefonînd în prealabil Ia telefon 444 sau 412 Oficiul j 
Turnu Severin).

adresează 
cu un

rta se 
inimilor 
im ba j special. 

Iacă ți-l însușești, 
levii stăpînul tu

turor comorilor de 
gîndire și sim

țire create de-a lungul veacu
rilor. Filmul e mai tînăr. 
Tezaurul lui se adună abia a- 
cum și sub ochii noștri. De a- 
ceea, trebuie să învățăm să-l 
descoperim cu grijă, să-l fruc
tificăm spre cîștigul nostru 
spiritual. Cercurile de „prie
teni ai filmului“ înființate în 
numeroase întreprinderi, pot 
reprezenta modalitatea cea 
mai vie, concretă și eficientă 
de a stabili legătura între tî- 
nărul spectator și arta filmu-

membrii celor 15 cercuri ce ac
tivează aici.

Adrian Racoviță, de la sec
ția a 3-a sculerie, ne informea
ză că cercul lor a organizat o 
dezbatere pe marginea recen
tei realizări a cinematografiei 
naționale, „Lupeni 29“ la care 
au invitat și un participant la 
greva din 1933. Foarte intere
santă și bine venită această 
inițiativă.

Dar trecînd de la împreju
rarea festivă, la vizionările

de vină” ; mai mult chiar, res
ponsabilul acestui cerc organi
zator al grupei U.T.M., Ion 
Vișan, s-a folosit de film ca 
de un „argument“ viu în mun
ca de educare a tineretului 
din secția sa.

„Cinci oameni la drum” a 
fost discutat de prietenii fil
mului din cercul secției a 
IlI-a sculerie. „S-a analizat 
mai mult atitudinea huligani
că a personajului Crăciun" — 
ne spune responsabilul cercu-

cu toate mijloacele de care 
dispunem : de la recenzia pe o 
problemă a filmului, pînă la 
discutarea cu creatorii, atunci 
cînd e vorba de o producție 
autohtonă. Ne referim însă la 
un colocviu viu, folositor în 
care creatorii să aprofundeze 
împreună cu membrii cercu
lui cele petrecute pe ecran și 
nu doar la o prezentare festi
vă — cu flori și complimente.

Ar fi, de asemenea, necesa
ră audierea organizată a unor

rtbt r
A-l ajuta să înțeleagă valo- 
le operei și să nu rămînă 

doar la stadiul de urmărire a 
spectacol''7ui, a-i stimula opi
nia critică, o exigență matu
ră, iată sarcina nobilă a cercu
rilor de prieteni ai filmului.

Cum își duc activitatea a- 
ceste cercuri ? Pe ce căi sti
mulează ele dragostea tinere
tului către însușirea temeinică 
a artei îndrăgite ? Cum fruc
tifică această pasiune a tine
retului pentru film ?

După cîteva luni de la o 
incursiune cu acest scop făcu
tă la Uzinele „Grivița roșie" 
din Capitală, am întîlnit din 
nou astăzi vechi cunoștințe,

curente („de lucru" le-am pu
tea numi) constatarea 
puțin îmbucurătoare, 
cu un nivel cultural 
de la cercul organizat 
torul „constructor-șef“ 
ziseră de producții rominești 
închinate în întregime proble
melor tineretului, ca „Partea 
ta de vină" sau „Cinci oameni 
la drum“, rulate în ultimele 
săptămîni. E drept că alt cerc, 
de la Centrul 1 vagoane, a vi
zionat în colectiv „Partea ta

e mai 
Tineri 

ridicat, 
la sec- 
nu au-

Un aspect obișnuit : șe<lin(e în 
obișnuit pentru că activitatea de laborator a devenit 
tru acești studenți — Colotelo Nicolae 
anul IV al Facultății de mecanică din Brașov, ca ți pentru 
colegii lor — o preocupare obișnuită, indispensabilă în pregă

tirea lor. Foto :O. PLECAN

laborator. Am spus aspect 
pen

si Sipoș Mircea din

Condiții asemănătoare
rezultate diferite

(Urmare din pag. 1)fost aproximativ egale. Rezultatele sînt însă diferite. Pe cînd colectiviștii din Ca- raula au terminat, așa după cum am văzut, însămînțările din epoca I, încă de acum 10 zile și au trecut intens la în- sămînțarea porumbului, cei din Vîrtopu mai au încă 112 ha de semănat cu culturi din epoca I, adică aproape jumătate din suprafața planificată. Această situație se datorește faptului că aici nu s-au folosit judicios „ferestrele" prielnice muncilor în cîmp, așa cum au procedat colectiviștii din Caraula și, așteptîndu-se ca tot terenul să se zvînte, au întîrziat lucrările. In urma măsurilor luate de organizația de partid, cercetîndu-se recent fiecare parcelă, s-au găsit suficiente suprafețe bune de lucru și astfel într-o singură zi s-au putut însămînța cu atelajele gospodăriei 2 ha cu cartofi, 15 ha cu floarea- soarelui și 5 ha cu ovăz. Dacă s-ar fi procedat în acest mod mai devreme, desigur că și coleetiviștii-.din Vîrtopu ar fi fost acum cu însămînțările într-un stadiu mult mai avansat.In aceeași situație se află și colectiviștii din Corlatele, iar cei din Boureni, tot așteptînd ca vremea să se îndrepte și terenul să fie bun de lucru pe întreaga suprafață, s-au trezit zilele acestea că nu au în- sămînțat. decît ceva mai mult de jumătate din suprafețele ce urmează a fi ocupate cu culturi din epoca I. Și semănatul porumbului trebuie început.

Așa după cum ne spunea tov. Ilie Sălceanu, șeful secției cereale nice de la col raional, țărilor poate să fie mult tensificat. Există posibilitatea ca în maximum 2—3 zile toate culturile din epoca I să fie semănate și să se treacă intens la însămințarea porumbului. Pentru aceasta este necesar să fie folosită fiecare fereastră, fiecare oră bună de lucru; să se lucreze, acolo unde terenul nu permite, și pe parcele mai mici; să se folosească întreaga capacitate a tractoarelor și mașinilor organizîn- du-se cît mai multe schimburi doi și schimburi prelungite; alături de tractoare, să fie folosite toate atelajele gospodăriilor colective.La urgentarea însămînțări- lor', organizațiile de bază U.T.M. sînt datoare să contribuie cu toate forțele. Să fie mobilizat tineretul la transportul ritmic al seminței pe cîmp; toți tinerii care lucrează pe semănători să fie mereu prezenți la muncă și să se îngrijească de calitatea semănatului prin buna funcționare a mașinilor. Conductorii de atelaje să folosească întreaga capacitate a acestora și, asigu- rîndu-se oameni de ajutor din rîndul tineretului, să se lucreze în schimburi prelungite.Printr-o astfel de organizare a muncii, ritmul lucrărilor poațe spori simțitor, întîrzie- rile pot fi recuperate, iar în- sămînțarea porumbului se poate desfășura în condiții bune.

și plante tehi consiliul agri- ritmul însămîn- in-

Bogate activități
(Urmare din pag. I) 

neretului, «e vor produce artiști 
fruntași din Capitală.

Pentru ziua de 2 mai rețin 
de asemenea, atenția activitățile 
ce vor fi organizate pe Stadio
nul Republicii și pe celelalte sta
dioane și terenuri sportive din 
Capitală. Comitetul Orășenesc 
U.T.M. împreună cu consiliul o- 
rășenesc U.C.F.S. a asigurat or
ganizarea unor interesante între
ceri sportive la diferite discipli
ne de sport, demonstrații de gim
nastică artistică și acrobatică, de 
box, de haltere etc. în aceeași zi, 
încă de dimineață, pădurile Bă- 
neasa, Andronache, Pustnicul, 
Mogoșoaia îi- vor primi pe bucu- 
reșteni pregătite pentru frumoa
se serbări. Formații artistice de 
amatori fruntașe își vor da con
cursul. în seara aceleași zile la 
toate casele de cultură ale tine
retului vor avea loc seri distrac
tive pentru tinerii fruntași.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
împreună cu Sfatul Popular al 
Capitalei și consiliul orășenesc 
U.C.F.S., organizează în ziua de 
2 mai o mare serbare cultural-

dre de cineaști amatori. Fi
rește că și în activitatea cercu
rilor de prieteni ai filmului 
de la întreprinderile din țară 
pot fi folosite forme din cele 
mai interesante. De pildă, în 
aceste cercuri ar putea fi invi
tați Ul discutarea unui film 
sau altul oameni de teatru, 
profesori, activiști culturali 
etc. Totul e să creăm un ca
dru de dezbateri cit mai efi
ciente, în măsură să formeze 
un public instruit, capabil să

ECTATORI
ARTA FUMULUI
lui, Ilie Nicolae. Credem însă 
că s-ar fi cuvenit o dezbatere 
mai largă care să includă dis
cutarea atitudinii și a altor e- 
roi poate chiar însuși caracte
rul veridic sau neveridic al 
filmului. Numai că jumătatea 
de oră pe care ei o acordă 
discuției, nu ajunge.

Filmul nu poate fi reluat de 
multe ori, cum recitești o car
te care ți-a plăcut. Aprofun
darea ideilor lui trebuie făcu
tă pe loc, în cadrul cercului,

conferințe și susținerea unor 
seminarii pe probleme mai ge
nerale de istorie și teorie ci
nematografică, ținute de cadre 
specializate, vizite colective 
ale membrilor cercului pe 
platourile de filmare etc. De 
asemenea, cineaștii noștri ar 
putea să se preocupe direct 
de instruirea acestor cercuri 
mai utile într-un fel, prin ca
racterul lor de largă educație 
estetică, decît cinecluburile, 
ce pregătesc numai cîteva ca*

creeze opinia favorabilă a- 
devăratelor valori cinema
tografice și refractară faci
lităților, produselor comer
ciale. In această acțiune 
D.R.C.D.F.-ului i-ar veni un 
rol important. In prezent pu
blicitatea în jurul filmelor se 
reduce la cîteva panouri a- 
nunțînd mai mult ori mai pu
țin exact (pentru că intervin 
nesfîrșite modificări în pro
gram) viitoarele filme în pre-

cultural-educative
«portivi în Parcul Herăttrău. La 
desfășurarea programului își dau 
coucursul formații artistice de a- 
matori și profesioniste, loturi re
publicane sportive, sportivi frun
tași din orașul București. Printre 
altele se va organiza un concurs 
de canotaj dotat cu „Cupa 2 
Mai' și demonstrații de țchi pe 
apa. Va avea Ioc, de asemenea, 
o interesantă demonstrație avia
tică. Pentru copii se vor orga- 
niza concursuri dotate cu premii 
Ia triciclete, trotinete și biciclete. 
Programul artistic la care își vor 
da concursul formații de artiști 
profesioniști de la Teatrul de O- 
peră și Balet, Operetă, Estradă 
ele., va fi susținut și de nume
roase formații artistice de ama
tori din întreprinderi, instituții 
și școli. Tinerii vor ave« posibi
litatea să facă plimbări de agre
ment cu ambarcațiunile de pe la
cul Herăstrău.

Organizate sub directa condu
cere a comitetului orășenesc do 
partid, toate aceste acțiuni vor 
contribui mai mult 1« educarea 
tineretului, ia crearea unor mo
mente de odihnă și distracția 
plăcută și instructivă.

mieră, și la afișe care, de cele 
mai multe ori, sînt neatrăgă
toare, dacă nu contrazic chiar 
sensul filmului anunțat. Spec
tatorul trebuie 
timp, prin 
sală inteligent i 
sînt viitqțirele 
matografîce și 
ele. Filmul pe 
buie să-i fie prezentat împre
ună cu informații utile (așa 
cum există prefețe ample 
la cărți și prezentări do
cumentate la spectacolele 
teatrale, de ce n-am a- 
vea aceeași cerință față de o- 
pera cinematografică ?). Ace
stea sînt și mai necesare la 
opere dificil de înțeles, prin 
originalitatea limbajului lor, 
cum au fost „Insula“ ori „Ban
diții din Orgosolo". Multe dfn 
aceste propuneri, cît și altele, 
care n-au putut fi cuprinse 
aici, au fost formulate de ti
nerii iubitori ai filmului de la 
Uzinele „Grivița roșie". Dova
dă că tineretul nostru spec
tator are capacitatea de a în
țelege nu numai importanța 
însușirii cunoștințelor cinema
tografice, dar găsește și moda
litățile adecvate pe care să le 
propună.

să știe din 
programe de 
întocmite, care 
premiere cine- 

cam ce cuprind 
care-l vede tre-

ALICE MÄNOIU



Sesiunea

Intervenții
GENEVA 20 . „ . ...în cadrul celei de-a 18-a sesiuni 

a Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa, au început la 
Geneva discuțiile în legătură cu 
activitatea diferitelor comitete.

Vorbind despre activitatea 
Comitetului pentru problemele 
agricole, Titus Sinu, reprezen
tant al R. P. Romîne, a arătat 
că încheierea procesului de 
colectivizare a agriculturii în 
Romînla a determinat modifi
cări profunde în acest sector 
de activitate. Reorganizarea 
conducerii agriculturii, a spus 
el, a creat posibilitatea partici
pării directe a celor mai bune 
cadre de specialitate la elabo
rarea și traducerea în practică 
a măsurilor menite să determi
ne creșterea producției agri
cole.

In intervenția sa, delegatul 
romîn a subliniat progresele 
obținute anul trecut de către 
Comitetul pentru problemele a- 
gricole al Comisiei O.N.U. pen
tru Europa în dezvoltarea co
operării internaționale în do
meniul agriculturii. El a citat 
activitatea grupului de lucru 
care se ocupă cu problemele 
mecanizării agriculturii și difu
zarea schimbului de informații 
tehnice în acest domeniu între 
țările europene. Titus Sinu a 
formulat sugestii și propuneri 
pentru continua îmbunătățire și 
dezvoltare a activității Comi-

peste notarepentru Europa

(Agerpres).

nlc reprezentanților R. P. Domine
tetului pentru problemele a- 
gricole.

In cadrul discuțiilor cu pri
vire Ia activitatea Comitetului 
pentru problemele locuințelor, 
a luat cuvîntul reprezentantul 
R. P. Romîne, Iacob Ionașcu.

Volumul de construcții de 
locuințe în 1961 raportat la 
1 000 de locuitori, a spus el, 
situează Romînia printre pri
mele țări în Europa din punct 
de vedere al ritmului construc
țiilor. Delegația romînă parti
cipă cu interes și apreciază 
în mod pozitiv lucrările Comi
tetului pentru problemele lo
cuințelor al Comisiei economi
ce O.N.U. pentru Europa. Stu
diile elaborate de comitet cu 
privire la aspecte ale problemei 
locuințelor, cum ar fi tendința 
și politica construcțiilor de lo
cuințe în Europa, costul con
strucțiilor din diferite țări, as
pecte tehnice și economice ale 
duratei locuințelor au fost in
teresante și utile pentru țările 
participante.

Republica Populară Romînă, 
a spus vorbitorul, va avea pri
lejul, în conformitate cu planul 
de studii al comitetului, să pri
mească în viitorul apropiat ex- 
perți din țările membre ale Co
misiei economice a O.N.U. pen
tru Europa și speră că rezulta
tele acestui voiaj de studii să 
fie utile și pentru participanți.

TOKIO 20 (Agerpres). — Par. 
ticiparea R. P. Romîne la Tîrgul 
internațional ce se desfășoară în 
prezent la Tokio — a cincea pre
zență romînească Ia manifestările 
economice internaționale organi
zate în Japonia — se bucură de 
un frumos succes. Pavilionul ro- 
mînesc este vizitat zilnic de oa
meni de afaceri și un numeros 
public. Mostrele expuse de între
prinderile romînești de comerț 
exterior „Mașini export”, „Chim, 
import”, „Petrolexport”, „Mine- 
ralimport-export”, „Romînoex- 
port”, „Exportleiun”, „Fructex- 
port” „Cartimex”, „Prodexport”, 
„Agroexport” în special diferi
tele tipuri de mașini unelte, pro. 
duse ale industriei petrolului și 
chimiei (uleiuri, parafine, colo
ranti, solvenți, substanțe farma
ceutice) produsele agroalimenta
re, lemnul de rezonanță, covoa
rele și obiectele de artizanat ro- 
mînesc rețin în mod deosebit a- 
tenția vizitatorilor.

Televiziunea locală a prezentat 
diferite aspecte din pavilionul 
romînesc, iar în presă au apărut 
articole despre dezvoltarea eco
nomică a R. P. Romîne și a co
merțului ei exterior, precum și 
despre lărgirea schimburilor co
merciale romîno-japoneze.

In Consiliul de Securitate

Continuă examinarea acțiunilor agresive

ale Portugaliei împotriva SenegaluluiNEW YORK 20 (Agerpres). — La 19 aprilie a avut loc o nouă ședință a Consiliului de Securitate al O.N.U. consacrată examinării problemei acțiunilor agresive ale Portugaliei împotriva Senegalului. Luînd primul cuvîntul, reprezentantul Portugaliei, Vasco Garin, a încercat să dezmintă declarațiile reprezentantului Senegalului și altor vorbitori. Fără a aduce nici un argument, reprezentantul portughez a negat pur și simplu, în faptelor dovedite, că portugheză a violat aerian al Senegalului, bardînd o localitate senegale- ză. încercînd să abată atenția de la acțiunile agresive ale Portugaliei împotriva popoa-
pofida aviația spațiul bom-

Comunicatul comun
indoneziano-chinez

DJAKARTA 20 (Agerpres). —- 
în dimineața de 20 aprilie la Pa
latul Merdeka din Djakarta a a- 
vuț loe semnarea comunicatului 
comun indoneziano-chinez în 
urma vizitei oficiale făcute în In
donezia de președintele R. P. 
Chineze, Liu Șao-ți. Comunicatul 
a fost semnat de președintele In
doneziei, dr. Sukarno, și preșe
dintele R. P. Chineze, Liu Șao-ți.

în el ie arată că în cursul tra
tativelor părțile au făcut un 
schimb de păreri în problemele 
întăririi continue a relațiilor de 
prietenie și colaborare între cele 
două țări ți în problemele inter
naționale care prezintă interes 
pentru ambele țări.

în comunicat se subliniază că 
pentru menținerea păcii în în
treaga lume este necesară o po
litică de coexistență pașnică în
tre țările cu orînduiri sociale di
ferite. Afirmîndu-și sprijinul cu 
lupta popoarelor pentru realiza
rea și întărirea independenței 
naționale, împotriva neocolonia* 
lismului și imperialismului, păr
țile au declarat că sprijină cu ho- 
tărîre lupta eroică a popoarelor 
din Kalimantanul de nord pentru 
autodeterminare națională și in
dependență.

Președintele R. P. Chineze 
părăsit sâmbătă, pe calea aerului, 
Indonezia.

relor africane, reprezentantul portughez s-a dedat la atacuri calomnioase împotriva țărilor africane independente și a Uniunii Sovietice.Afirmațiile portughez au indignare de țări africane. Republicii Gabon, Issembe, a exprimat sprijinul necondiționat al țării sale și al altor țări africane față de plîngerea a- dresată de Senegal Consiliului de Securitate împotriva Portugaliei. El a cerut ca poporului din Guineea portugheză să i se acorde fără întîrziere dreptul la autodeterminare.„Portugalia constituie pentru Africa un flagel prezent și o amenințare viitoare“, a declarat reprezentantul Republicii Congo (cu capitala la Bra- zzaville), Emanuel Dadet. El a subliniat că actele agresive a- semănătoare cu cele care au avut loc împotriva Senegalului constituie o consecință a dominației militare a Portugaliei asupra unor popoare care doresc să fie libere.Următoarea ședință a Consiliului de Securitate va avea loc la 22 aprilie.

PRAGA 20. — Coresponden
tul Agerpres transmite : La am
basada R. P. Romîne din Praga 
a avut loc, în ziua de 20 apri
lie, festivitatea înmînării Me
daliei de bronz acordată lui O. 
Ladislav, pentru fotografia co
lor „Căpșunile”, expusă la cel 
de-al treilea Salon internațio
nal de fotografii de la Bucu
rești.

Cu același prilej, Masin A- 
dolf, secretarul expoziției inter
naționale permanente de la Re
plice, a remis ambasadei R. P. 
Romîne trei medalii de aur de
cernate participanților romîni 
la expoziția de la Teplice : A. 
Mihailopol, Edmund Hoffer și 
Iosif Lică.

Pentru participarea la aceas
tă expoziție, sectorul „Fotogra
fia artistică din R. P. Romînă" 
a iost distins cu Cupa de cris
tal.

•—

Noua fărădelege a regimului franchist

Asasinarea lui Julian Grimau
MADRID 20 (Agerpres). — 

Sfidînd opinia publică mon
dială, autoritățile franchiste 
au săvîrțit o crimă mon
struoasă : Julian Grimau, 
membru al Comitetului Cen-

tral al Partidului Comunist 
din Spania, a fost executat.

Agenția Reuter relatează că 
avocatul Iui Grimau a decla
rat ziariștilor că curajosul 
luptător comunist a fost îm-

ifm* 
spa- 
sen-

pușcat în zorii zilei de 
bătă, după ce guvernul 
niol a refuzat să comute 
tința de condamnare la moar» 
te pronunțată de un tribunal 
militar.

O crimă monstruoasă

Demonstrație de protest la New-York, împotriva atrocități
lor săvîrșite de trupele diemis te și nord-americane în Vietna

mul de Sud.

Evenimentele din Laos

reprezentantului fost respinse cu delegații unor Reprezentantul Noi tulburări
în Haiti

VIENTIANE 20 (Agerpres). — 
În Laos, situația din Valea Ul
cioarelor se menține încordată. 
Postul de radio Vocea Laosului 
a anunțat că Ia 18 aprilie ele
mentele reacționare din cadrul 
forțelor neutraliste, sprijinite de 
trupe ale grupării de la Savanna- 
ket, au încercuit un convoi de 
vehicule al forțelor Patet Lao 
care trecea prin localitatea 
Phong Savan, atacîndu-1. Unită
țile Patet Lao au fost nevoite să 
respingă atacul. Postul de radio 
relevă că o serie de ofițeri și 
soldați ai unităților reacționare 
au întors armele împotriva co
mandanților lor.

Același post de radio relatea
ză că la 18 aprilie un avion ame
rican a zburat deasupra regiunii 
Khang Khai, aflată sub contro
lul forțelor Patet Lao. Unitățile 
antiaeriene au deschis un tir de 
avertisment împotriva avionului, 
care s-a îndepărtat.

Elementele reacționare (-an 
dedat la acțiuni provocatoar« ți 
la Vientiane. După cum relatează 
agenția Reuter, unități do poliție 
conduse de colonelul Siho, cola
boratorul cel mai apropiat al lui 
Fumi Nosavan, au înconjurat la 
19 aprilie clădirea Ministerului 
Informațiilor din capitala lao- 
țiană. Ministrul informațiilor, 
Fumi Vongvicit, personalitate de 
frunte din partidul Nea Lao Hak- 
sat, nu se afla în clădire deoa
rece plecase la cererea primului 
ministru Suvanna Fumma în Va
lea Ulcioarelor.

La 19 aprilie primul ministru 
Suvanna Fumma a avut întreve
deri cu ambasadorii Uniunii So
vietice și Angliei la Vientiane în 
legătură cu înrăutățirea situației 
din Laos. După cum se știe, re
prezentanții Uniunii Sovietice și 
Angliei sînt copreședinți ai con
ferinței de la Geneva în proble
ma laoțiană.

ne-a sosit o ne-a indignat zorii zilei de sîmbătă curajosul patriot Julian Grimau, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Spania a fost executat. Guvernul franchist a refuzat să comute sentința de condamnare la moarte pronunțată de un tribunal militar. Această crimă monstruoasă se adaugă lungului șir de fărădelegi comise de regimul franchist.Julian Grimau a fost ucis pentru că și-a iubit cu înflăcărare poporul libertatea sa, sale vitale. Grimau s-a mai hotărîțiviitor mai bun al poporu- spaniol. El este un simbol luptă al Spaniei neînfricate, Spaniei care suferă dar ca-

Din Spania veste care profund. în

și a luptat pentru pentru drepturile Ani de-a rîndul aflat printre cei luptători pentruun lui de alre-și înfruntă cu curaj oprimatorii.

Grimau a înfruntat mutilarea și schingiuirile. Luni de zile, el a fost supus unor cumplite torturi. Apoi sbirii poliției fran- chiste au încercat să-l asasineze înscenînd o pretinsă „sinucidere". In cele din urmă slugile lui Franco au hotărît un simulacru de judecată, la care sentința fusese dinainte stabilită : condamnarea la moarte. în ciuda condițiilor în care s-a desfășurat înscenarea judiciară, Grimau a demascat cu tărie pe oprimatorii poporului spaniol, a țintuit la stîlpul infamiei franchismul și și-a exprimat încrederea sa în victoria deplină a cauzei libertății pentru care luptă poporul spaniol.Odioasa sentință de condamnare la moarte a lui Julian Grimau a stîrnit indignarea tuturor oamenilor cinstiți din lumea întreagă. Ei au cerut salvarea vieții patriotului spaniol. Franchiștii au ignorat însă ce-

rințele oamenilor de bună credință de pretutindeni. La Madrid a fost săvîrșită încă o crimă.Sîngeroasele represiuni la care se dedă franchismul nu-1 vor putea salva de la inevitabila pieire. Prin lupta poporului spaniol, Spania îți va cuceri libertatea. Venirea acelei zile a libertății nu poate fi împiedicată prin nici un fel de crime.împreună cu toți oamenii cinstiți, protestez cu toată ho- tărîrea împotriva noii fărădelegi pe care a comis-o regimul lui Franco. Vom păstra amintirea neînfricatului luptător comunist Julian Grimau, convinși fiind că rîndurile luptătorilor pentru libertate vor crește neîncetat în Spania.
Dr. C. S. NICOLAESCU- 

PLOPȘOR 
membru corespondent 

al Academiei R.P.R.
Opinia publică mondială

înfierează odiosul asasinatLONDRA 20 (Agerpres). — Aflînd despre executarea sentinței de moarte împotriva lui Julian Grimau, Manolis Gle- zos, care în prezent se află în Anglia, și-a exprimat mîhnirea și indignarea sa profundă. în- tr-o convorbire cu un corespondent al agenției TASS, el a declarat :Pentru mine este de neconceput că în epoca cînd omenirea cercetează Cosmosul, oamenii sînt omorîți pentru convingerile lor politice. Trebuie să se pună capăt acestor crime. Datoria tuturor oamenilor este de a face tot ce le stă în puteri spre a se pune capăt a- cestei situații. Vărsind sîngele lui Grimau, Franco stîrnește și

poporului spa-
(Agerpres). — 
crima mon-

PORT AU PRINCE 20 (A- gerpres). — Agenția Associated Press anunță că la 19 aprilie, la Port au Prince au avut loc ciocniri între un grup de prizonieri militari si poliție. Unul dintre ofițerii prizonieri a fost omorît.După cum se știe, în urma încercării de lovitură de stat care a avut loc recent în Haiti, un grup de militari a fost a- restat. Barăcile în care au fost închiși se află în imediata apropiere a palatului prezidențial. în după-amiaza zilei de 19 aprilie, un grup de prizonieri a încercat să evadeze. Schimbul de focuri care a a- vut loc cu acest prilej a „dat naștere unei încordări în întreaga capitală a tării”, după cum menționează aceeași a- genție. Poliția a pus sub observație principalele puncte din oraș și căile de acces spre Port au Prince.

PE SCURTg
MOSCOVA. — La 20 aprilie, 

N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit în cabinetul său de lucru 
din Kremlin pe Aii 
ședințele Consiliului 
R.A.U.

Sabri, pre-
Executiv al

NEW YORK. - La 
avut loc un miting de 
a cinsti memoria eminentului di
plomat sovietic E. D. Kiseliov, se
cretar general adjunct al O.N.U., 
care a încetat din viață la 17 apri
lie. La mitingul de doliu au luat 
parte U Thant, secretar general al 
O.N.U., șefii reprezentanțelor ță
rilor la O.N.U. și alte persoane. In 
aceeași zi, sicriul cu corpul neîn
suflețit al lui E. D. Kiseliov a fost 
trimis la Moscova.

19 aprilie a 
doliu pentru

NEW YORK. — Secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a anunțat 
că In urma încetării din viață a lui 
E. D. Kiseliov a cerut secretarului 
general adjunct ai O.N.U. pentru 
problemele politice speciale, Omar 
Lutfi (R.A.U.), să preia provizoriu 
postul de secretar general adjunct 
pentru problemele politice și pro
blemele Consiliului de Securitate.

Franco. Moartea lui trebuie să 
fie pentru noi un nou semnal 
pentru desfășurarea campa
niei în sprijinul eliberării de- 
ținuților politici din Spania”.

BERLIN 20 (Agerpres). — La 
20 aprilie secretariatul Federației 
Democrate Internaționale * Fe
meilor a adresat soției patriotu
lui spaniol Julian Griman, 
gela Grimau, o telegramă în 
se spune :

Vă exprimăm puternicul 
tru sentiment de prietenie, 
tem indignate de crima mon
struoasă și josnică — asasinarea 
soțului dv, marele patriot spaniol 
Julian Grimau. Această crimă 
este o încălcare a drepturilor 
omului, o sfidare la adresa opi
niei publice internaționale.ROMA 20 (Agerpres). —• Executarea lui Grimau a stîrnit un vai de proteste nu numai în rîndurile oamenilor muncii, ci și în cercurile catolice din Italia. Ziarul „Po- polo“, organul partidului de- mocrat-creștin din Italia, denumește sentința Tribunalului militar de la Madrid o „josnicie“ și subliniază că ea a fost dictată „nu de simțul dreptății, ci de spiritul răzbunării politice“.

mai mult mînia niol.
LONDRA 20

Știrea despre
struoasă a călăilor franchiști 
care l-au asasinat pe Julian 
Grimau a străbătut fulgeră
tor Anglia. La cîteva ore de 
la publicarea acestei vești tra
gice, în fața ambasadei spa
niole s-au adunat oameni 
pentru a protesta hotărît îm
potriva tiraniei din Spania.

Moartea lui Grimau, a decla
rat Alee Deags, secretarul A- 
sociației membrilor brigăzii 
internaționale — participanți 
la războiul civil, nu trebuie să 
treacă neobservată. Chemăm 
pe oamenii din întreaga lume 
să-și unească eforturile în 
luptă pentru a pune capăt 
dictaturii lui Franco.

Helene Terner,
Comitetului 
amnistie în 
rat:

„Acțiunile
niole care au ucis un om pen
tru că s-a opus regimului 
Franco vor zgudui cu siguran
ță pe oamenii din întreaga 
lume. Grimau nu a fost singu
rul deținut politic al lui

secretar al 
de luptă pentru 

Spania, a decla-

An-
cara

noi-
Sîn-

autorităților spa-
totodată funcția de consilieri ai 
guvernatorului. Guvernatorul are 
dreptul de a stabili sfera de acti
vitate a miniștrilor.

Constituția prevede dreptul la 
vot în alegerile generale numai 
persoanelor de r,cetățenie engleză" 
sau persoanelor aflate „sub pro
tecția britanică".

Dreptul de a elabora legi conti
nuă să aparțină guvernului englez.

Comentînd noua constituție, zia
rul englez „Times" recunoaște in
tr-un editorial că, potrivit acesteia, 
„Kenya continuă să rămînă o co
lonie engleză cu un guvernator 
care va continua să dețină puteri 
deosebite".

Acțiuni pentru dezvoltareaNAIROBI 20 (Agerpres). — La 
18 aprilie, autoritățile colonialiste 
engleze au dat publicității la Nai
robi constituția provizorie a 
nyei.

In luna mai vor avea loc 
geri generale în urma cărora 
nya va obține autonomia internă.

Potrivit noii constituții, Kenya 
va fj condusă de un guvernator 
care va concentra in mîinile sale 
și problemele apărării, politicii ex
terne și siguranței interne a statu
lui, „inclusiv toate problemele pri
vind forțele polițienești“, precum 
și dreptul de a decreta „starea ex
cepțională".

Consiliul de Miniștri va fi for
mat dintr-un prim-ministru și un 
număr de miniștri care vor deține

Ke-

ale- 
Ke-

comerțului BrazilieiRIO DE JANEIRO 20 (A- 
gerpres). — După cum trans
mite agenția Prensa Latina, 
la Rio de Janeiro și-a început 
lucrările comisia guvernamen
tală pentru dezvoltarea comer
țului Braziliei cu țările socia
liste (Coleste). La lucrările co
misiei participă miniștrii bra
zilieni ai finanțelor, minelor și 
energiei, industriei și comerțu
lui. Cu acest prilej s-au dis
cutat rapoartele privind vizi
tele făcute de diferite misiuni 
comerciale braziliene în 
multe țări socialiste din 
ropa.

Referindu-se la dorința 
vernului brazilian de a lărgi 
legăturile comerciale cu țările 
socialiste, corespondentul din 
Rio de Janeiro al agenției 
France Presse subliniază că 
ministrul finanțelor, Santiago 
Dantas, acordă o mare însem
nătate acestor relații de co
laborare, care vor permite 
Braziliei să primească un a- 
jutqr substanțial din U.R.S.S. și alte țări socialiste. Potrivit 
agenției, guvernul brazilian 
ia în considerare eventualita
tea ca Fondul monetar inter
național, organism economic 
controlat de S.U.A. și alte țări 
din Europa occidentală, să re
fuze să deblocheze creditele 
promise Braziliei și, de aceea, 
studiază problema intensifică
rii pronunțate a relațiilor co
merciale ale Braziliei cu alte 
țări. In legătură cu aceasta, 
influentul ziar „Jornal do Bra-

cu tarile socialiste
9

sil”, după ce a subliniat nece
sitatea dezvoltării legăturilor 
comerciale ale Braziliei cu ță
rile socialiste, a arătat că „Bra
zilia trebuie să adopte o poziție independentă în dezvolta
rea comerțului ei exterior”.

NEW YORK. — Agențiile de 
presă anunță numirea lui Max 
Dorsinville, de naționalitate hai- 
tian, în funcția de șef al opera
țiunilor O.N.U. In Congo. Dorsin
ville urmează să-l înlocuiască pe 
Robert Gardiner, de naționalitate 
ghanez, care la 1 mai lși va relua 
vechea funcție de secretar al Co
misiei economice O.N.U. pentru A- 
irica. Sediul acestei comisii este la 
Addis-Abeba.

Sute de studenți din orașul spa niol Valencia, au organizat de curînd o manifestație in lața 
consulatului american, cerînd

de în a- în

desființarea bazelor militare americane de pe teritorii străine.

însemnări
iHHiiuHiiiiiiiiiiiiiimmiiiraii

mai 
Eu-

gu-
Un paradox fabricat

n apărarea ziariști
lor democrați pri
goniți în țările ca
pitaliste răsună 
glasul opiniei pu
blice mondiale. 
Din inițiativa Or

ganizației Internaționale a Zia
riștilor a iost organizată între 
15—21 aprilie o săptămînă in
ternațională de solidaritate cu 
ziariștii din lumea capitalistă 
supuși persecuțiilor. Această 
inițiativă a avut un puternic 
ecou. în numeroase țări din Eu
ropa, Asia, Africa și America 
Latină sute de ziariști sînt ares
tați, condamnați, uneori chiar și 
uciși pentru „vina" de a ii slu
jit adevărul, de a ii luptat în 
apărarea intereselor popoarelor 
lor. Sînt țări în care rostirea 
adevărului prin intermediul cu- 
vîntului tipărit reprezintă un 
grav delict pedepsit nu numai 
cu ani grei de temniță, ci chiar 
și cu viața.

In Coreea de sud, trei ziariști 
de la „Donga llbo’ au iost

aruncați în închisoare. Motivul 
l-a constituit o scurtă informa
ție. O informație în care se 
vorbea despre un bălrîn care a 
decedat din pricina foametei. 
Apariția celor cîteva rînduri a 
fost considerată drept o „cri
mă" primejdioasă. Cei trei re
dactori zac. acum în temniță. O 
soartă mai tragică a avut-o di-

devenit un fenomen obișnuit, 
ci și de alte măsuri cu caracter 
represiv. Astfel, ziaristul de
mocrat Brian Bunting a fost 
condamnat la domiciliu forțat 
timp de cinci ani. Cinci ani de 
zile el nu are voie să aibă nici 
un fel de contact cu viața în
conjurătoare. Pe drept cuvînt 
scria un ziar străin că aceasta

cu ziariștii
persecutați in lumea capitalistă !

rectorul ziarului „Hangock 
llbo" care a fost asasinat.

Adevărate recorduri de batjo
corire a libertății presei se pe
trec în Republica Sud Africa
nă. Ziariștii care îndrăznesc să 
dezvăluie realitatea din această 
tară au de suferit consecințe 
tragice. Nu este vorba numai 
de interzicerea ziarelor, care a

echivalează cu „îngroparea 
viu". Rasiștii sud africani 
răfuiesc cu ziarele progresiste 
după bunul lor plac. Astfel, 
poșta generală din Republica 
Sud-Africană a luat o măsură 
considerată drept fără prece
dent : aceea de a refuza să în
scrie în registrele sale poș
tale revista democrată „Spark”,

de
se

iar oficialitățile căii ferate au 
refuzat să asigure expedierea 
ei. In felul acesta i 
nanții sud-africani__ ________. _
glasul adevărului.

Tragică este soarta ziariștilor 
democrați și în alte țări. In 
Vietnamul de Sud peste 50 de 
ziare și reviste au fost silite 
să-și înceteze apariția, iar un 
mare număr de ziariști au fost 
întemnițați, unii din ei fiind 
uciși. In Spania, directorul zia
rului muncitoresc „Mundo O- 
brero" a iost aruncat într-o 
temniță. Exemple asemănătoare 
te mai pot da.

Dreptul ziariștilor de a scrie 
potrivit convingerilor lor demo
cratice este încălcat în 
grosolan în numeroase J 
lumii capitaliste. Pe bună drep
tate, opinia publică cere ca 
O.N.U. și U.N.E.S.C.O. să adop- I 
te o rezoluție specială pentru | 
apărarea ziariștilor persecutați 
împotriva dușmanilor democra- I 
ției, libertății și păcii. ■

speră guver- I 
i să înăbușe I

I
I
I
I
I

n mod g 

țări ale | 
ir» rîron. •

WASHINGTON 20 (Ager- preș). — La 19 aprilie, John Kennedy, președintele S.U.A., a rostit un discurs la Congresul anual al Asociației americane a redactorilor de ziare, în discursul său, care a fost consacrat în linii mari situației economice a S.U.A., Kennedy a citat o serie de date pentru a sublinia necesitatea adoptării de către Congres a proiectelor de lege și programelor prezentate de el. El a respins reducerea bugetului federal cu 15 miliarde de dolari, propusă de republicani.Potrivit spuselor lui Kennedy, într-o localitate oarecare, numită convențional „Random Village”, în care trăiesc 100 de oameni, familiile pot cu greu să-și agonisească banii necesari pentru cazul de boală sau pentru a suporta cheltuielile legate de învățământul copiilor lor la colegii. Fiecare a cincea persoană care lucrează la „Ran- dom Village”, a spus președintele, va fi șomer un timp anumit din cursul anului.Din 16 ttineri americani absolvenți ai scolii secundare, șapte nu se vor putea înscrie Ia colegiu, deoarece taxele de învățămînt sînt prea ridicate — 1 500 dolari pe an la universitatea statului sau 2 200 dolari într-un institut particular.Președintele a subliniat în continuare că, din cauza discriminării rasiale, cîștigul familiilor de negri din „Random Village” reprezintă jumătate din cîștigul familiilor de albi, copiii negrilor au de trei ori mai puține sanse de a absolvi școala secundară. Posibilitatea de a rămîne șomeri este dublă fată de cea a albilor.Referindu-se apoi la proble-

cubană, Kennedy a decla- că Statele Unite vor înfăp- ca și înainte politica „înfrînare a comunismului Cuba”. Nu socotim însă, a adăugat el, că o invazie Cuba ar corespunde intereselor S.U.A. si ale emisferei occidentale. Nu putem să nu ținem cont de implicațiile pe care o asemenea acțiune le-ar avea în întreaga lume, a spus președintele.Răspunzînd la întrebările redactorilor de ziare americane, Kennedy si-a exprimat satisfacția în legătură cu faptul că „numeroși refugiați cubani” s-au înrolat în forțele armate ale S.U.A. si a afirmat speranța că acești contrarevoluționari se vor dovedi „oameni utili”.

TOKIO 20 (Agerpres). — La Tokio au fost date publicității rezultatele definitive ale alegerilor municipale din Japonia. Potrivit acestor rezultate, forțele democratice și-au întărit în mod considerabil pozițiile. Candidații sprijiniți de forțele democratice au cîștigat alegerile pentru postul de guvernator în prefecturile Fukuoka, Iwate și Oița. înainte de alegeri numai un singur post de guvernator era deținut de forțele democratice. în cinci orașe mari au fost aleși primari sprijiniți de partidele democratice.în alegerile pentru adunările prefecturale, Partidul Comunist din Japonia a obținut 22 de locuri față de 10 cît deținea pînă în prezent. Partidul

socialist și-a sporit numărul de deputați în aceste adunări de la 422 la 519. Partidul liberal-democrat de guvernă- mînt a pierdut 108 locuri în aceste adunări.Procentajul voturilor obținute de acest partid a scăzut de la 46,5 la sută în precedentele alegeri la 36,1 la sută în prezent.Relevînd succesele obținute de forțele patriotice în aceste alegeri, președintele Partidului Comunist din Japonia, Sanzo Nosaka, a subliniat importanța unității de acțiune a tuturor partidelor democratice. El a declarat că alegerile au întărit poziția Partidului comunist, ceea ce constituie o bază pentru obținerea unor noi succese.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA5 București, Piața „Scînteii”, TeL 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scìnteli”,

■ roina cărții pentru 
copii a lui Lewis 
Carrol, „Alice în 
tara minunilor” 
este un oaspete 
obișnuit al ziare
lor americane. Zia

riștilor din S.U.A. le place să 
născocească noi aventuri pe 
socoteala lui Alice.

De data aceasta, Gladwin 
Hill redactor la ziarul „Balti- 
more Sun“ povestește în numă
rul din 5 aprilie aventurile lui 
Alice în California :

— „Ce fac oamenii ăștia 
aici ?— a întrebat Alice pri
vind o vale largă și fertilă din 
sudul acestui stat.

—- Cultivă bumbac și salată.
— Și cine sînt ei ?
— Mexicani, importați din 

lipsă de brațe de muncă.
— Lipsă de brațe de muncă?

— se miră Alice. — Știam că 
avem peste 5 milioane de șo
meri la orașe și un milion și 
jumătate de muncitori agricoli 
care colindă țara în căutare de 
lucru.

— Asta așa e — a răspuns 
puțin iritat interlocutorul. Nu
mai că tu nu înțelegi cum ac
ționează sistemul agriculturii 
americane".

Articolul Iui Hill este intitu
lat „Forța de muncă importată
— un paradox în agricultură. 
In fiecare an intră în Statele 
Unite 460 000 imigranți, deși la 
noi există șomaj". Autorul 
scrie că acest paradox „îj preo
cupă îndeaproape pe juriști, 
economiști și pe conducătorii 
sindicatelor".

După părerea noastră, para
doxul nu e... paradox. în State
le Unite s-a folosit mereu mun
ca ieftină a așa-numitelor „spi
nări asudate", adică a muncito
rilor agricoli din Mexicul ve
cin. Mexicanii care emigrează 
în căutarea de lucru pot fi plă
tiți mai puțin și exploatați mai 
mult. Ăsta-i tot secretul!

E. R.


