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Hun?
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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CONSTANTA (de la corespon
dentul nostru). — Orcine a vizitat 
duminică Mangalia a putut vedea 
încă de la intrarea în oraș grupuri 
de tineri lucrînd de zor la amena
jarea rondurilor de flori, la între
ținerea gazonului din zonele verzi 
sau la nivelarea unor terenuri și Ia 
plantarea de pomi pe marginea șo
selei. Ca să-i întîlnești însă pe toți 
cei peste 600 de tineri care au 
participat și în duminica trecută 
la acțiunile patriotice trebuia să 
străbați la rînd fiecare bulevard, 
fiecare străduță a orașului, pentru 
că erau răspîndiți peste tot, 
munca desfășurîndu-se pe brigăzi 
în toate cele 12 „sectoare" ale ora
șului. Pentru o mai bună organi
zare a activității patriotice s-a re
partizat fiecărei organizații U.T.M. 
din întreprinderi și instituții o anu
mită zonă din oraș, cuprinzînd 
cîteva străzi, un parc sau două 
etc. și astfel s-au născut cele 12 
„sectoare" ale orașului. Iată, de 
pildă, un „sector" : la sanatoriul 
T.B.C., tinerii, mobilizați de cele 4 
organizații U.T.M., într-o perioadă 
scurtă de timp, au schimbat înfă
țișarea împrejurimilor sanatoriului 
transformîndu-le într-un parc fru
mos, atrăgător, care să ofere un 
cadru plăcut celor ce vin aici să-și 
îngrijească sănătatea. Băieții au 
săpat terenul, fetele au amenajat 
ronduri, au semănat pe unele por
țiuni gazon, pe altele flori. De o 
parte și de alta a aleilor au făcut 
un gard viu, plantînd peste 3 000 
de brazi pitici. Tineri ca Stoica 
Elena, Filip Ion, Nicu Tudor, Bul
gara Nicolae,

acestors-au aflat în fruntea 
țiuni.

Dar să pornim mai 
strada Vasile Pîrvan 
tineri au scos pomii care se usca
seră, au săpat gropi și au plantat 
alți pomi 
— aceeași atmosferă de muncă. 
Alți zeci 
vechiul i 
curtea 
de cîteva ore au montat un gard 
nou, frumos, din elemente pre
fabricate.

La Topitoria de in, la școala 
medie, la G.A.S., pe șoseaua prin
cipală, în fața gării, în fața sfatu
lui popular și în fața marilor ma
gazine și noilor cvartale de locuin
țe și case de odihnă tinerii au 
muncit cu aceeași însuflețire.

Un scurt bilanț la sfîrșitul zilei 
poate arăta mai precis hărnicia ce
lor peste 600 de tineri. Au fost 
plantați în diverse locuri ale 
orașului peste 200 pomi, au fost 
amenajate parcuri pe o suprafață 
de 8 000 m.p., s-a pregătit terenul 
și s-a însămînțat gazon pe o supra
față de 2 000 m.p. Tot în cadrul 
acțiunii de duminică au fost colec
tate peste 5 000 kg fier vechi.

departe, 
vreo 30

ac-

Pe 
de

tineri. In curtea I.B.C.

au desfăcut 
împrejmuia

de tineri 
gard care 

întreprinderii și în decurs

ln cadrul adunării 
care a avut loc la 
Fabrica de confecții 
și tricotaje „Bucu
rești” a vorbit Iov. 
Petre Țăruș, prim- 
secretar al Comitetu
lui raional 16 Fe
bruarie al P.M.R.

De la începutul a- 
nului, colectivul ace. 
stei fabrici a dat pe
ste plan un mare nu
măr de produse de 
calitate. Prin cre
șterea productivității 
cu 2,5 la sută și 
reducerea prețului de 
cost, în cele patru 
luni din acest an s-au 
realizat economii în 
valoare de peste 
4 650 000 lei, adică a- 
proape jumătate din 
angajamentul luat pe 
întregul an.

In cadrul adunării 
tov. Gheorghe Dăscă-

lescu, membru al Bi
roului
Consiliului 
sindicatelor, 
nat Fabricii 
fecții și 
„București’
Consiliului Central al 
Sindicatelor de între, 
prindere evidențiată 
pe ramură pentru 
succesele însemnate 
obținute în întrecerea 
socialistă pe anul tre
cut.

Executiv al 
local al 
a înmî- 
de con- 
tricotaje 
diploma

prim-secre- 
Comitetului

acest prilej colectivul 
întreprinderii, care 
și-a îndeplinit anga
jamentele 
cinstea 
sărbători.

luate în 
apropiatei

— Peste 
muncitori, 
ingineri și

IAȘI. 
1400 de 
tehnicieni, 
funcționari de la Fa
brica „Țesătura”, Fa
brica de confecții și 
întreprinderea „Fri- 
gorifer” din Iași au 
participat la adu
narea consacrată zi
lei de 1 Mai, care a 
avut loc la Casa de 
cultură a sindicatelor 
din localitate. Cu a- 
cest prilej, Simion 
Ungurașu, prim-se- 
cretar al Comitetului 
orășenesc de partid 
Iași, a vorbit despre 
semnificația zilei de 
1 Mai.

pe
îndeplinit In rînduri perfect drepte, parcă trase cu ajutorul unei imense rigle, mecanizatorii Ion Grigore, 

Petru Chiriță și Florea Alexe de la S.M.T. Călugăreni, însămînțează porumbul pe ogoarele 
colectiviștilor din comuna 30 Decembrie, regiunea București,

Foto : AGERPRESBAIA MARE (de la cores
pondentul nostru):

In întîmpinarea zilei de 1 
Mai, colectivul Exploatării mi
niere din Baia Sprie desfășoa
ră o susținută întrecere socia
listă pentru îndeplinirea pla
nului de producție. Bilanțul de 
pînă acum arată că planul de 
producție prevăzut pentru pri
mele patru 
lui a fost 
zile înainte 
același timp, 
alizate prin 
țului de cost se ridică la 
1 139 000 lei. Totodată, s-au 
obținut beneficii în valoare de 
5 500 000 lei. Productivitatea 
muncii a crescut fată de pla
nul din această perioadă cu 
10,1 la sută. Rezultatele de 
pînă acum arată că aici s-au 
extras mii de tone de minereu 
în plus. S-a extins cu bune re
zultate mecanizarea transpor
tului pe galeriile principale cu 
locomotive electrice, ceea ce 
a determinat mărirea indicelui 
de utilizare a vagonetelor.

Un aport însemnat la obți
nerea acestor succese au a- 
dus brigăzile conduse de Emi- 
lian Lăpușeanu, Vasile Cuc, 
Pavel Moraru, Ioan Ivanciuc.

RITM INTENS
luni ale anu- 
realizat cu 12 
de termen. In 
economiile re- 

reducerea pre-

u

toare dintre rînduri și dintre 
plante pe rînd, asigurîndu-se 
totodată și posibilitatea meca
nizării prășitului. Aici, zilnic 
sînt prezenți la muncă aproape 
1 000 de colectiviști. Toți tine
rii din gospodăria colectivă, 
mobilizați de organizația de 
bază U.T.M. participă activ la 
toate lucrările si, îndeosebi, la 
cele care cer mai multă opera
tivitate : pregătirea terenului, 
transportul semințelor, semă
nat. Brigăzile de cîmp și echi-

C. din 
24 a- 
numai 
planul 
primă-

La G. A. 
pînă la 
realizase 

sută din

ele 31 de gospodă
rii colective din 
raionul Fălticeni 
au de arat în a- 
ceastă primăvară 
o suprafață de pe
ste 19.000 de hec

tare și de însămînțat aproape 
35.000 de hectare, din care 
16.375 cu porumb. Lucrările 
au început în această parte 
nordică a țării mai tîrziu. De 
aici — necesitatea organizării 
exemplare a muncii și folosi
rea tuturor forțelor pentru re
cuperarea întîrzierilor.

Măsurile luate, prin grija co
mitetului raional de partid, de 
către consiliul agricol raional, 
activitatea rodnică desfășurată 
în numeroase unități agricole 
au făcut posibilă obținerea u- 
nor rezultate bune. Pînă în 
seara zilei de 25 aprilie se 
arase o suprafață de peste 
13.000 de hectare și fuseseră 
însămînțate aproape 12.600 de 
hectare (din planul pe întrea
ga campanie). în ultimul timp, 
Viteza zilnică planificată a fost 
depășită, realizîndu-se la ară
turi 2 000 de hectare, iar la 
însămînțări 3 000 de hectare. 
Multe gospodării colective ca 
cele din Fălticeni, Manolea, 
Liteni, Vorona, Ciumulești și 
altele, în care toți colectiviștii 
au fost mereu prezenți la 
muncă, iar atelajele proprie
tate obștească au lucrat ală
turi de tractoare, au reușit să 
termine în 2—4 zile însămîn- 
țările din prima epocă și să 
treacă cu toate forțele la se
mănatul porumbului, această 
lucrare fiind astfel mult avan
sată. Ce căi au dus la obține
rea acestor succese ?, Să luăm 
cîteva exemple.

La G.A.C. din satul Manolea, 
munca este bine organizată. 
Mecanizatorii din brigada a 
șasea de la S.M.T Spătărești 
folosesc întreaga capacitate a 
mașinilor : schimbul II pregă
tește terenul, schimbul I sea
mănă. Alături de tractoare sînt 
folosite toate cele aproape 100 
de atelaje proprietate obșteas
că. Pentru a grăbi ritmul în
sămînțării porumbului pe cele 
600 de hectare planificate, pe 
suprafețele cu umiditate mai 
mare se seamănă manual. Ca
litatea este asigurată prin ja
lonarea și marcarea prealabilă 
a terenului. în felul acesta se 
respectă distanța corespunză-

BRAȘOV. — Peste 
l 000 de metalurgiști 
de la Uzinele Inde
pendența din Sibiu 
au luat parte, vineri 
după-amiază, la adu
narea consacrată zilei 
de 1 Mai. Tov. Aldea 
Militaru, 
tar al
regional Brașov al 
P.M.R., a felicitat cu

La Uzina de mașini electrice din Capitală între
cerea socialistă a cuprins întregul colectiv. In foto
grafiile alăturate cîțiva tineri evidențiați în între
cerea socialistă :
• Vasile Voicu (stînga) execută probele de func

ționare la unul din subansamblele ds la demarorul 
autocamionului. Ca responsabil de brigadă s-a 
angajat să depășească planul cu 4 la sută, angaja
ment pe care îl realizează zilnic.
• Vasile Angliei și Nicolae Simion (jos) sînt cu- 

noscuți ca cej mai buni modelieri metalici din sec
ția matrițerie. Cele opt procente po care le realizea
ză zilnic peste cifra planificată constituie tocmai 
angajamentul luat în întrecerea socialistă.

Foto : I. CUCU

Marinescu Vasile

Acțiuni interesante, 
educative pentru elevii

Raidul nostru 
in raionul Fălticeni

In zilele 1 și 2 Mai, pionierii 
și elevii din școlile Capitalei 
vor participa la numeroase 

manifestări educative organizate 
de comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M., de comitetele raio
nale și comitetul orășenesc U.T.M. 
București.

Astfel, la toate casele de cultură 
ale tineretului se vor organiza adu
nări iestive la care activiști de 
partid și ai organizației noastre 
vor vorbi pionierilor despre însem
nătatea zilei de 1 Mai. De aseme
nea, la Palatul pionierilor, în fata 
cîtorva sute de pionieri, va vorbi 
poetul Marcel Breslașu despre ziua 
de 1 Mai.

Ziua de 2 Mai, „Ziua tineretului" 
din R.P.R. se anunță de asemenea, 
deosebii de bogată In manifestări 
pentru elevi și pionieri. In această 
zj se organizează întreceri sporti
ve, iestivaluri artistice, reuniuni 
tovărășești, diferite concursuri, ex
cursii, carnavaluri, focuri de tabă
ră. La casele de cultură ale tine
retului se va desiășura faza pe 
raioane a întrecerilor sportive la 
handbal, fotbal, volei, tenis de 
masă, șah. Echipele cîștigătoare 
vor primi Cupa tinerelului. ln 15 
școli din Capitală vor avea loc 
carnavaluri pionierești ; peste 30 
de untiăti de pionieri organizează 
focuri de tabără cu bogate progra
me cultural-artistice. De asemenea, 
comitetul orășenesc U.T.M. a orga
nizat un frumos foc de tabără la 
Palatul pionierilor Ia care vor par- 
ticipa cîteva sule de pionieri. La 
numeroasele excursii organizate de 
unitățile de pionieri, școlile medii 
și profesionale în pădurile din îm
prejurimile Bucureștiului. pe Valea 
Prahovei, la Curtea de Argeș, sau 
Ia Giurgiu vor participa cîteva mii 
de pionieri și elevi.

Și, în sflrșit. seria manifestărilor 
interesante organizate în cinstea 
Zilei tineretului din R.P.R. se în
cheie cu frumosul spectacol pre
zentat în sala C.C.S. de formațiile 
cîștigătoare ale concursului cultu
ral-artistic al elevilor.

pele sînt antrenate într-o însu
flețită întrecere pentru termi
narea însămînțării porumbului 
pînă la 1 Mai și executarea a- 
cestei lucrări la un înalt nivel 
agrotehnic.

Aceleași măsuri (cîmp larg 
de lucru pentru semănători, 
folosirea atelajelor proprietate 
obștească, semănatul Cu mîna) 
și aceleași rezultate bune am 
găsit și la gospodăriile colec
tive din Liteni, Vorona, Fîn- 
tîna Mare, Fîntînele. Astfel, 
viteza de lucru la nivelul în
tregului raion a sporit mult. 
Realizările de pînă acum re
flectă însă posibilitățile reale

existente în unitățile agricole 
socialiste din raion ?

Iată ce am constatat în rai
dul nostru, în alte gospodării 
colective. 
Drăgușeni, 
prilie se 
nouă la
de însămînțări nentru 
vara aceasta. La Rotopănești 
18 la sută, la Dolhești 15 la 
sută, la Valea Glodului 19 la 
sută și așa mai departe, la 
Baia, Rădășeni, Probota. Cau
zele acestor rămîneri în urmă 
nu se datoresc atît timpului 
nefavorabil, cît insuficientei 
preocupări față de buna orga
nizare a muncii, față de folo
sirea tuturor forțelor la semă
nat și indisciplinei de care dau 
dovadă unii mecanizatori. Să 
exemplificăm. La gospodăriile 
amintite nu sînt folosite toate 
atelajele proprietate obștească 
sau o bună parte din ele sînt 
repartizate la alte munci, nele
gate de campanie, care nu im
pun urgență în aceste zile. A- 
poi nu este folosit exemplul 
bun al colectiviștilor din Ma-

AURELIA CÄRUNTU 
corespondentul 

„Scìnteli tineretului” 
pentru regiunea Suceava

(Continuare în pag. a lll-a)

M. VIDRASCU

Excursii
Cu prilejul Zilei de 1 Mai, 

mii de oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții vor 
participa la excursiile organi
zate în întreaga țară de către 
O.N.T. Carpați.

Bucureștenii vor 
tru două sau patru 
focarele pe Valea 
Valea Oltului, la Brașov, Tuș- 
nad. Bicaz, precum și în ora
șul - port Galați, tn același 
timp, Capitala va găzdui sute 
de turiști din regiunile țării. 
Numai de la Hunedoara vor 
sosi 700 de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la Combinatul 
siderurgic și de la întreprin
derea de construcții siderurgi
ce, care vor vizita în prealabil 
Sinaia și Muzeul Doftana. îm
preună cu ei vor fi prezenți la 
demonstrația oamenilor mun
cii din Capitală excursioniști 
din Galați, Craiova, Tr. Seve- 
rin, Roman. Bacău, Focșani, 
Iași si Govora.

pleca pen
tite cu au-

Prahovei,

(Agerpres)

Decernarea distincțiilor acordate de Consiliul Central al Sindicatelor 
întreprinderilor fruntașe pe ramură în întrecerea socialistă pe țară

Prețuirea fruntașilorI

La Uzinele „Vulcan“ din Capitală ( Tovarășul Isac Martin, pre- j

Ședința plenară a Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă

/eri, colectivul de muncă 
al Uzinelor „Vulcan" din 
Capitală a trăit clipe de 

mare bucurie. Ca răsplată a 
muncii harnice depuse, pen
tru rezultatele deosebite obți
nute anul trecut în întrecerea 
socialistă, i-au fost acordate 
stimulente și distincții din 
partea Consiliului Central al 
Sindicatelor.

Priceperea și hărnicia meta- 
lurgiștilor de la 
bine cunoscute în toată tara. 
Aici se produc

„Vulcan” sînt

într-o gamă

pom-largă unități mecanice de 
pare, cazane de aburi și termo- 
ficare, utilaje pentru industria 
chimică și raiinării ele. Anul 
trecut, în întrecerea socialistă, 
colectivul acestei uzine a obți
nut succese remarcabile. Planul 
producției globale a fost depășit 
cu 2,8 la sută, s-au realizat eco
nomii peste plan în valoare de 
1 500 000 lei. Sînt succese cu 
care, pe drept cuvînt, colecti
vul se poate mîndri. Ele sînt 
rezultatul unei activități susți
nute pentru introducerea pe

scară largă a tehnicii și teh
nologiei avansate, pentru reali
zarea unor produse cu înalfi 
parametri constructivi, lată, de 
altiel, numai cîteva din preocu
pările colectivului în acest 
sens ; introducerea unor mașini 
agregat Ia cazangerie, mecanica 
grea și mecanica redactoare, 
care au scurtat ciclul de fabrica.

( ședințele C.C.S., înmînînd
• șefului echipei de turnători, 
} Ion Z.
( acordate
( Uzinele

Tudor, distincțiile 
colectivului de la 

„Vulcan" din Ca
pitală.

C. PRIESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)

La Combinatul chimic Borzesti3

In tînăra 
chimice1n tînăra cetate a industriei 
chimice romînești de pe 
Valea Trotușului — Com

binatul chimic din Borzești — a 
avut loc ieri un eveniment deo
sebit, care a umplut de bucurie 
inimile tuturor muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor de aici. 
Colectivul acestei importante 
unități economice a cucerit pen. 
tru a doua oară Steagul roșu și 
Diploma de întreprindere frun
tașă pe ramură în întrecerea so
cialistă. Aceasta dovedește cît se 
poate de convingător hărnicia și 
entuziasmul acestui colectiv, în
suflețirea cu care a muncit pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasa
te de partid. Cu acest prilej, ieri, 
după terminarea schimbului I, a 
avut loe o adunare festivă, la 
care au participat peste 2 500 de 
muncitori, tehnicieni și ingineri. 
Cu acest prilej, directorul gene
ral al Combinatului, tovarășul 
Costache Sava, a trecut în revistă

realizările obținute de către co
lectiv în anul trecut și în perioa
da care s-a scurs de Ia începutul 
anului. A reieșit astfel că planul 
producției globale a fost depășit 
în anul care a trecut cu 8,64 ia 
sută, iar al producției marfă cu 
8,68 la sută, dîndu-se importante 
produse peste plan. Prețul de 
cost a fost redus cu- 2,35 la sută, 
ceea ce reprezintă o economie 
de 5 700 000 Iei și un beneficiu 
de 11 000 000 lei. Aceste reali
zări au fost posibile prin orga
nizarea mai bună a întrecerii 
socialiste pe schimburi și echipe, 
prin însușirea temeinică de către 
muncitori a proceselor tehnolo
gice.

Cele mai bune rezultate în în
trecerea socialistă le-au obținut 
colectivele de muncă de la sec
țiile evaporare și topire a sodei, 
unde s-au evidențiat în mod deo
sebit lăcătușul Marin Mircea, o- 
peratorii chimiști Coman Petre,

Gheorghe Stoica, laborantele Ve. 
ronica TurcaȘ; Eleonora Trîm- 
bițaș și alții.

Intensificînd întrecerea «ocia- 
listă în primul trimestru al a- 
cestui an chimiștii de la Borzești 
au adăugat șirului succeselor noi 
realizări. Ei au îndeplinit și de
pășit planul producției globale și 
an obținut economii la prețul de 
cost în valoare de 1 485 000 lei 
față de 750 000 cît era sarcina 
planificată.

Bucuriei pentru înalta răspla
tă primită, colectivul de munci
tori, tehnicieni și ingineri i-a a- 
dăogat hotărîrea nestrămutată de 
a spori succesele obținute, de a 
da patriei tot mai multe produse 
chimice de calitate superioară și 
la un 
păstra 
cinste

preț de cost scăzut, de a 
și în anii viitori titlul de 
de întreprindere fruntașă.

CONSTANTIN BUTE

Vineri, în cadrul ședinței 
plenare a Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă au 
continuat discuțiile pe margi
nea raportului cu privire la 
activitatea cultural-educativă 
de masă în condițiile satului 
colectivizat.

La primul punct al ordinei 
de zi au luat cuvîntul: prof. 
univ. Victor Preda, membru 
corespondent al Academiei 
R.P.R., președintele Comisiei 
pentru răspîndirea cunoștințe
lor cultural-științifice din re
giunea Cluj, Nicolae Mihăiles- 
cu, vicepreședinte al Comite
tului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Argeș, prof. 
univ. Constantin Dinculescu, 
membru corespondent al Aca
demiei, rectorul Institutului 
politehnic din București, pre
ședintele Consiliului național 
al inginerilor și tehnicienilor, 
conf. univ. Neculce Popescu, 
președintele Comitetului regio
nal de cultură și artă Oltenia, 
prof. univ. Edmond Nicolau, 
președintele Colegiului lecto
ratului central al Consiliului 
pentru răspîndirea cunoștințe
lor cultural-științifice, Grigore 
Tutunaru, secretarul Comite
tului raional de cultură și artă 
Tulcea, conf. univ. Gherman 
Drăghici, președintele Comi
siei pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice re
giunea Brașov, Constantin 
Beiu, directorul Casei regio
nale a creației populare Iași, 
Ene Rusu, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al regiunii Ploiești, 
Florian Neagu, secretar al Co
mitetului raional de cultură 
și artă Alexandria, Constantin 
Manolache, directorul Cămi
nului cultural din comuna 
Slimnic, raionul Sibiu, regiu
nea Brașov, Eusebiu Camilar, 
membru corespondent al Aca
demiei R.P.R., Antalfy Andrei, 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular 
al regiunii Mureș Autonomă 
Maghiară, prof. univ. Ion 
Mayer, de la Institutul agro
nomic „Nicolae Bălcescu” din. 
București, Octavian Nistor, se-

cretar al C.C. al U.T.M., acad. 
George Oprescu, directorul In
stitutului de istoria artei al 
Academiei R.P.R., lector uni
versitar Marius Moga, direc
torul Muzeului regional al Ba
natului, sculptorul Vida Geza, 
maestru emerit al artei, pre
ședintele Comitetului regional 
de cultură și artă Maramureș, 
Marius Petrescu, directorul că
minului cultural din comuna 
Rasa, raionul Călărași, regiu
nea București, Vasile Răchită, 
directorul Direcției rețelei ci
nematografice și difuzării fil
melor, Iulian Antonescu, di
rectorul ’Muzeului regional 
Bacău, Elena Grigorescu, res
ponsabila bibliotecii din satul 
Izvoarele, raionul Tîrgoviște, 
regiunea Ploiești.

Vorbitorii au subliniat rea
lizările obținute în munca de 
ridicare a nivelului cultural al 
maselor, au împărtășit din ex
periența muncii, de conducere 
a activității instituțiilor cul
turale de la sate, au făcut pro
puneri menite să contribuie la 
îmbunătățirea activității cul
tural-educative în actuala e- 
tapă de dezvoltare a satului 
nostru socialist.

în cadrul dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Leonte 
Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., șeful Direcției de pro
pagandă și cultură a C.C. al 
P.M.R.

La al doilea punct al ordinei 
de zi, artistul poporului Radu 
Beligan, președintele Consiliu
lui teatrelor a prezentat refe
ratul despre unele probleme 
ale repertoriului teatr.elprr,dra
matice.

Au luat cuvînttil pe1 fii ar gi- 
nes referatului-: 'prof? 'unîvi 
Ilie Grămadă, directorul Tea
trului Național din Iași, Pluton 
Pardău, președintele Comitetu
lui regional de cultură și artă 
Suceava, Gabriel Manolescu, 
secretar literar al Teatrului de 
Stat din Timișoara.

Lucrările ședinței plenare a 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă continuă,__

(Agerpres)



In ajutorai celor ce studiază in cercurile 

politice ale U.T.M. „Trăsăturile moralei 
socialiste in rîndul tinerei generații“

TEMA A VI-A

PRIETENIE,
TOVĂRĂȘIE,
DRAGOSTE

Omul este o ființă socială. Din cele mai vechi timpuri el 
a simțit nevoia de a se întovărăși cu alți oameni, apropierea 
unuia față de celălalt fiind determinată la începutul istoriei 
societății în primul rînd de nevoia de sprijin și ajutor reci
proc în lupta contra forțelor naturii, pentru cîștigarea hra
nei, pentru apărarea vieții etc. Dezvoltarea pe care a luat-o 
munca — și odată cu ea societatea omenească — a strîns 
și mai mult legăturile dintre oameni, a făcut tot mai nece
sară ajutorarea reciprocă, lucrul și traiul în comun, întovă
rășirea în orice acțiune, de mai mare sau mai mică impor
tanță, de interes general sau particular. Din aceste relații 
— menținute fără întrerupere de-a lungul întregii societăți 
și determinate de ea — au apărut la om sentimente cu 
totul necunoscute în lumea animală : sentimentul prieteniei, 
al tovărășiei și, alături de ele, al dragostei. Vorbind despre 
aceste sentimente, care deosebesc raporturile dintre oameni 
de raporturile dintre animale, un mare scriitor spunea : 
„Tatăl își iubește copilul, mama își iubește copilul și copilul 
își iubește, la rîndul lui, tatăl și mama ; dar asta nu înseam
nă nimic, fraților, pentru că și fiara își iubește puiul. Dar 
numai omului îi este dat să se înrudească prin suflet și nu 
numai prin sînge“ (N. V. Gogol — „Taras Bulba“).

Din păcate, de-a lungul epocilor istorice, sentimentul fi
resc, general uman, al prieteniei și tovărășiei nu s-a putut 
însă manifesta în același fel, date fiind condițiile istorice 
diferite, ca urmare a influenței determinante a vieții ma
teriale a oamenilor. Societățile bazate pe exploatare — prin 
însăși natura lor fiind ostile prieteniei și respectului dintre 
oameni — au constituit veacuri la rînd bariere în calea 
acestor înalte sentimente. Legile de junglă ale orînduirilor 
bazate pe exploatare au pătruns adînc în viața societății, în 
existența personală a oamenilor și și-au pus pecetea pe 
sentimentele lor cele mai frumoase, cele mai sincere, au 
ridicat bariere greu de trecut în calea dragostei, a tovără
șiei și a prieteniei adevărate.

„Cu cît gardul este mai înalt, cu atît mai buni sînt veci
nii“ — spune un proverb englez, care exprimă individualis
mul și izolarea oamenilor în societatea burgheză. Mai mult 
decît atît: odată cu nepăsarea față de semenul tău, morala 
burgheză propovăduiește deschis ura, disprețul, îndeamnă la
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crimă. „Omul pentru om • lup“ — sună o altă maximă, care 
reflectă cum nu se poate mai bine cît de departe este mo
rala societăților bazate pe exploatare de adevăratele senti
mente umane.

Veacurile care au trecut, grele de apăsarea nedreptăților 
sociale, n-au reușit totuși să sece izvorul fierbinte al aces
tor sentimente.

Terenul cel mai prielnic pentru manifestarea acestor bo
gății de neprețuit pentru societatea umană, care sînt dra
gostea, prietenia și tovărășia adevărată, îl oferă societatea 
socialistă. Eliberîndu-1 pe om de povara grea a deosebirilor 
de clasă, desființînd vechea împărțire a oamenilor în asu
priți și asupritori, societatea socialistă creează fundamentul 
sigur, prielnic dezvoltării unor adevărate relații de prietenie 
și tovărășie trainice, dă posibilitatea împlinirii visurilor 
străvechi de fericire în dragoste.

I DESPRE TOVĂRĂȘIE Șl PRIETENIE

în raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cel de-al III-lea Congres al P.MJt. se arată; „Ca 
urmare a transformărilor social-economice, în țara noastră 
a luat naștere și se dezvoltă tot mai mult o morală nouă, 
socialistă, o nouă atitudine față de muncă, față de bunurile 
obștești și îndatoririle sociale, noi relații de întrajutorare 
tovărășească intre cei ce muncesc”

Tovărășia este un sentiment scump, înrădăcinat în inima 
constructorilor socialismului din patria noastră. Cuvîntul 
„tovarăș” desemnează acele legături dintre oamenii muncii 
uniți prin interese comune, prin munca și lupta comună 
pentru realizarea unui țel comun. Și în trecut, oamenii mun
cii s-au simțit mereu aproape. La greu sau în lupta pentru 
drepturi, împotriva exploatatorilor, muncitorii au sărit întot
deauna unul în ajutorul celuilalt. Cînd însă pe arena istoriei 
a apărut proletariatul și marii dascăli ai omenirii munci
toare, Marx și Engels, l-au Înarmat cu știința transformării 
revoluționare a societății, sădind în rîndurile lui conștiința 
de clasă — legăturile de tovărășie dintre oamenii muncii au 
dobîndit un conținut neasemuit de înalt, slujind țelul măreț
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de lichidare a societăților bazate pe exploatare, de construi
re a societății comuniste. De-a lungul glorioasei sale istorii 
de luptă, partidul comuniștilor din țara noastră a militat cu 
perseverență pentru dezvoltarea în conștiința oamenilor 
muncii a sentimentului tovărășiei pe baza idealului comun 
al lichidării exploatării, al construirii socialismului și comu
nismului. Partidul a condus și conduce poporul spre noi vic
torii tocmai datorită politicii sale înțelepte marxist-leniniste, 
datorită țelurilor însuflețitoare pe care le-a dat tuturor oa
menilor muncii, țeluri întruchiplnd năzuințele întregului 
popor. Comuniștii ne-au dat și ne da>u cel mai înalt exemplu 
de spirit tovărășesc, de solidaritate și unitate plină de căldu
ră și principialitate pe temelia țelului nobil, comun.

Noțiunea de tovarăș presupune, deci, unirea unor oameni 
în lupta pentru asigurarea victoriei cauzei mărețe a socialis
mului și comunismului. Altfel, nici nu poate fi vorba 
de tovărășie. Se înțelege asta și din faptul că nobilul titlu 
de tovarăș nu se acordă niciodată asupritorilor, exploata
torilor, reacționarilor sau oricăror alți dușmani ai popoa
relor. Alianța dintre exploatatori cu scopul de a-i jefui pe 
oameni, alianța dintre fabricanții de armament care-i îm
ping pe oameni la război sșu altfel de alianțe și uniri de 
acest fel sînt alianțe dintre niște ticăloși și o astfel de unire 
se numește în limbajul nostru altfel. Se numește cîrdășie. 
Tovarăși și-au fost unii altora muncitorii greviști din 1933 
porniți să ducă bătălia împotriva asupritorilor, tovarăși își 
sînt azi .muncitorii dintr-o uzină sau alta și care, laolaltă, 
muncesc pentru realizarea sarcinilor de producție, după cum 
tovarăși își sînt și țăranii colectiviști care lucrează pentru 
dezvoltarea gospodăriei colective. Tovarăși sînt unii pentru 
alții în țara noastră toți muncitorii, țăranii, intelectualii care 
luptă pentru desăvîrșirea construcției socialismului, pentru 
înflorirea patriei socialiste. Tovarăși sînt între ei și toți oa
menii de pe întreg globul pămîntesc care luptă pentru vic
toria definitivă a socialismului și comunismului.

în zilele noastre cuvîntul „tovarăș“ se bucură de un pres
tigiu deosebit, tocmai fiindcă el semnifică participarea noas
tră comună la o operă cum n-a cunoscut istoria. Să fii to
varăș înseamnă să-i respecți pe oameni, să faci totul pentru 
fericirea lor și pentru asta ți sț cere să ai conștiința înda-
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toririlor față de clasa muncitoare, față de partidul ei, o con
cepție științifică despre lume, convingeri comuniste, să lupți, 
să muncești și să trăiești ca un comunist.

Tinerii care au participat la întîlnirile care au avut loc 
cu ocazia aniversării eroicelor lupte ale ceferiștilor și petro
liștilor din februarie 1933 au auzit de la foștii greviști în- 
tîmplări emoționante, grăitoare pentru comportarea tovără
șească a muncitorilor între ei. Unitatea și fermitatea cu care 
muncitorii întreprinderilor bucureștene sau ploieștene au 
venit în ajutorul ceferiștilor aflați în luptă la Grivița sau 
pe Valea Prahovei au dovedit spiritul responsabilității lor 
depline față de clasa muncitoare, față de țelurile ei. La o 
asemenea întâlnire cu tinerii, unul dintre tovarășii greviști 
din 1933 — care nu avea decît 19 ani pe atunci — povestea 
cît de mult l-a emoționat faptul că, duși între baionete la 
Doftana, nemîncați și șleiți de puteri, greviștii au fost întîm- 
pinați cu o căldură deosebită de comuniștii care erau deja 
în închisoare și care, în acea primă zi de temniță pentru 
noii veniți, au renunțat la puțina lor hrană, cedindu-le-o 
lor. Cuvîntul „tovarăș“ era pe buzele tuturor. înaltul uma
nism, grija și dragostea față de om, păstrarea forțelor lui 
pentru lupta decisivă cu capitalismul — iată fondul de aur 
al spiritului tovărășesc manifestat între muncitorii educați 
de partid încă din anii ilegalității.

Ce înseamnă pentru tinerii de azi a fi buni tovarăși ?
Asta înseamnă a înțelege bine sarcinile pe care partidul 

le pune în fața poporului și în lumina acestor sarcini să 
lupte pe măsura puterilor lor pentru ca și ei și tovarășii 
din jurul lor să-și aducă o contribuție cît mai însemnată la 
opera de construcție a socialismului. A fi bun tovarăș În
seamnă deci a avea încredere în oameni, a-i respecta și 
prețui, a-i ajuta să-și îndeplinească sarcinile. Dacă alături, 
în atelier, tovarășul proaspăt venit în uzină, încă neinițiat 
bine în tainele meseriei, își realizează mai greu planul, 
muncitorul mai iscusit îi 'împărtășește din experiența sa, îi 
ajută să meargă în pas cu colectivul. Colectivele înseși se 
ajută .reciproc pentru a fi la nivelul celor fruntașe. între
cerea socialistă, organizată azi pretutindeni în fabrici, uzine, 
sau șantiere, în unitățile agricole, nu exprimă altceva decît 
spiritul de întrajutorare între oameni și colective, dorința
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unanimă de a îndeplini cît mai repede și cît mai bine sarci
nile puse de partid în fața oamenilor muncii. Iar acesta este 
un spirit tovărășesc, o dovadă de comportare tovărășească.

Nicolae Crețu. unul dintre cei mai buni inovatori de la 
Uzinele de mașini electrice din Capitală (la vîrsta de 27 de 
ani el este autorul a peste 30 de inovații aplicate) poves
tește că atunci cînd a venit ca ucenic în fabrică a fost 
primit cu o grijă deosebită de tovarăși. Muncitorii cei mai 
buni l-au ajutat să-și însușească meseria. Dar nici mai 
tîrziu, după absolvirea școlii profesionale, cînd el s-a anga
jat la atelierul de matrițerie ca muncitor, grija tovarășilor 
și a colectivului față de el n-a încetat să se manifeste. 
Oameni cu mai multă experiență și-au dat seama că, oricît 
de bine ar fi învățat Crețu în școală, la intrarea în produc
ție și în fața lui, ca și în fața fiecărui muncitor tînăr stau 
probleme mai greu de rezolvat. De aceea, zile întregi mun
citorii mai vechi l-au ajutat cu răbdare. Ca urmare a aju
torului tovărășesc și al muncii sale personale, Nicolae Crețu 
a atins în cîțiva ani o treaptă înaltă de calificare — catego
ria a opta și se pregătește azi pentru încă un pas : trecerea 
examenului de muncitor-specialist. Odată cu asta el și-a 
însușit de la cei ce l-au ajutat încă ceva : spiritul tovără
șesc, dragostea de a-i ajuta, la rîndul său, pe alți tovarăși. 
Zi de zi lingă bancul de lucru al lui Nicolae Crețu vei găsi 
băieți mai tineri pe care el — muncitorul cu înaltă califi
care — îi pregătește acum. Deja, la 27 de ani, Nicolae Crețu 
se poate mîndri cu un număr destul de mare de tineri pe 
care el i-a ajutat să învețe meseria.

Exemple asemănătoare de dragoste pentru tovarăși, de 
spirit tovărășesc întîlnim și la sate. Pe ogoare sau la fer
mele zootehnice, tinerii se ajută unii pe alții la lucru, la 
însușirea și aplicarea cunoștințelor științifice în muncă. Spi
ritul tovărășesc se manifestă din plin și în instituții, în școli, 
în facultăți.

De remarcat este faptul că tovărășia, dragostea, stima și 
ajutorarea reciprocă a oamenilor între ei se manifestă nu 
numai în muncă, dar și în condiții dintre cele mai diferite 
ale vieții. La Brașov, într-una din uzine lucrează un mun
citor care s-a angajat împreună cu soția sa să crească cinci 
copii rămași fără părinți. Nimeni nu-1 obliga să facă acest
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gest, i s-a propus chiar ca să crească mai puțini copii fiind 
gata și alți tovarăși să acorde ajutor celor cinci frați. El 
însă a declarat că frații trebuie să rămînă împreună, să 
simtă căldura sentimentelor firești de la frate la frate și 
și-a luat răspunderea — care nu e deloc ușoară — de a-i 
crește. Azi, toți cei cinci copii crescuți de muncitorul bra
șovean s-au făcut mari, au învățat meserie, lucrează îm
preună cu tatăl lor adoptiv în aceeași uzină și sînt, ca și 
el— fruntași.

Partidul, organizația U.T-M- îi educă pe tineri în spiritul 
tovărășiei și prieteniei și florile minunate ale dragostei din
tre oameni răsar tot mai numeroase, pretutindeni.

Ce înseamnă însă că oamenii își sînt — unul altuia — „prie
teni?“ A-i fi prieten cuiva înseamnă să faci pentru el orice 
este nevoie, să-1 ajuți oricît de greu i-ar fi într-un moment, 
să fii alături de el la orice bucurie, așa cum procedează 
frații între ei. Stînd să ne gîndim bine, în societatea noastră 
aproape toți oamenii, fiindu-și unul altuia tovarăș, își sînt 
și prieteni. Prin urmare, în sensul larg al cuvîntului, prie
tenia nu se deosebește prea mult de tovărășie, întrucît sen
timentele ce și le poartă prietenii între ei sînt aproape ace
leași ca și sentimentele dintre tovarăși. Datoria de a avea 
în viață un țel mare, care să fie și țelul poporului tău, dato
ria de a lupta pentru construcția socialismului, obligația de 
a-1 ajuta pe tovarășul de lîngă tine, fie în muncă, fie în 
viața personală, stima, respectul, sînt tot atîtea trăsături 
care trebuie să-i caracterizeze și pe tovarăși între ei, ca și 
pe prieteni. în mod firesc însă, în viața de toate zilele, fie
care dintre noi întreținem legături mai apropiate cu un 
grup dintre tovarăși, de ei ne apropiem cel mai mult, lor le 
împărtășim cele mai neînsemnate, ca și cele mai mari bucu
rii, griji sau neplăceri, succesele ca și insuccesele noastre 
în viața obștească sau personală. Aceste apropieri au la 
bază anumite trăsături comune, anumite particularități ca 
de pildă : visuri comune, idei și preocupări personale de 
aceeași natură. Astfel de afinități îi fac pe doi sau mai 
mulți dintre oameni să-și devină prieteni. Prietenia nu se 
deosebește, deci, de tovărășie decît prin aceea că legăturile 
dintre prieteni sînt mai intime, toate celelalte trăsături ca-
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racteristice relațiilor dintre tovarăși fiind caracteristice și 
prietenilor.

Adevărata prietenie presupune întotdeauna comunitatea 
de interese și sarcini de mare însemnătate,

O asemenea prietenie a existat între Marx și Engels. Le
nin a prețuit din toată inima exemplul personal pe care l-au 
dat oamenilor făuritorii socialismului științific. „Străvechi le
gende ne vorbesc despre emoționante exemple de prietenie 
— scria Lenin. Proletariatul european poate să spună că 
știința lui a fost creată de doi savanți și luptători ale căror 
legături întrec cele mai emoționante legende antice despre 
prietenie între oameni”. Minunata prietenie dintre Marx și 
Engels avea la bază slujirea comună a cauzei eliberării clasei 
muncitoare, ea s-a manifestat și în probleme legate de mun
ca științifică, dar și în viața personală. Văzînd că Marx tră
iește în mizerie, că prima forță spirituală a partidului, care 
era Marx, trebuia să irosească vremea în necazuri de ordin 
material, Engels s-a hotărit să-și sacrifice o mare parte din 
propriu-i timp de cercetare științifică angajîndu-se să lucre- 
ze în „comerțul blestemat” pentru a cîștiga bani ca să-l aju
te pe Marx și familia lui. Pentru ca să faci un asemenea 
gest era nevoie — după cum se exprima Fr. Mehring — „de 
un spirit mare”. Și, Engels — ca prieten al lui Marx — a 
dat dovadă de un asemenea spirit. La fel s-a purtat și Marx 
față de prietenul său, iar prietenia le-a folosit amîndurora. 
Cu cît se împlete- mai mult gîndirea și oreația comună a 
celor doi savanți, cu atât mai mult rămînea totuși, fiecare 
dintre ei, un om întreg, adaugă Mehring.

V. I. Lenin a acordat o înaltă apreciere sentimentelor de 
prietenie, păstrînd cu sfințenie puritatea acestor sentimente, 
fiind în același timp întotdeauna foarte atent pentru a ră
mîne în orice ocazie drept și nepărtinitor, pentru ca să 
nu-și încalce principiile șl idealurile sale de dragul unor 
prietenii greșit înțelese.

Minunate exemple de prietenie adevărată se găsesc și în 
viața personală a marilor gînditori, oameni de artă și știin
ță din țara noastră. în viața personală a eroilor clasei noas
tre muncitoare. A devenit aproape un simbol prietenia care 
a existat între Eminescu și Creangă, intre Eminescu și Sla
vici, între Babeș și Gheorghe Marinescu. Aceste mari prie-
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tenii au avut la bază munca creatoare a prietenilor, idealul 
lor pus în slujba poporului.

Un exemplu însuflețitor, minunat, de adevărată prietenie 
bazată pe comunitatea de țeluri, pe o înaltă principialitate, 
în slujba poporului ni-1 oferă viața conducătorilor partidu
lui. în anii îndelungați de închisoare și lagăr, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducînd munca de educare și 
călire a cadrelor partidului, a promovat și a dat el însuși 
în primul rînd, o pildă mereu vie de spirit tovărășesc, de 
întrajutorare și solidaritate revoluționară, de prietenie prin
cipială. Cu cită emoție citim, de. pildă, noi tinerii despre 
unitatea, întrajutorarea, solidaritatea revoluționară și prie
tenia caldă ce caracteriza relațiile din colectivul deținuților 
politici revoluționari. Colectivul deținuților revoluționari ~de 
la Doftana, transformată de comuniști în anii ilegalității 
într-o adevărată „Universitate Comunistă“, într-o școală de 
educație comunistă, a oferit o pildă a prieteniei adevărate 
în slujba unor țeluri înalte.

Comuniștii, cei mai buni fii ai poporului, au dat și dau 
zi de zi exemplu de prietenie adevărată bazată pe înaltele 
idealuri socialiste.

O latură caracteristică prieteniei ca trăsătură a moralei 
comuniste o constituie exigența prietenilor unul față de ce
lălalt. Cei mai buni prieteni sînt acei oameni care, tocmai 
datorită sentimentelor ce și le poartă unul altuia, se apropie 
tot mai mult de colectiv, muncesc mai bine, participă cu mai 
multă însuflețire la viața obștească. Etica marxistă, comu
nistă se declară în dezacord cu acele așa zise „prietenii“ 
care-i fac pe oameni să se înstrăineze de colectiv, să nu se 
preocupe de interesele colectivului. Pentru că se mai întîm- 
plă uneori și astăzi ca unii tineri, de pildă, să-și găsească 
drept prieteni niște chiulangii, care în loc să-i îndrume pe o 
cale bună, îi învață să trîndăvească, să ducă o viață „ușoară“. 
Despre un asemenea caz s-a scris în ziarul „Scînteia tinere
tului“. Tînărul F. M„ băiat priceput, lucra în colectivul unor 
muncitori harnici și disciplinați, care trăiau o viață bogată, 
cu multe satisfacții — rezultate din succesele obținute în 
muncă. El și-a găsit însă drept prieten mai apropiat pe un 
vecin căruia îi plăcea să lenevească și care l-a sfătuit să 
procedeze la fel. Prieteni „la toartă“, cei doi au început să-și
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petreacă zilele de dimineață pînă-n seară colindînd ștrandu
rile și restaurantele, urmărind satisfacții ușoare. E limpede 
că viața lor a devenit curînd o viață lipsită tocmai de satis
facții adevărate, o viață goală. F. M. s-a umplut de rușine 
trecînd în mijlocul oamenilor de pe stradă drept un chiu
langiu, un pierde-vară. Iată unde l-a dus o asemenea prie
tenie“.

In totală opoziție cu așa zisul „prieten”, fiindu-i tocmai 
prieteni adevărați, tovarășii din brigada în care lucrase tî
nărul s-au hotărit să nu-1 lase să apuce pe un astfel de 
drum și, cu ajutorul părinților lui, cu ajutorul altor tova
răși, ei l-au făcut să înțeleagă cît de falsă este o asemenea 
„prietenie”, că o prietenie adevărată nu trebuie să constituie 
o piedică în realizarea sarcinilor, ci dimpotrivă. Azi, F. M. 
lucrează din nou în brigada sa, este un tînăr apreciat și res
pectat. Mai mult: el însuși înțelegînd rostul și sensurile a- 
devăratei prietenii, se preocupă în prezent pentru ca și ace
la căruia îi plăcea să lenevească, să devină un om munci
tor, un tînăr serios.

Nu înseamnă deloc că dacă ești prieten cu cineva nu tre
buie să-i critici părerile greșite, atitudinile necorespunză
toare în viață și în societate.

Intr-una din uzinele bucureștene, în organizația U.T.M. s-a 
discutat mult cazul a doi tineri foarte buni prieteni. Unul 
dintre ei făcuse fără să-și dea bine seama o greșeală, apoi 
a repetat-o. El a fost pus în discuția colectivului. Spre sur
prinderea tinerilor din brigadă, cel criticat făcîndu-și auto
critica i-a reproșat și prietenului o parte din vină: „El îmi 
e cel mai bun prieten. Nu se poate să nu fi văzut că gre
șesc. De ce nu mi-a spus-o ? Doar îmi e prieten. Trebuia 
să-mi spună deschis, să nu mă lase să ajung pînă aioi!”

Totuși, se mai întâmplă uneori ca „prietenia” unora să 
constituie un paravan al ascunderii lipsurilor, al apucături
lor urîte.

Se întîmplă, de pildă, în unele școli, ca dintr-o așa-zisă 
prietenie, deși unii elevi observă că tovarășii lor nu învață, 
că încearcă să folosească metode incorecte spre a obține o 
notă bună, să nu le atragă atenția. „De ce să mă bag ? ra
ționează ei în mod greșit. Să-mi supăr prietenul?”. Alteori, 
chiar asemenea „prieteni” toleranți [își îndeamnă tovarășii
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să adopte o poziție greșită, le încurajează lenea și indisci
plina, le „suflă” la ore etc. Din „prietenie”, zic ei, fac ase
menea gesturi.

Fără îndoială, o asemenea prietenie dintre doi sau mai 
mulți oameni nu folosește nici societății, nici „prietenilor” în 
cauză. In cazul tânărului care se lăsase de muncă, despre 
care am vorbit mai înainte, e limpede că societatea nu avea 
nimic de cîștigat de pe urma unor asemenea apucături. Dim
potrivă, avea de pierdut. Dar tînărul însuși cu ce cîștig se 
alegea el dacă rămînea un pierde-vară? Sau ce a cîștigat 
elevul, care ajutat, chipurile, de „prieteni” prin suflat și 
copiat, se trezește la absolvire că anii au trecut iar el a 
rămas cu un slab bagaj de cunoștințe, că e un om inutil 
sau incapabil de o treabă serioasă ? Nu e limpede că o ase
menea prietenie' e falsă, că de fapt nu e o prietenie, ei o 
coalizare la fapte nedemne ?

Iată de ce una dintre sarcinile cele mai importante ale or
ganizației U.T.M. este de a-i educa pe tineri în spiritul ade
văratei prietenii, de a lupta împotriva rămășițelor vechilor 
concepții despre prietenie și tovărășie, de a lupta împotri
va vechii concepții burgheze care opune prietenia și tovără
șia intereselor colectivului. Cel mai bine se poate face acest 
lucru în discuțiile colective, prin punerea în discuția tineri
lor a noțiunilor de prietenie și tovărășie, prin analizarea 
în coleativ a unor exemple de acest fel din coleotivele res
pective. Foarte mult poate face pentru dezvoltarea sentimen
tului de prietenie fiecare tînăr în parte, prin exemplul per
sonal, printr-o atitudine cu adevărat prietenească, tovără
șească în colectivul său.

II DESPRE DRAGOSTE
Ca și prietenia și tovărășia, dragostea reprezintă unul din

tre cele mai prețioase sentimente care se nasc între oa
meni.

Edificator este pentru aoeasta poate și faptul că toți poe
ții din toate timpurile au cîntat dragostea, frumusețile și 
bucuriile iubirii, dragostei i s-au închinat capodopere. Intr- 
adevăr, dragostea îi înaripează pe oameni, le dă o bucurie 
nemăsurată în viață, îi îndeamnă și-i ajută să realizeze
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lucruri mari. Cît de frumos se exprimă poetul popular cu 
privire la forța și gingășia acestui sentiment: „Dragostea 
unde adună / Tot soare-i și vreme bună / Poți strînge finul 
pe lună”. Spre deosebire de sentimentul prieteniei și tovă
rășiei, de iubit însă nu poți iubi decit un singur om — băr
batul sau femeia de care te-ai îndrăgostit. Sau — cum se ex
primă tot așa de bine poetul populair: „Badeo, numai tu și 
tu — / Altu-n lume nu și nu !”.

Sentimentul iubirii se naște în perioada în care băieții 
sau fetele au trecut de pragul adolescenței, în perioada ma
turizării lor. Atunci se înfiripă primele povești de dragoste.

Acestor sentimente care se înfiripă între băieți și fete tre
buie să li se dea o mare atenție, întrucît în această perioa
dă se naște sentimentul dragostei și el trebuie ferit de orice 
îl poate întina. Organizațiile U.T.M. din școli, din sate, din 
întreprinderi, trebuie să aibă grijă ca aceste sentimente — 
în toată puritatea lor — să fie cultivate, îmbogățite, băieții 
și fetele trebuie învățați să prețuiască la adevărata va
loare sentimentul care se naște în inimile lor, să-l pre- 
țuiască și să-l respecte pe omul iubit.

Dar poate fi învățat cineva să Iubească ?
Da, poate. Firește, nu e vorba de a i se da o rețetă, de a 

1 se spune: „fă așa și vel fi fericit”. E vorba însă să aducem 
în fața tinerilor cit mai multe fajpte, cît mai multe exem
ple din care să învețe, să le punem în față minunatele exem
ple de dragoste adevărată, exemple luate fie din literatură 
șl artă, fie din viața cotidiană. Cunoașterea unor capodope
re ca „Romeo și Julietă”, de piildă, pătrunderea și înțelegerea 
acelui minunat sentiment care-i unea pe cei doi eroi ai lui 
Shakespeare și care le-a dat puterea de a face unul pentru 
altul orice sacrificii, cunoașterea sentimentului de dragoste 
pe care Victoria Lipan, eroina romanului „Baltagul” de Sa- 
doveanu a purtat-o soțului ei, ca și multe ailte exemple vor 
influența fără îndoială formarea sentimentului de dragoste 
la toți tinerii. Discuții organizate între tineri despre dragos
te și mai ales discuțiile la care sînt invitați oameni mai în 
virată, cunoscuți și apreciați pentru dragostea frumoasă ce 
și-o poartă unul altuia — sînt tot atîtea forme prin care 
trebuie cultivat la tineri sentimentul dragostei. Exemple de 
tineri care se iubesc cu adevărat se găsesc la tot pasul.
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Din păcate mai sînt însă și tineri care înțeleg greșit dra
gostea, care fie că o confundă cu focul de paie al unor sen
timente întâmplătoare, fie că au o atitudine cu totul nepotri
vită față de ea. La unii, dragostea, pe cît de repede s-a a- 
prins, pe atât de repede se poate stinge. Aceasta nu este dra
goste, ci o amăgeală. Și dacă e îngăduit uneori să te amă
gești pe tine, nu e deloc îngăduit să amăgești pe cel căruia 
îi juri iubire.

Cine gonește mereu după o nouă dragoste se vede treaba 
că nu-i în stare de un sentiment întreg și trainic. Și nici de 
omenie nu dă dovadă. Calcă peste inimi cum se calcă pe 
pietre, fără să-i pese și în neștire. Morala unui asemenea 
om este desigur șubredă. Iar nestatornicia, lipsa de răspun
dere Și disciplină din viața personală își pot arăta oricînd 
colții și în viața sa socială.

Nici iubirea care se rezolvă cu prețul nefericirii unei a tre
ia persoane nu este morală. Să înfrîngi un sentiment de iu
bire e un lucru deosebit de greu, dar mai greu este să porți 
pe conștiință vina că pentru bucuriile tale ai sacrificat bucu
ria altuia. Oare un om cu caracter ferm, cu voință, cu putere 
de stăpînire, capabil de a se înfrîna, a persevera și lupta cu 
greutățile, în stare de fapte demne de cinste, nu se poate da 
înlături de la o dragoste care nenorocește pe altul sau surpă 
temeliile unei alte familii ? Dacă nu rupe eu hotărîre aceste 
relații de dragoste nejuste, inumane, înseamnă că e om slab, 
incapabil de o constringere lăuntrică, ancorat adînc în mo
ravurile burgheze și mic-burgheze, că n-are adică acele tră
sături de caracter care fac din om un stăpîn al lumii și tot
odată al propriei sale firi. Mai trebuie, de asemenea, arătat 
că este morală numai acea dragoste care vede în căsătorie o 
încununare a ei. Căci cum am putea lua drept dragoste le
găturile care-și pun dinainte un termen ca să sfîrșească, sau 
văd în căsătorie numai lanțuri ?

Chezașă a unei vieți rodnice, creatoare, pusă în slujba o- 
menirii muncitoare, este dragostea principială, statornică, 
unică, pe viață, între tineri care-și devin unul altuia soți, dra-
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goste pe fondul căreia nu se șterge nicicînd răspunderea de 
a da țării cetățeni de care să se mîndrească și de a închina 
progresului omenirii toate forțele membrilor familiei.

III DESPRE CĂSĂTORIE

în sensul larg al cuvîntului, familia reprezintă forma so
cială în care se realizează perpetuarea speciei și educația co
piilor. Baza ei o constituie căsătoria. Căsătoria și familia sînt 
categorii sociale. Ca toate fenomenele sociale, căsătoria și 
familia apar și se dezvoltă. Marxismul a arătat că odată cu 
dezvoltarea condițiilor materiale ale vieții societății, se modi
fică formele căsătoriei și familiei și, ca urmare, se modifică 
și normele morale care reglementează relațiile dintre sexe.

în perioada luptei împotriva feudalismului, burghezia a 
declarat drept imorală căsătoria care nu se baza pe drago
stea reciprocă și pe liberul consimțămînt al soților. Dar în 
regimul capitalist, căsătoria din dragoste, ca drept inaliena
bil al omului, a avut aceeași soartă ca și celelalte drepturi 
ale omului. Cerința căsătoriei din dragoste și a liberului con
simțămînt al soților, proclamată de burghezie, a rămas o 
revendicare pe hîrtie.

De-alungul istoriei societății împărțite în clase, re
lațiile bazate pe proprietatea privată âu lipsit căsătoria de 
baza morală și anume de sentimentul de dragoste dintre soți. 
De aceea, eroul unei nuvele de Maupassant spune, nu fără 
temei, că între dragoste și căsătorie nu există nimic comun, 
într-adevăr, în păturile de sus ale societății împărțite în clase, 
pentru căsătorie aveau importanță în special averea, origi
nea, religia, moștenirea averii etc., iar nu dragostea. Căsăto
riile erau încheiate deseori de părinții mirelui și miresii, 
cărora nu li se cerea consimțămîntul.

întemeietorii marxismului au prevăzut că în societatea în 
care nu va exista exploatarea omului de către om, în care fe
meia va fi un membru liber și egal în drepturi al societății, 
căsătoria va înceta să mai reprezinte o tranzacție (comercială, 
politică etc.) cum a fost și rămîne în mediul claselor exploa
tatoare. în felul acesta dispar piedicile din calea alegerii li
bere a soțului, din calea căsătoriei din dragoste. Căsătoria

14

nu mai are nevoie de „binecuvîntarea“ bisericii și nu cunoa
ște reacțiile care decurg din apartenența la un cult religios 
sau grup național etc. Familia devine un teren pe care se 
dezvoltă demnitatea cu adevărat umană, atît a bărbatului cît 
și a femeii, raporturi cu adevărat umane, atît între soț cît și 
între părinți și copii.

întărirea acestei baze morale a căsătoriei va trebui să con
tribuie la consolidarea căsniciei, la trăinicia ei. Dragostea se
rioasă nu constituie un fenomen trecător în viața omului, 
existent doar în perioada premergătoare căsătoriei, cum 
cred unii oameni vulgari. Acest sentiment poate să dăinu
iască și să se întărească în tot cursul căsniciei, atunci cînd 
aceasta unește doi oameni cu aceleași idealuri si concepții de 
viață, doi oameni cu inima curată, sinceri si cinstiți-

Marea majoritate a tinerelor familii care se formează la 
noi sînt tocmai asemenea familii socialiste în care soții, ma
turi moralicește, sînt uniți prin iubire, țeluri, stimă și res
pect reciproc, printr-o concepție sănătoasă despre familie.

Mai sînt însă unii tineri care nu privesc cu destulă serio
zitate și răspundere întemeierea familiei. Un aspect întîlnit 
în această privință este ușurința cu care unii tineri căsăto
riți introduc acțiuni de divorț. Asemenea tinere familii ori 
au fost întemeiate în grabă, dintr-un sentiment ușuratic, ori 
cei care vor să se despartă fac acest act din nechibzuință, 
din lipsa conștiinței responsabilității pe care și-au asumat-o 
atunci cînd au devenit soț și soție. Iată un exemplu, de ase
menea nechibzuință care, din fericire, s-a terminat fără ur
mări rele pentru tânăra familie. în fața instanțelor Tribu
nalului raional 23 August din București s-au prezentat soții 
Dumitru și Ioana S„ părinții unui copil de 7 ani. Motivul 
divorțului: soțul întîrzia mereu să vină acasă, soția era ge
loasă si se iscau discuții. Cei doi soți s-au prezentat în fața 
instanței supărați tare unul pe altul și hotărîți „categoric” 
să „termine”. S-a discutat de cîteva ori cu ei, cu multă aten
ție, demonstrîndu-li-se că la mijloc este ușurință și neserio
zitate, și familia (cei doi soți, împreună cu copilul) au ple
cat acasă, tot împreună, conștienți că s-au pripit intentând 
divorț.

în cadrul muncii educative desfășurată de organizațiile 
U.T.M., un loc important îl «re educarea la toți tinerii a unei
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concepții clare despre viața de familie, astfel ca, fiecare tî
năr să înțeleagă profund marile răspunderi pe care și le a- 
sumă atunci cînd se hotărăște să întemeieze o familie.

Cedă ce caracterizează tineretul nostru, educat de partid, 
este spiritul de răspundere în întemeierea familiei, atitudi
nea sănătoasă față de căsătorie.

...Iată doi dintre acești tineri, în toată plenitudinea lor ur- 
cînd munții înalți. Nu, nu în excursie, nu în plimbare. El este 
inginer silvicultor și conduce acolo, în munții Gurghiului, 
șantierele de exploatări forestiere ; ea este inginer feroviar 
și răspunde de rețeaua de căi ferate înguste și de trenurile 
care circulă acolo în munți și transportă lemnul. Amîndoi 
sînt prinși de ani de zile într-o acțiune mare, muncesc cu 
răspundere, ajutîndu-se, sfătuindu-se și toată munca aceasta, 
și răspunderile, și legătura cu munții lor — totul îi leagă și 
mai mult. Ei au adus pe lume și pentru munții lor, acolo, un 
copil. Căminul lor strălucește. El s-a dedicat muncii oameni
lor de pe șantier și familiei ; ea s-a dedicat muncii, trenuri
lor ei, nesfîrșitelor transporturi — și familiei. El este stu
dios și energic, scrie studii de specialitate care se traduc și în 
alte limbi ; ea este o ingineră bună.

Iată-i și pe alți doi tineri, înalți și robuști, în hainele lor 
de protecție — el metalurgist, ea sudoriță. S-au așezat la o 
masă scriindu-și autobiografiile necesare pentru intrarea în 
partid. Sînt de pe Crișuri amîndoi, și sînt de vreo zece ani 
căsătoriți. Copiii lor sînt la școală. Cei doi, coborînd de pe 
Crișuri, s-au întîlnit la o uzină, în Brașov —• ucenici amîndoi. 
Ea a devenit o sudoriță bună și o bună activistă printre fe
mei ; el este un metalurgist de nădejde. Au mers împreună, 
au înaintat neclintit către țelurile lor mari — învățătura, o 
profesiune, un cămin, o conștiință de om adevărat.

Așa arată deci acești tineri, milioane de tineri, perechi, pe
rechi, în pragul căminului lor, înconjurați de copiii lor. Ei 
au așternut acele brațe de flori de la cununia lor la temelia 
căminului și acum zidesc liniștiți, înalță liniștiți și luminați 
de idealuri mari cetatea aceea fermecată a vieții lor, cu fe
restrele larg deschise spre ziua de mîine. Familia pe care au 
întemeiat-o va naviga neabătut într-acolo.

Aceasta este o familie socialistă.
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Măsuri pentru îmbunătățirea 
regimului de contractare și sporire 

a producției de fasole boabe
O hotănre a Consiliului de Miniștri

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ambasador

al R. P. Polone în R. P. Romînă
Printr-o hotărîre a Consiliu

lui de Miniștri au fost luate 
o serie de măsuri pentru îm
bunătățirea regimului de con
tractare a fasolei boabe și 
sporirea producției. Aplicarea 
măsurilor prevăzute în acea
stă hotărîre cointeresează uni
tățile agricole socialiste în ob
ținerea de recolte mari, reali- 
zînd prin valorificarea lor ve
nituri sporite.

Tinînd seama de faptul că 
fasolea se numără printre cele 
mai importante plante legumi
noase, fiind consumată atît în 
stare verde, cît și uscată sau 
conservată, hotărîrea prevede 
în primul rînd preturi stimu
lative pentru unitățile culti
vatoare. Incepînd cu recolta a- 
cestui an, preturile de contrac
tare sînt de 3,70 lei/kg, pentru 
fasolea boabe din soiuri Albă 
mare (Boambă), de 3,50 lei/kg 
pentru fasolea boabe din soiu
rile Oușoară, Cealî, Michigan, 
I.C.A. 362 si I.C.A. 416, de 3,30 
lei/kg pentru fasolea boabe 
din soiurile Ialomița, Banat și 
Măruntă de Transilvania, și 
de 3,15 lei/kg pentru fasolea 
boabe amestec de soiuri. A- 
ceste preturi se aplică si pen
tru fasolea boabe livrată de 
unitățile agricole din sectorul 
de stat.

Gospodăriile agricole colec
tive beneficiază de avantajul 
avansurilor bănești. Hotărîrea 
prevede ca ele să primească, 
la cerere, în momentul înche
ierii contractului, un avans de 
100 lei pentru fiecare sută de

intens
la semănatul

(Urmare din pag. I)

nolea de a se semăna cu mîna, 
pe terenuri jalonate și marcate 
acolo unde umiditatea este 
mai mare. Pe de altă parte, 
unii mecanizatori nu-și fac 
conștiincios datoria. De pildă, 
în ultimele zile, deși timpul 
s-a îmbunătățit simțitor, în 
medie au lucrat zilnic numai 
5 din cele 7 tractoare ale bri
găzii a treia de la S.M.T. Spă
tărești, care deservește G.A.C. 
din comuna Baia. Motivul „nu 
permite terenul" s-a dovedit 
neîntemeiat, deoarece s-a con
statat că suprafețe destul de 
întinse erau zvîntate și se pu
tea, deci, intra cu tractorul pe 
brazdă. Aceeași situație am 
întîlnit-o șî la G.A.C. Probota, 
unde pînă la 20 aprilie au stat 
nefolosite, în curtea gospodă
riei, două semănători 2 SPC 2. 
Revenind la situația desfășu
rării însămînțărilor în G.A.C. 
Baia, trebuie să mai subliniem 
faptul că se pierde timp pre
țios cu deplasarea tractoarelor 
cale de 2—3 kilometri pînă la 
sediul gospodăriei colective 
pentru alimentare, cu toate că 
se putea rezolva situația fie 
prin repartizarea unei căruțe 
care să transporte carburanții 
pe cîmp, la locul de muncă al 
brigăzii, fie prin amenajarea 
aici a unui sub-depozit. Tot la 
Baia, mecanizatorul Iile Du
mitru (care, de obicei, nu-și 
îngrijește motorul și acesta se 
defectează des) a scos din 
funcțiune un tractor, izbindu-1 
din neglijență, de un copac. 
Toate acestea, adunate, duc la 
întîrzierea însămînțării porum
bului, întîrziere care va „dij- 
mui“, fără îndoială, recolta.

Din analiza situațiilor con
statate cu ocazia raidului nos
tru, rezultă că în raionul Făl
ticeni există suficiente posibi
lități pentru sporirea ritmului 
de lucru la însămînțarea po
rumbului. Aceasta se poate 
realiza, pe de o parte, prin fo
losirea, alături de tractoare, a 
tuturor atelajelor proprietate 
obștească și prin semănarea 
cu mîna a suprafețelor neme- 
canizabdle sau cu un grad mai 
mare de umiditate. Este nece
sară, deci, antrenarea tuturor 
forțelor gospodăriilor colective. 
Organizațiilor de bază U.T.M. 
le revine acum datoria de 
mare răspundere de a-i mobi
liza pe toți tinerii colectiviști 
la lucru, îndrumîndu-i să aju
te îndeosebi la lucrările care

Convorbire cu un participant 
la concursul „Iubiți cartea"

a atîția alți tineri 
din generația sa, 
prietenul meu, par
ticipantul la con- 
concursul „Iubiți 
cartea', e un îndră
gostit de poezia lui 

Nicolae Labiș, din care cunoaște 
pe dinafară multe versuri. Ne 
întâlneam, deci, doi prețuitori ai 
unuia dintre cei mai înzestrați 
artiști ai cuvintului dăruiți de 
poporul nostru literaturii. Era 
firesc să fiu întrebat:

— De ce-ți place Labiș ?
— N-aș putea să-ți spun cu 

precizie de ce. Oricîte argumente 
aș aduna, rezultatul final n-ar 
acoperi decît în parte adevărul. 
Sînt însă cîteva elemente din 
care aș dori să-ți încheg un răs
puns măcar aproximativ : pentru 
că e un poet al epocii noastre. 
Pentru că a iubit, văzînd în dra
goste setea umană de frumos, de 
puritate, de mai înalt. Pentru că 
s-a făcut ecoul tuturor celor ce 
aspiră spre desăvîrșire. Pentru 
umanismul lui. Pentru încrederea 
lui nețărmurită în comunism. 
Pentru entuziasmul lui.

Labiș a unit în poezie, cu atîta 
autenticitate și profunzime, pa
siunea sentimentului cu aceea a 
ideilor, a surprins atît de nuanțat 

kilograme fasole contractată. 
De asemenea, acelor gospodă
rii colective situate la o di
stantă mai mare de 10 km de 
bazele de receptionare a pro
duselor agricole li se vor plăti, 
în raport cu distanta, si costul 
transportului pînă la baze.

In hotărîrea Consiliului de 
Miniștri sînt cuprinse preve
deri în baza cărora Consiliul 
Superior al Agriculturii va lua 
măsuri pentru extinderea su
prafețelor cultivate cu fasole 
și amplasarea culturilor în 
zonele cele mai favorabile. In 
același timp, se vor lua mă
suri pentru asigurarea unități
lor contractante cu cantitățile 
necesare de semințe din soiu
rile cele mai valoroase. Este 
stabilită de asemenea sarcina 
de a se obține noi soiuri de fa
sole de mare producție. Consi
liul Superior al Agriculturii 
va elabora recomandări pentru 
extinderea celor mai bune me
tode agrotehnice pentru cul
tura fasolei în ogor propriu și 
în culturi intercalate și va în
druma gospodăriile colective 
în stabilirea normelor de lucru 
diferențiate pentru cultura po
rumbului intercalat cu fasole.

înfăptuirea sarcinilor prevă
zute în această hotărîre va 
duce la sporirea suprafețelor 
însămîntate cu fasole încă din 
această primăvară, astfel îneît 
să se obțină o recoltă bună în 
vederea aprovizionării popu
lației și asigurării industriei 
de conserve cu materie primă.

porumbului I
cer mai multă operativitate, 
mai multă urgență (la pregă
tirea terenului, transportul se
mințelor și al carburanților, 
la semănat cu atelajele sau cu 
mîna).

Totodată se impune luarea, 
fără întîrziere, de către condu
cerea S.M.T. Spătărești, a mă
surilor necesare pentru reme
dierea rapidă a defecțiunilor 
tractoarelor și semănătorilor, 
pentru crearea de subdepozite 
de carburanți și lubrifiant! în 
cîmp, la locul de muncă al bri
găzilor și pentru mai buna or
ganizare a activității mecani
zatorilor. în același timp, gru
pele U.T.M. din brigăzile de 
tractoriști să intensifice mun
ca politică de educație, să ia 
prompt atitudine împotriva 
manifestărilor de indisciplină, 
a celor care fac lucrări de oa- 
litate necorespunzătoare, să-i 
mobilizeze activ pe toți tinerii 
mecanizatori în întrecerea so
cialistă pentru efectuarea în- 
sămînțărilor la timp și con
form recomandărilor agroteh
nicii.

In portul de pasageri Brăila
Foto: S. VIOREL
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și la atît de răscolitoare tensiuni 
lirice efortul uman de cunoaște
re și de autodepășire. Labiș a 
fost un incandescent, urzind ca o 
văpaie pînă în ultima clipă, un 
albatros care invită la zboruri 
amețitoare și tulburătoare, un 

„Eu nu 
e-iin cin tec

X

mai sint9
tot ce sînt66

meșter Manole creator de frumu
seți, finind mereu să iște altele 
și mai frumoase, un romantic re
voluționar. La el metafora pără
sește regiunile exterioare ale 
poeziei și țintește să concretizeze 
esența, chemîndu-te la meditație.

— Observ că încerci caracteri
zarea poeziei lui Labiș, apelînd 
la unele elemente ale universului 
său poetic.

— Mi se pare natural. Labiș 
gîndește în imagini, ferindu-se 
de declaratism, de idei nude sau 
de expresii demonetizate prin 
prea deasă întrebuințare. Ca ori-

Aspect din secția preparale de la Bumbăcăria Romînească Jilava.
Foto: AGERPRES

Primirea de către 
președintele Marii Adunări Naționale, 

Ștefan Voi tec, a delegației 
de parlamentari francezi

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Stefan Voitec, a 
primit vineri la amiază la Pa
latul Marii Adunări Naționale 
delegația Comisiei afacerilor 
culturale, familiale și sociale 
a Adunării Nationale Fran
ceze, condusă de deputatul dr. 
Martin Hubert.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
au luat parte acad. St. S. Ni
colau, președintele Grupului

Vizita delegației de parlamentari francezi
Vineri dimineața, delegația Co

misiei afacerilor culturale, familia
le și sociale a Adunării Naționale 
Franceze, condusă de deputatul dr. 
Martin Hubert, a făcut o Vizită la 
Ministerul Invățămîntului, unde au 
fost primiți de Ștefan Bălan, mi
nistrul invățămîntului.

Au fost de față Sandu Ioan, 
adjunct al ministrului sănătății șl 
prevederilor sociale, C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu și Marin Rădoi, 
deputați în Marea Adunare Națio
nală, Ștefan Birlea, președintele 
Consiliului U.A.S.R.

în cursul aceleiași dimineți, de
putății francezi au făcut o vizită 
la Institutul de recuperare a capa
cității de muncă unde au fost sa
lutați de prof. dr. Mihail Maurer, 
directorul acestui institut.

Președintele Comisiei pentru cul
tură și învățămînt, acad. Ștefan 
Milcu șl președintele Grupului 
parlamentar pentru relațiile de 
prietenie Romînia-Franța, din 
Marea Adunare Națională, acad. 
Șt. S. Nicolau, au oferit vineri un 
dejun la restaurantul Pădurea Bă- 
neasa în cinstea delegației Comi
siei afacerilor culturale, familiale 
și sociale a Adunării Naționale 
Franceze, condusă de deputatul dr. 
Martin Hubert.

Au participat Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor 

ce poet autentic, și-a configurat 
un univers poetic al lui, reflecta
rea complexă a modului său de 
a percepe și transfigura realita
tea. Elementele acestui univers 
aparțin unui artist recent desfă
cut de vîrsta copilăriei și a ado

lescenței, avîntat temerar în 
lupta pentru nou, progres și pur. 
Povestea, mitul, visul romantic 
ii alimentează viziunea, lărgin- 
du-i orizonturile și deschi.zîndu-i 
posibilitatea de a îmbrățișa omul, 
pămîntul și cosmosul într-o uni
tate osmotică, materializată în 
tendința de a împrumuta elemen
tul metaforic din cele mai di
verse domenii pentru a defini o 
stare sufletească sau o idee. Prin 
Labiș a intrat în poezia noastră 
tinără pădurea ca simbol de 
basm al umanității și ca prote
guitoare a candoarei, cu cerbii,

pentru relațiile 
Romînia-Franța, 
Milcu, președin- 

pentru cultură 
a Marii Adunări

parlamentar 
de prietenie 
acad. Ștefan 
tele Comisiei 
$i învătămînt
Naționale si alti membri ai a- 
cestei comisii.

Au fost de fată Pierre Paul 
Bouffanais, ministrul Franței 
în R. P. Romînă si membri ai 
legației.

(Agerpres)

externe, Jean Livescu, adjunct al 
ministrului Invățămîntului, Sandu 
Ioan, adjunct al ministrului sănă
tății și prevederilor sociale, Alex. 
Buican, vicepreședinte al Institutu
lui Romin pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea, deputați in 
Marea Adunare Națională.

Au luat parte Pierre Paul 
Bouffanais, ministrul Franței în 
R. P. Romînă și membri ai legației.

★
Ministrul Franței în R. P. Romî

nă, Pierre Paul Bouffanais a oferit 
vineri după-amiază un cockteil în 
saloanele legației în cinstea dele
gației Comisiei afacerilor culturale, 
familiale și sociale a Adunării Na
ționale Franceze și a delegației 
Universității din Paris, care fac o 
vizită în țara noastră.

Au luat parte Grigoro Geamănn, 
secretarul Consiliului de Stat, Ște
fan Bălan, ministrul Invățămîntului, 
Pompiliu Macovei, adjunct al mi
nistrului afacerilor
Ștefan Milcu, acad. Șt. S. Nicolau, 
conducători ai unor instituții cen
trale, deputați în Marea Adunare 
Națională, oameni de știință și cul
tură, reprezentanți ai conducerii 
Universității din București, membri 
aj corpului didactic universitar, 
ziariști.

externe, acad.

(Agerpres)

căprioarele, vulturii, urșii, veve
rițele și lupii săi, cu muzica ei 
rapsodică amintind de atmosfera 
de vrajă din eminescianul „Că
lin“. Prin Labiș pătrunde în a- 
ceeași poezie a tinerilor elogiul 
purității adolescente vrășmășile 
de război și de viciu. Și tot prin 
el au apărut în lirica celor de 
douăzeci de ani metodele etice 
ale frământărilor intime, metafo
ra „luptei cu inerția", dramati
cele zvircoliri ale „omului comun" 
de n ieși din mediocritate. In 
toate, Labiș se vădește a fi un 
excelent realizator. Afirmația 
ți-ar putea părea exagerată. Nu 

uita însă că zborul albatrosului 
nostru s-a frînt la 21 de ani, că 
o serie de poeme postume n-au 
ajuns a fi definitivate, că puțini 
poeți au izbutit a-și impune ori
ginalitatea cu atîta sîrguință, la 
o vîrstă ce nu cunoștea încă 
echilibrul maturității. Aminteș- 
te-ți de „Primele iubiri“, de în
ceputul și finalul poemului. Rar 
se întîlnesc versuri care si ex
prime atît de plastic fi de mu
zical euforia dragostei...

— „Azi sînt îndrăgostit. E un 
eurqjibeu 1 Deasupra lumii sufle-

WORT
® Peste 15 000 de spectatori au 

urmărit aseară pe stadionul Repu
blicii din Capitală întllnirea inter
națională de box dintre echipele 
reprezentative ale R. P. Romîne șl 
Italiei. Meciul s-a Încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 5—5.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate In ordinea celor 10 categorii: 
P. Vacca dispune la puncte de C. 
Ciucă ; N. Puiu învinge la puncte 
pe F. Zurlo A. Olteanu Întrece la 
puncte pe G. Girgenti; PI. Pătraș- 
cu dispune prin abandon pentru 
rănire de I. Biscoti ■ I. Mihalik în
vinge Ia puncte pe G. Simili > S. 
Bertini învinge la puncte pe V. 
Mlrza : R. Golfarini Învinge la 
puncte pe V. Badea ; D. Murro În
vinge la puncte pe 1. Monea, C. 
Pinto Întrece la puncte pe 
zel i V. Mariulan dispune 
te de D. Cane.

P. Meni
la puna-

1 000 de 
sala Ar

ale
international masculin

• Aseară la Cluj peste 
spectatori au urmărit In 
matei primele două meciuri 
turneului 
de baschet. Echipa R. P. Romîne a 
învins cu scorul de 82—73 (45—34) 
echipa R. P. Bulgaria, iar R. P. 
Polonă a Întrecut cu 71—63 (29— 
33) pe R. S. Cehoslovacă.

(Agerpres)

Prețuirea
(Urmare din pag. I)

în medie cu 15—20 de zile 
produs ; creșterea gradului 

echipare a produselor cu

(ie 
pe 
de 
S.D.V.-uri cu 10 la sută ; orga
nizarea procesului de producție 
în flux continuu în secțiile ca- 
zangerie și mecanică reducloa- 
re; extinderea unor procedee 
noi ca : danturarea combinată, 
sudura automată și semiauto
mată, uscarea miezurilor cu 
bioxid de carbon etc.

Întrecerea socialistă a fost 
acea forță care a adunat la un 
loc, ca un fluviu puternic, toate 
energiile colectivului. Prin ea 
au prins viată și ideile îndrăz
nețe, și spiritul gospodăresc, și 
talentul, și priceperea muncito
rilor de a executa piese de cea 
mai bună calitate. Pornind cu 
entuziasm la îndeplinirea unor 
sarcini, metalurgiștii de la 
„Vulcan” au sporit în acest an 
succesele din 1962. Astfel, pe 
primul trimestru al anului, pla
nul a fost îndeplinit la toți in
dicii, realizîndu-se economii la 
prețul de cost în valoare de 
1 400 000 lei.

Colectivul acestei uzine este 
hotărît să obțină în acest an 
succese și mai mari. Hotărîrea 
aceasta s-a manifestat încă o 
dată ieri după amiază, cu pri
lejul adunării festive care a a- 
vut loc. Tovarășul Isac Martin, 
președintele C.C.S., a înmînat 
metalurgiștilor de Ia Vulcan 
„Steagul roșu de întreprindere 
fruntașă” și „Diploma de între
prindere fruntașa’ decernate de 
Consiliul Central al Sindicatelor, 
i-a felicitat pentru frumoasele 
rezultate obținute și le-a urat 
noi succese în întrecerea socia
listă.

„Bucuria pe care o trăim 
astăzi este nespus de mare pen
tru noi — spunea tovarășul 
Rovin Bustan, directorul tehnic

tului meu. / Izvoarele s-au lumi
nat Ș> sună / Oglinzile ritmîn- 
du-și-le-n dans, / Și brazii mei 
vuieso fără furtună / într-un 
amețitor sonor balans, / în vii vi
brează struguri străvezii I Crista
lurile cîntecelor grele / Și stropi 
scăpărători de melodii / Ca rouă 
naso în ierburile mele. / Eu curg 
întreg în acest cîntec sfînt : / Eu 
nu mai sînt, e-un cîntec tot ce 
sînt“.

— Sau atît de intens original 
dragostea pentru partid și so
cialism, figurate în nemuritoarea 
metaforă a stelei polare „Osie a 
lumilor“, in jurul căreia se în- 

vîrt universuri și roiuri astrale 
și care, dacă s-ar rupe, „lumile 
ar cădea, huruind dedesubt“, iar 
viața s-ar stinge. Asemenea ei...

— „Arde o stea între multele 
stele, / Arde pe ceruri și pe dra
pele, / Capăt de osie — roșia 
stea — / Osia trece prin inima 
mea. / Lumea-mi se-nvîrte pe 
osia dură / In anotimpuri do 
frig și căldură, v' Și cînd furtunile 
mă bîntuiesc, I Cerbii și vulturii 
mei o privesc...

— Labiș a fost un poet comu
nist. Și adevărul acesta răzbate 
puternic din întreaga lui operă,

La 26 aprilie tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romî
ne, a primit pe ambasadorul 
extraordinar si plenipotențiar 
al Republicii Populare Polone, 
Wieslaw Sobierajski, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare în R. P. Romînă.

La solemnitate au participat 
tovarășii Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, și 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat.

în cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej, ambasadorul R. P. 
Polone. Wieslaw Sobierajski, 
după ce a transmis Consiliului 
de Stat, guvernului Republicii 
Populare Romîne și poporului 
romin un călduros salut și ex
presia sentimentelor de since
ră prietenie din partea Consi
liului de Stat ai Republicii 
Populare Polone, a guvernu
lui și a poporului polonez, a 
subliniat că prietenia și cola
borarea polono-romînă a căpă
tat o nouă semnificație, deve
nind mai bogată si multilatera
lă, din momentul cînd popoa
rele ambelor țări au pășit pe 
drumul construcției socialiste.

în continuare, a arătat că 
relațiile de prietenie și cola
borare dintre țările noastre se 
consolidează si se lărgesc an 
de an, subliniind contribuția 
importantă ne care a adus-o la 
adîncirea acestor relații vizita 
în R. P. Polonă a delegației de 
partid si guvernamentale a 
R. P. Romîne, condusă de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care a avut loc în anul 1961.

Ambasadorul Wieslaw So
bierajski a subliniat că R. P. 
Polonă, împreună cu celelalte 
țări socialiste, împreună cu 
toate forțele păcii, nu-și pre
cupețește eforturile pentru 
destinderea situației interna
ționale.

în încheiere, ambasadorul 
R. P. Polone si-a exprimat sa
tisfacția pentru posibilitatea pe 
care o va avea de a cunoaște 
nemijlocit realizările impor
tante obținute de poporul ro- 
mîn în construcția socialistă și 
hotărîrea sa de a contribui la 
dezvoltarea prieteniei frățești 
dintre cele două tari,

în răspunsul său, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al

fruntașilor
al uzinei. Distincțiile acordate 
colectivului nostru ne mobili
zează și mai puternic în între
cerea socialistă și sîntem hotă- 
rîți ca Steagul roșu de între
prindere fruntașă pe ramură să 
rămînă și pe mai departe în 
uzina noastră".

★
Printre unitățile industriale 

distinse cu Steagul roșu și Di
ploma de întreprindere fruntașă 
pe ramură acordate de C.C.S. 
pentru realizările obținute pe 
anul 1962 se mai află și colec
tivele Uzinei „Laromet" din 
Capitală, întreprinderii miniere 
„Bihorul” din regiunea Crișana, 
Institutului de Proiectări chi
mice „IPROCHIM”-București, 
întreprinderii de construcții in
dustriale și montaje Brașov, 
constructorilor întreprinderii 
Șantierului de construcții mon- 
taje-Craiova, Depoului C.F.R. 
Arad, întreprinderii poligrafice 
nr. 4 din Capitală și altele.

INFORMAȚII
In cursul dimineții de vineri, 

delegația Universității din Paris, 
condusă de Jean Roche, rectorul 
acestei universități, a fost primită 
la Rectoratul Universității din 
București de acad. Miltiade Fili- 
pescu și prof. univ, Alexandru 
Bălăci, prorectori ai Universității.

A fost de față tov. Jean Livescu, 
adjunct al ministrului invățămîn
tului.

La amiază, prof. univ. Jean 
Roche a ținut în fața studenților șl 
cadrelor didactice de la Facultatea 
de biologie o conferință privind 
realizări ale biochimiej franceze.

In cursul după-amiezii, oaspeții 
francezi au vizitat Capitala.

(Agerpres)

fie că e vorba de poemele lui 
antirăzboinice, fie că e vorba de 
elogiul omului entuziast (amin- 
tește-ți de suita de versuri in
cluse în ciclul „Entuziasm") sau 
de elogiul patriei socialiste. S-ar 
putea cita numeroase poezii care 
să probeze temeinicia acestei afir
mații. Sînt sigur că le cunoști. 
Ele abundă atît în volumul de 
debut „Primele iubiri“, apărut cu 
cîteva zile înainte de moartea lui 
Labiș, ca și în volumul postum 
„Lupta cu inerția“. Recent a a- 
părut un volum omagial cuprin- 
zînd întreaga lui operă poetică, 
tn fiecare arde patosul unui poet 
militant, angrenat cu toată ființa 
lui în lupta pentru biruința idei
lor comuniste.

— Care ți se pare a fi izvorul 
tulburătoarei sale poezii ?

— Labiș a fost, fără îndoailă, 
înzestrat cu un talent matur 
neobișnuit. Dar și cu altceva : cu 
o nepotolită sete de cunoaștere. 
A fost, ca să intrebuiențez o ex
presie de a lui, un „lacom de 
idei", un înfometat căutător de 
puritate morală, un îndrăgostit 
de ozonul înălțimilor, un poet 
care se socotea a fi responsabil 
cu fericirea. Pentru a-și transcrie 
opinia, a învățat meșteșugul la 
școala unor geniali creatori: 
Eminescu, Sadoveanu, Arghezi fi 
mai ales la marele autor al „Mio
riței“ și al „Meșterului Manole". 
Labiș n-a mai ajuns să făurească 
operele de care era capabil. Dar 
„fîntîna" de apă vie a versului 
său, curge-n sufletele noastre 
„fără odihnă, fără uitare, fără 
somn".

AUREL MARTIN 

Republicii Populare Romîne, a 
mulțumit pentru aprecierile și 
cuvintele calde adresate po
porului romîn și i-a urat nou
lui ambasador al R. P. Polone 
bun venit în R. P. Romînă.

în continuare, a arătat că, 
însuflețite de înfăptuirea ace
luiași țel, — construirea socia
lismului și comunismului — 
popoarele noastre acordă o 
înaltă prețuire relațiilor de 
trainică prietenie care se dez
voltă neîncetat între Republi
ca Populară Romînă și Repu
blica Populară Polonă.

Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Polonă 
aduc o contribuție de seamă 
la cauza întăririi unității marii 
comunități a țărilor socialiste, 
la cauza păcii și socialismului.

Poporul romîn urmărește cu 
simpatie și se bucură sincer 
de realizările obținute de po
porul frate polonez, sub con
ducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez, în munca 
sa pentru dezvoltarea econo
miei naționale și creșterea 
continuă a nivelului său de 
trai.

Profund atașate cauzei păcii 
— a subliniat tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej — țările 
noastre, împreună cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări so
cialiste, nu precupețesc nici 
un efort în lupta nobilă pen
tru triumful ideilor socialis
mului și păcii în lume. Guver
nul Republicii Populare Ro
mîne și guvernul Republicii 
Populare Polone, consideră că 
pentru menținerea și consoli
darea păcii în lume există o 
cale sigură : înfăptuirea dezar-

Ședința a XlV-a
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria de petrol și gaze

în zilele de 18—25 aprilie 
1963 a avut loc la București 
ședința a XIV-a ordinară a 
Comisiei permanente pentru 
industria de petrol și gaze a 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

La ședință au participat de
legațiile țărilor membre ale 
Consiliului Republicii Popu
lare Bulgaria, Republicii So
cialiste Cehoslovace, Republi
cii Democrate Germane, Re
publicii Populare Polone, 
Republicii Populare Romîne, 
Republicii Populare Ungare, 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

La ședință s-a ascultat co
municarea președintelui Comi
siei asupra sarcinilor ce decurg 
din hotărîrile sesiunii a XVII-a 
a Consiliului și cele ale ședin
țelor a III-a și a IV-a ale Co
mitetului Executiv al Consi
liului și a măsurilor practice 
pentru îndeplinirea acestora.

Comisia a pregătit raportul 
privind rezultatele activității 
sale în anul 1962 și orientarea 
principală de viitor a lucrări
lor sale, menționînd îndepli
nirea cu succes a hotărîrilor 
adoptate de Consfătuirea re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din 
țările membre ale C.A.E.R. din 
iunie 1962.

în cadrul Comisiei s-au în
ceput lucrările de coordonare 
a planurilor de dezvoltare a 
industriei de petrol și gaze pe 
perioada de perspectivă gene
rală, de coordonare a planuri
lor de investiții principale pe 
anii 1964—1965 și perioada ur
mătoare. La ședință s-a re
marcat că în domeniul dez
voltării coordpnării planurilor 
pe perioada de perspectivă ge
nerală s-au făcut lucrări în

Ședința Comisiei permanente 
de comerț exterior a Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc
între 23—25 aprilie, a avut 

loc la Moscova ședința Comi
siei permanente C.A.E.R. pen
tru comerțul exterior.

La lucrările ședinței comi
siei au participat delegațiile 
țărilor membre ale consiliului: 
Republicii Populare Bulgaria, 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, Republicii Democrate 
Germane. Republicii Populare 
Mongole, Republicii Populare 
Polone, Republicii Populare 
Romîne, Republicii Populare 
Ungare, Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

La ședința comisiei au parti
cipat, în calitate de observa
tori, reprezentanții Republicii 
Populare Chineze, Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
Republicii Democrate Viet
nam.

Comisia a făcut bilanțul co
merțului reciproc al țărilor 
membre C.A.E.R. din anul 1962 
și a examinat rezultatele ac
tivității depuse pentru înche
ierea protocoalelor, privind li
vrările reciproce de mărfuri 
pe anul 1963 ale țărilor mem
bre C.A.E.R.

în anul 1962, schimbul reci
proc de mărfuri al țărilor 
membre C.A.E.R. a crescut cu 
14 la sută fată de anul 1961, 
din care livrările de mașini și 
utilaje au crescut cu 21 la

Plecarea delegației de
In dimineața zilei de 26 a- 

prilie a. c. a plecat spre patrie 
delegația de activiști ai P.C. 
Bulgar condusă de tov. Stoian 
Karadjov, membru al C. C. al 
P. C. Bulgar, care la invitația 
C.C. al P.M.R. a făcut o vi
zită în tara noastră.

La aeroport delegația a fost 
condusă de tovarășii Ghizela 

mării generale și totale, licHÎ- 
darea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, dezvol
tarea colaborării între toate 
țările, fără deosebire de orîn- 
duirea lor socială, pe baza 
principiilor leniniste ale co
existenței pașnice.

în încheiere, tovarășiil 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
transmis Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone^ 
guvernului și poporului polo
nez sentimentele de prietenia 
sinceră ale poporului romîn și 
cele mai bune urări ale sale 
pentru noi succese în opera de 
construire a socialismului în 
Republica Populară Polo
nă și l-a asigurat pe noul 
ambasador că se va Bucu
ra de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne și al 
guvernului romîn în îndepli
nirea înaltei misiuni ce-i 
revine în țara noastră.

între tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ambasadorul 
Wieslaw Sobierajski a avut 
loc apoi o convorbire cordială 
la care au participat tovarășii 
Corneliu Mănescu și Grigore 
Geamănu.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, am
basadorul R. P. Polone a fost 
însoțit de Bernard Dodziuk, 
consilier comercial, col. Adam 
Lewko, atașat militar, naval 
și al aerului, Jerzy Lasocki și 
Henryk Roman, atașați co
merciali, Ștefania Baronska- 
Bednarz și Leon Modrzejew- 
ski, secretari, Mieczyslaw Kli- 
mas, atașat și Lucjan Slomka, 
secretar arhivist.

semnate pentru pregătirea 
calculelor orientative ale ba
lanței de combustibil și ener
gie a țărilor de democrație 
populară din Europa. De ase
menea, s-au scos în evidență 
succesele în mersul construc
ției conductei de țiței „Prie
tenia” și darea în exploatare, 
înainte de termen, a sectorului 
conductei pe teritoriul Unga
riei.

Afară de aceasta, Comisia a 
examinat raportul asupra o- 
rientării principale a lucrări
lor de prospecțiuni și explo
rări geologice pentru țiței și 
gaze în țările membre ale 
C.A.E.R., întocmite pe baza 
estimării preliminare a rezer
velor de prognoză de țiței și 
gaze în aceste țări. Cu priviră 
la această problemă s-a elabo
rat o serie de propuneri pen
tru utilizarea mai eficientă a 
mijloacelor alocate de țări 
pentru lucrările de prospec
țiuni și explorări geologice în 
scopul creșterii rezervelor in
dustriale de țiței și gaze.

De asemenea, la ședință 
s-au adoptat hotărîri cu privi
re la materialele organelor de 
lucru ale Comisiei care s-au 
ocupat de problemele produc
ției de uleiuri, de aplicarea 
proceselor de hidrogenare în 
prelucrarea țițeiului, produc
ția și consumul unsorilor con
sistente, extracția de hidro
carburi aromate, unificarea a- 
paraturii și utilajului pentru 
gaze, pregătirea propunerilor 
pentru coordonarea investiții
lor principale în industria de 
petrol și gaze.

Ședința Comisiei a decurs 
în spirit de înțelegere reci
procă, în atmosferă de priete
nie și muncă constructivă.

sută. Prin protocoalele privind 
livrările reciproce de mărfuri 
pe anul 1963 se prevede creș
terea în continuare a schim
bului reciproc de mărfuri în
tre țările membre C.A.E.R., a- 
tît în comparație cu schimbul 
de mărfuri pe anul 1962 cît și 
în comparație cu volumul a- 
cestuia din acordurile de lun
gă durată, tranșa 1963.

Comisia a examinat o serie 
de probleme importante lega
te de dezvoltarea comerțului 
exterior al țărilor membre 
C.A.E.R.. a luat măsuri pri
vind : pregătirea încheierii 
protocoalelor referitoare la 
schimbul de mărfuri pe anul 
1964, îndeplinirea hotărîrilor 
privitoare la livrările recipro
ce de produse specializate, 
schimbul de mărfuri de larg 
consum și alte probleme.

S-au examinat, de asemenea, 
propunerile privind principa
lele orientări ale activității de 
cercetări științifice în sectorul 
comerțului exterior al țărilor 
membre C.A.E.R. pe anii ur
mători și au fost adoptate ho
tărîri corespunzătoare.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de co
laborare prietenească și fră
țească și de deplină înțelegere 
reciprocă a tuturor participan« 
Iilor.

__________ . ap nnt'r 
' j “ "i i'uiqcriq fa ătșbo ■ 

acilvi|H ai P.C. Bulgar
Vass, membru al C.C. al 
P.M.R., Constantin Lăzărescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., șefii si adjuncții șefi
lor unor secții ale C-C. al 
P.M.R., de activiști de partid.

A fost de față Ivan Kinov,' 
Ambasadorul R. P. Bulgarii 
la București.
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GENEVA 26 (Agerpres). — 
La 26 aprilie, participanții la 
Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare au continuat discu
tarea măsurilor concrete care 
contribuie la destinderea în
cordării internaționale și la 
rezolvarea problemei dezarmă
rii generale și totale. La discu
ții au luat parte reprezentanții 
Italiei, Cehoslovaciei, S-U.A., 
Indiei, Uniunii Sovietice, An
gliei și Poloniei.

Reprezentanții țărilor occi
dentale au apărat în fel și chip 
vechile lor poziții. Delegatul 
S.U.A., Ch. Stelle, a încercat 
să prezinte ca cea mai con
structivă propunere așa-zisul 
plan de micșorare a riscului 
unui război din cauza unei în- 
tîmplări, pe care S.U.A. îl mai 
propuseseră si înainte. Repre
zentantul englez, Mason, s-a 
ocupat de aceeași problemă, 
sprijinindu-1 pe colegul său a- 
merican. După cum a declarat 
el, planul american este bun 
prin faptul că este „mai mo
dest” decît planul sovietic al 
dezarmării generale și totale.

Reprezentantul 
ciei, K. 
așa-zisele 
puterilor occidentale cu pri
vire la lipsa de încredere în
tre state, argumente folosite 
de ei drept bază pentru res
pingerea măsurilor radicale în 
vederea dezarmării, pe care le 
propun Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste. El a 
subliniat că tocmai puterile oc
cidentale continuă să refuze 
cu încăpățînare înlăturarea 
cauzelor încordării internațio
nale și neîncrederii, continu-

pentru dezarmare
înd cursa febrilă a înarmării 
nucleare și înfăptuind planuri 
de răspîndire a armei nucle
are.

Delegatul Uniunii Sovietice, 
S. Tarapkin. a exprimat dezi
luzia profundă si îngrijorarea 
delegației sovietice în legătură 
cu activitatea Comitetului ce
lor 18 state în toate proble
mele care se află în discuție. 
El a cerut reprezentanților pu
terilor occidentale din Comitet 
să discute sub toate aspectele

situația care s-a creat și să se 
ocupe, în sfîrșit, de ceea ce 
vorbesc atît de des în dis
cursurile lor, și anume — de 
adevăratele tratative cu pri
vire la măsuri efective în ve
derea înfăptuirii dezarmării, 
și de alte măsuri care să con
tribuie la micșorarea primej
diei unui război racheto-nu- 
clear.

Următoarea ședință a Comi
tetului celor 18 va avea loc 
luni 29 aprilie.

Sesiunea Comisiei Economice
0. N. U. pentru Europa
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GENEVA 26 (Agerpres). — în 
continuarea lucrărilor celei de-a 
XVIII-a Sesiuni a Comisiei E- 
conomice O.N.U. pentru Euro
pa a început discutarea punc
tului patru, privitor ia activita
tea comisiei.

Delegații S.U.A., Angliei, 
Germaniei occidentale și ai al
tor țări occidentale care au luat 
cuvîntul pe marginea celui 
de-al treilea punct de pe ordi
nea de zi — activitatea comite
telor tehnice ale comisiei — 
au căutat în fel și chip să li
miteze sfera de activitate a or
ganelor auxiliare ale comisiei, 
să reducă sarcinile lor la sim
pla studiere a problemelor pur 
economice. Discursurile lor s-au 
caracterizat prin dorința de a 
sublinia „lipsa unor motive se
rioase” de neliniște în legătu
ră cu situajia comerțului dintre 
țările socialiste și cele capita
liste.

Dimpotrivă, 
rilor socialiste

reprezentanții ță- 
au pledat pentru

N. S. Hrușciov l-a primit
pe A. Harriman

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
La 26 aprilie N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l-a primit la 
Kremlin pe Averell Harriman, 
secretar de stat adjunct al 
S.U.A., la cererea acestuia. A. 
Harriman a remis lui N. S. 
Hrușciov un mesaj din partea 
lui J. Kennedy, președintele 
S.U.A., în problema situației 
din Laos. După aceasta între 
N. S. Hrușciov și A. Harriman 
a avut loc o convorbire pe a- 
ceeași temă.

Agenția TASS precizează că 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și J. Kennedy, pre
ședintele S.U.A., reafirmă că 
cele două guverne sprijină în- 
trutotul acordurile de la Gene
va în problema laoțiană, asu
pra căreia la Viena a avut loc 
între N. S. Hrușciov și J. Ken
nedy un schimb de păreri și a 
fost realizată o înțelegere.

La convorbire au fost de 
față A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
și S. G. Lapin, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S. A- Harriman era în
soțit de F. D. Kohler, ambasa
dorul S.U.A. 
consilierii M. 
Sullivan.

o convorbire în problemele le
gate de situația din Laos.

Din partea americană la 
convorbire au fost de față Foy 
Kohler, ambasadorul S.U.A. în 
U.R.S.S., precum și M. Forre- 
stai și W. Sullivan, care îl în
soțesc pe Harriman.

Din partea sovietică la con
vorbire au fost prezenți Ser- 
ghei Lapin, locțiitor al mini
strului afacerilor externe, și 
alte personalități.

lărgirea colaborării tehnico-ști
ințifice între toate țările în ca
drul C.E.O.E., și au prezentat 
propuneri concrete în această 
problemă. Ei au criticat cu as
prime activitatea unor organe 
de lucru ale C.E.O.E. care au 
prelungit în mod nejustificat 
examinarea problemelor ce le 
reveneau.

La ședința din 25 aprilie, pe 
marginea punctului patru a luat 
cuvîntul M. A. Menșikov, șeful 
delegației U.R.S.S.

Comisia n-a depus eforturi 
destul de consecvente, a spus 
reprezentantul sovietic, pentru 
înlăturarea obstacolelor create 
artificial în calea lărgirii co
merțului european și a colabo
rării tehnico-științifice în do
menii care au o însemnătate 
primordială pentru dezvoltarea 
economiei contemporane.

Delegația sovietică consideră 
necesar ca C.E.O.E. să discute 
cît se poate de larg hotărîrile 
sesiunii a XVlf-a a Adunării 
general a O.N.U. privitoare la 
convocarea conferinței interna
ționale în problemele comerțu
lui și dezvoltării, la programul 
economic al dezarmării și la 
pregătirea de cadre tehnice na
ționale în țările insuficient dez
voltate.

Delegatul sovietic a demascat 
măsurile discriminatorii pe care 
le promovează S.U.A. și cele
lalte țări capitaliste în dome
niul comerțului exterior cu ță
rile socialiste și pe care 
C.E.O.E. le trece cu vederea, 
în legătură cu aceasta, delega
ția sovietică a prezentat comi
siei un memorandum în proble
ma acțiunilor S.U.A. care îm
piedică dezvoltarea comerțului 
și încalcă libertatea navigației 
navelor comerciale.

VIENA. 
triva

Demonstrație împo- 
înarmării nucleare

Prezențe rominești 
peste hotare

TOKIO 26 (Agerpres). — La 
24 aprilie, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al R. P. Romîne Ia 
Tokio, R. Comșa, a dat un 
cockteil în cinstea delegației 
de arhitecți romîni, condusă 
de N. Bădescu, președintele 
C.S.C.A.S., care vizitează Japo
nia. Au participat reprezentan
ți ai Ministerului Afacerilor 
Externe al Japoniei, Ministe
rului Construcțiilor, profesori 
universitari, conducători ai 
Uniunii Arhitecților, ingineri.

Au fost prezentate diapoziti
ve cu imagini din noua arhi
tectură rominească, mult apre
ciate de specialiștii japonezi.

PARIS. — In incinta muzeu
lui „Louvre“ din Paris s-a des
chis expoziția rominească 
„Turismul și folclorul romî- 
neso". La inaugurarea expozi
ției au fost de față numeroase 
personalități ale vieții cultu- 
ral-artistice din Franța, repre
zentanți ai agențiilor interna
ționale de turism, precum și 
reprezentanți ai majorității co
tidienelor și periodicelor fran
ceze. Expoziția prezintă nu
meroase fotografii și obiecte 
de artizanat din diferite re
giuni ale țării noastre.

de

în U.R.S.S., de 
Forrestal si W.

26 (Agerpres).

Scrisoarea adresată

Julian Grimau soției sale
PARIS 26 (Agerpres). — Agen

ția L'Union Française D'Informa
tion a difuzat textul scrisorii lui 
Julian Grimau către soția lui An- 
gela.

Scrisoarea a fost scrisă in în
chisoarea din Madrid cu puțin 
înainte de executarea patriotului 
spaniol.

„Dragă Angelita, scrie Grimau. 
Pînă astăzi eu am primit trei 
scrisori, ultima datînd din 7 apri
lie. Scrisorile fetelor îmi sînt 
foarte dragi și mi-au produs o 
deosebită satisfacție. Sînt bucu
ros că ele își petrec atît de bine 
vacanța și se obișnuiesc cu viața 
în colectiv. Spune-le că sînt foar
te mulțumit de ele, le îmbrățișez 
călduros și le voi scrie în curînd.

In ceea ce mă privește trebuie 
să-ți spun că mă simt mai bine. 
Mă plimb prin curtea închisorii 
ceea ce îmi permite să respir

aerul curat și să fac mai multe 
mișcări. Aceasta nu-mi este însă 
suficient, cred însă, că îmi va 
ajuta mult...

Cînd sentința va fi dată am 
să-ți anunț rezultatul. Te rog să 
fii liniștită și să nu te sperii. Eu 
aștept sentința liniștit, altfel nici 
nu se poate. Din punct de vedere 
fizic mă simt mai bine și voi pu
tea să mă apăr așa cum trebuie. 
Fetelor să nu le spui nimic. Ele 
mai au timp să afle. Lasă-Ie deo
camdată să se joace și 
fericite.

Astăzi îmi voi vedea 
și-l voi îmbrățișa pentru 
cum m-ați rugat. El va fi foarte 
bucuros.

îmbrățișez pe toate rudele și 
le mulțumesc pentru ajutorul lor.

Te sărut pe tine și pe copii 
mult, mult de tot.

Vă iubesc foarte mult.
Julian

să fie

fratele 
voi așa

MOSCOVA
— TASS transmite : La 26 a- 
prilie, Andrei Gromîko, mini
strul afacerilor externe al 
U.R.S.S., l-a primit pe Averell 
Harriman, secretar de stat ad
junct al S.U.A, și a avut cu el Manifestație de protest la New-York împotriva sporirii impozitelor pe mărfuri

Cuba: Preocupare deosebită 
pentru formarea viitoarelor cadre 
Cuba revoluționară merge cu

succes pe calea dezvoltării 
economiei socialiste, in 

întreaga țară se construiesc uoi 
uzine și fabrici, pentru care în 
curînd va fi nevoie de un mare 
număr de muncitori calificați. 
Pentru a rezolva această proble
mă guvernul revoluționar al Cu
bei face mari eforturi în vederea 
accelerării pregătirii cadrelor 
necesare.

în prezent, Ministerul Indus
triei al Cubei a elaborat un plan 
preliminar de pregătire a for
țelor de muncă. Potrivit acestui 
plan, în 1963—1964 se prevede 
pregătirea a 28 000 de muncitori 
calificați pentru diferite ramuri 
ale industriei.

Forma principală de pregătire 
a cadrelor de muncitori vor de
veni așa-numitele școli popu
lare. De pe acum învață în a-

ceste școli peste 5 500 de elevi. 
Se creează, de asemenea, școli 
pentru pregătirea administrato. 
rilor de întreprinderi, o școală 
de opt luni de desenatori teh
nici, o școală pentru pregătirea 
planificatorilor și statisticienilor 
etc.

Instituțiile de învățămînt vor 
pregăti cadre pentru multe în
treprinderi din țară, atît în 
funcțiune, cît și în construcție. 
Printre acestea se numără fabri
ca de creioane și cea textilă din 
Havana a căror construcție ur
mează să se termine în trimes
trul al 
Fabrica
care va intra în funcțiune 
1964, Uzina chimică de la Pinar 
del Rio a cărei dare în funcțiune 
este prevăzută pentru cel de-al 
doilea trimestru al acestui an și 
multe altele.

doilea al acestui an, 
textilă din Matansas 

în

Notă sovietică în problema
Vietnamului de sud

COMUNICAT
Cu privire la ședința Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc
între 17 și 25 aprilie 1963 a 

avut loc la Moscova cea de-a 
5-a ședință a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La ședință au participat re
prezentanții țărilor membre 
ale Consiliului în Comitetul 
Executiv : S. Todorov, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, O. Simunek, 
vicepreședinte al guvernului 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, B. Leuschner, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, D. Molomjamț, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, P. Jaros- 
zewicz, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone, A. Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne, A. Apro, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare, M. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

Ședința Comitetului Execu
tiv a fost prezidată de repre
zentantul Republicii Populare 
Mongole, D. Molomjamț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole.

Comitetul Executiv a exami
nat amănunțit mersul îndepli
nirii hotărîrii consfătuirii 
din iunie (1962) a primilor 
secretari ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste 
și muncitorești și a șefilor de 
guverne ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. și a prevăzut o 
serie de măsuri cu privire la 
îndeplinirea în continuare a 
acestora.

Ascultînd raportul Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 
industria chimică asupra acti
vității desfășurate în anul 
1962, Comitetul Executiv a 
aprobat direcțiile principale 
stabilite de comisie cu privire 
la activitatea sa care prevede 
înfăptuirea în continuare a u- 
nei serii de măsuri pentru în
tărirea colaborării economice 
și tehnico-științifice în vederea 
dezvoltării cît mai rapide a 
industriei chimice în toate ță
rile membre ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv a exami
nat mersul îndeplinirii reco
mandărilor adoptate de țările 
membre ale C.A.E.R. privind 
specializarea și cooperarea în 
producția construcțiilor de 
mașini, a examinat și a apro
bat propunerile Comisiei pen
tru construcții de mașini cu 
privire la satisfacerea necesa
rului țărilor membre ale 
C.A.E.R. în mașini-unelte pro
gresive de așchiere a metale

lor pentru industria de rul
menți, automate de dozat-am- 
balat și specializarea produc
ției acestor utilaje.

La ședința Comitetului Exe
cutiv a fost aprobat regu
lamentul Comisiei Permanente 
C.A.E.R. pentru probleme va- 
lutar-financiare. S-a discutat 
proiectul de Convenție referi
tor la decontările multilaterale 
în ruble transferabile și orga
nizarea Băncii precum și pro
iectul de statut al Băncii, ela
borat de Comisia pentru pro
bleme valutar-financiare.

Examinînd propunerile Co
misiei pentru agricultură cu 
privire la satisfacerea necesa
rului țărilor membre ale 
C.A.E.R. în semințe de trifoi 
și lucernă, Comitetul Executiv 
a aprobat recomandările pri
vitoare la livrările acestor se
mințe între țările membre ale 
C.A.E.R. în perioada pînă în 
anul 1970. De asemenea, Co
mitetul Executiv a examinat și 
aprobat propunerile Comisiei 
pentru statistică privind mo
dul de coordonare a. lucrărilor 
statistice efectuate în Consiliu 
și a examinat o serie de alte 
probleme economice și organi
zatorice.

Comitetul Executiv a exami
nat mersul lucrărilor în orga
nele Consiliului privind coor
donarea planurilor principale
lor investiții ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pe anii 1964- 
1965, dînd indicații în legătură 
cu efectuarea în continuare a 
acestor lucrări.

Au fost examinate, de ase
menea, propuneri cu privire la 
modul și termenele de efec
tuare în viitor a lucră
rilor de coordonare a planuri
lor de dezvoltare a economiei 
naționale a țărilor membre ale 
C.A.E.R. în perioada 1966— 
1970. La examinarea în ședința 
Comitetului Executiv a acestei 
probleme au participat condu
cătorii organelor de stat ale 
planificării din țările membre 
ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc : A. Pașev, din 
partea Republicii Populare 
Bulgaria, A. Jindra, din partea 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, G. Schurer, din partea 
Republicii Democrate Germa
ne, T. Ragceaa, din partea Re
publicii Populare Mongole, S. 
Jedrychowski, din partea Re
publicii Populare Polone, Gh. 
Gaston Marin, din partea Re
publicii Populare Romîne, P. 
Valyi, din partea Republicii 
Populare Ungare, P. Lomako, 
din partea Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

Ședința Comitetului Execu
tiv s-a desfășurat în spiritul 
deplinei comunități de vederi, 
al înțelegerii reciproce și cola
borării frățești.

Declarația ambasadorului Marii Britanii in R.F.G.

ROMA 26. — Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : Duminică peste 34 de mi
lioane de cetățeni italieni se vor 
prezenta în fața urnelor pentru 
a alege pe cei 630 de deputați și 
315 senatori ai viitorului parla
ment al Italiei. Alegerile parla
mentare din Italia reprezintă un 
eveniment de cea mai mare im
portanță în viața politică a țării. 
Rezultatele acestor alegeri vor 
avea fără îndoială o influență 
directă asupra viitoarei orientări 
în politica internă și externă a 
Italiei.

In perioada celor două luni de 
campanie electorală cele opt 
partide politice principale au 
desfășurat prin mii de mitinguri 
electorale, adunări, propagandă 
prin presă și radioteleviziune, o 
vastă acțiune pentru a face cu
noscut alegătorilor programele 
lor.

Observatorii politici sînt una
nimi de acord că în alegerile de 
Ia 28 aprilie se vor înfrunta în 
primul rînd cele două forțe po
litice principale ale țării : Parti
dul democrat creștin — partid 
de guvernămînt pe scheletul că
ruia au fost alcătuite toate gu
vernele Italiei din 1947 și pînă 
în prezent — și Partidul Comu
nist Italian, cel mai reprezentativ 
partid de masă, în jurul căruia 
se unesc forțele cele mai înain
tate ale democrației, păcii și 
progresului.

Una din problemele principale, 
legate de rezultatele alegerilor 
de duminică este aceea a soar- 
tei actualei formule de guvern, 
așa-zis de „centru-stînga”, care 
după cum se știe a luat ființă în 
1961 prin coalizarea partidelor 
democrat-creștin, social-demo
crat și republican cu sprijinul 
„din afară” (în parlament) al 
Partidului Socialist. Acest gu
vern s-a prezentat în fața parla-

mentului și a țării cu un program 
de măsuri și reforme care pînă 
acum s-au dovedit în cea mai 
mare parte doar simple promi
siuni. Totul s-a limitat la națio
nalizarea societăților particulare 
de electricitate, naționalizare 
prin răscumpărare cu o sumă fa
buloasă pe care statul o va plăti 
foștilor proprietari. Au fost date 
uitării angajamentele luate de 
guvern în ceea ce privește acor
darea dreptului de autoadminis- 
trare a regiunilor, lichidarea sis
temului feudal al dijmei în agri
cultură, efectuarea unei reforme 
școlare și democratizarea apara
tului de stat. Pînă și conducerea 
Partidului Socialist care a spri
jinit guvernul de „centru-stînga”

conducerea de dreapta a parti
dului socialist în frunte cu Nenni, 
prin poziția ia așa-numită „au
tonomă” a împiedicat unirea 
principalelor partide ale clasei 
muncitoare din Italia — comu
nist și socialist — dînd apă la 
moară democrației creștine. Mai 
mult decît atît, Nenni s-a stră
duit în timpul campaniei electo
rale să contracareze curentul de 
stînga din partidul său, curent 
care reprezintă 45 la sută din 
membrii partidului socialist.

Singura forță politică de masă 
care se prezintă în alegeri cu un 
program concret, pe linia satis
facerii adevăratelor interese ale 
oamenilor muncii și ale poporu
lui italian, este Partidul comu-

comunist au participat după cal
cule aproximative peste patru 
milioane de cetățeni.

Pe plan intern programul par
tidului comunist îmbrățișează o 
sferă largă de probleme impor
tante. Majorarea salariilor oame
nilor muncii, concomitent cu 
reducerea săptămînii de lucru, 
reforma agrară generală, drepturi 
largi economice organelor loca
le ale puterii, reforma învăță- 
mîntului public, înființarea unui 
sistem de state pentru prevederi 
sociale, combaterea scumpetei și 
a dominației monopolurilor. Pe 
plan extern comuniștii se 
nunță pentru proclamarea 
tralității Italiei, crearea de 
denuclearizate, încheierea 
pact de neagresiune

alegerilor parlamentare
a fost nevoită să recunoască la 
ultima sa plenară că acest expe
riment nu a justificat Speranțele.

In ceea ce privește orientarea 
în viitor 
burgheze, este semnificativă 
compoziția socială a candidaților 
acestor partide. Pe listele lor 
abundă marchizi, baroni, generali 
ai armatei fasciste, proprietari 
funciari, „regi” ai industriei și 
finanței, oameni politici de nu
anță reacționară și ultrareacțio- 
nară.

Așa cum a arătat partidul co
munist, pentru a infringe parti
dele de dreapta în alegeri, for
țele democrate și partidele de 
stînga au datoria să se unească 
într-un front comun. Din păcate

a politicii partidelor 
«>

nist. El a fost nevoit să-și des
fășoare campania electorală în 
condiții grele, ale propagandei 
deșănțate anticomuniste desfășu
rate de partidele burgheze înce- 
pind cu mijloacele clasice de 
propagandă — presă, radio, te
leviziune, cinematograf, afișe și 
terminînd cu folosirea amvoane- 
lor bisericilor catolice în scopuri 
electorale.

Dar încercările adversarilor co. 
muniștilor de a izola pe aceștia 
au dat greș. Este semnificativ 
faptul că partidul creștin social 
din Sicilia (o aripă dizidentă a 
partidului democrat creștin) a 
hotărît să se prezinte în alegeri 
în bloc cu comuniștii. La cele 
peste 10 000 de adunări și mi
tinguri electorale ale partidului

pro- 
neu- 
zone 
unui 
între 

N.A.T.O. și țările participante la 
Tratatul de la Varșovia, lichida
rea tuturor bazelor atomice și de 
rachete de pe teritoriul Italiei, 
o politică de destindere și de 
relații pozitive cu țările socia
liste.

Acest program de reînnoire a 
țării reprezintă singura cale 
conformă cu interesele vitale ale 
maselor muncitoare și ale po
porului italian, o cale spre pace, 
progres și democrație. Și este 
semnificativ faptul că pe listele 
de candidați ale partidului co
munist figurează alături de mem
bri de partid — muncitori, ță
rani, activiști, conducători ai 
partidului — și numeroși nemem
bri de partid, fruntași ai luptei 
pentru pace și democrație care 
sprijină lupta oamenilor muncii. 
Aceasta dovedește o dată mai 
mult legătura strînsă a comuniș
tilor cu mase din cele mai largi, 
că acestea văd în partidul comu
nist singurul apărător de nădejde 
al democrației, singurul partid 
capabil să înfăptuiască aspira
țiile și năzuințele poporului ita
lian.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Intr-o notă a Ministerului A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. 
înmînată recent ambasadoru
lui Marii Britanii la Moscova 
Humphrey Trevelyan, Guver
nul sovietic a arătat din nou 
că este necesară cercetarea ur
gentă de către comisia inter
națională de supraveghere și 
control din Vietnam a cazuri
lor de folosire a substanțelor 
chimice toxice împotriva popu
lației sud-vietnameze. Cu a- 
cest prilej se subliniază că po
trivit informațiilor de care dis
pune guvernul sovietic. Comi
sia internațională de suprave
ghere și control nu a început 
nici în prezent anchetarea a- 
cestor fapte.

După cum rezultă din relată
rile agențiilor telegrafice, folo
sirea substanțelor chimice 
toxice împotriva populației din 
Vietnamul de sud continuă.

In notă se amintește că gu
vernul sovietic a mai atras a- 
tenția Părții engleze asupra 
mesajului ministrului afaceri
lor externe al R. D. Vietnam 
din 22 februarie, adresat co
președinților Conferinței de la 
Geneva din anul 1954. Acți
unile S.U.A. si ale autorităților 
Vietnamului de sud nu numai 
că sînt contrare spiritului si lo
terii acordurilor de la Geneva, 
dar încalcă si cele mai ele
mentare norme ale dreptului 
internațional si ale umanității.

Guvernul Marii Britanii însă 
nu a dat pînă acum nici un 
răspuns la acest mesaj. Partea 
engleză a declarat că faptele 
legate de folosirea substanțe-

lor toxice s-ar afla în exami
narea Comisiei internaționale 
de supraveghere și control, și 
de fapt s-a eschivat de la pro
punerea de a adresa acestuia 
un mesaj comun al copreședin
ților Conferinței de la Geneva 
din anul 1954.

BONN 26 (Agerpres). — Lu- 
înd cuvîntul în -fata reprezen
tanților Asociației presei stră
ine de la Bonn, Frank Roberts, 
ambasadorul Marii Britanii în 
R. F. Germană, a declarat că 
Marea Britanie, S.U.A. și 
Franța se pronunță împotriva 
desfășurării ședinței Bundes- 
tagului vest-german în Berli
nul occidental.

Citind surse autorizate, a- 
genția Associated Press arată 
că săptămîna trecută s-a dis
cutat în cadrul unui organ

cvadripartit de la Bonn, care 
se ocupă cu problemele Berli
nului occidental, despre posibi
litatea de a se ține o sesiune 
a Bundestagului vest-german 
în Berlinul occidental. Statele 
Unite, Marea Britanie si Fran
ța, subliniază agenția Associa
ted Press, au remis reprezen
tanților vest-germani memorii 
identice în care arată că in 
actualele condiții socotesc că 
nu este nimerit să se țină o 
sesiune a Bundestagului vest- 
german în Berlinul occidental.

I I I iln I II

împotriva colonialismului, pentru coexistentă pașnică
Zn întreaga Cuba a fost 

sărbătorită Ziua interna
țională a tineretului îm

potriva colonialismului, pentru 
coexistentă pașnică. în multe 
orașe au avut loc, la 24 apri
lie, numeroase mitinguri și a- 
dunări la care tinerii și tine
rele din „Insula libertății" 
și-au demonstrat solidaritatea 
cu lupta eroică a popoarelor 
din țările coloniale și depen
dente pentru eliberarea lor na
țională.

La mitingul care a avut loc 
în orașul San Antonio de Las 
Vegas a rostit o amplă cuvîn- 
tare Adolfo Rivero, unul din 
conducătorii Uniunii tinerilor 
comuniști din Cuba.

„Ne pronunțăm pentru co
existență între state, a decla
rat Adolfo Rivero, dar, în a- 
celași timp, vom sprijini lupta

popoarelor pentru eliberarea 
lor. Cauza popoarelor Asiei și 
Africii este cauza poporului 
nostru, a declarat el.

La 25 aprilie a avut loc Ia
Casa poporului din Alger 
un mare miting consacrat 

Zilei internaționale a tineretului 
împotriva colonialismului, pentru 
coexistență pașnică. La acest mi
ting au participat soli ai tinere
tului din cinci continente. Parti-

cipanții la miting, arată agenția 
Reuter, au fost salutați de Abdel 
Aziz Bouteflika, ministru pentru 
problemele tineretului și sportu
lui, care în cuvîntarea sa a che
mat țările în curs de dezvoltare 
să lupte împotriva dușmanului 
comun, imperialismul.

Mitingul s-a transformat în- 
tr-o adevărată demonstrație de 
solidaritate cu tineretul din toa
te țările în lupta pentru lichida
rea colonialismului.

Grevă a studenților și profesorilor din institutele
de învățămînt superior din Franța

PE S RT
MOSCOVA. — în Palatul Mare 

ăl Kremlinului din Moscova conti
nuă Consfătuirea unională a frun
tașilor mișcării pentru munca co
munistă. In numele Federației 
Sindicale Mondiale, delegații la 
Consfătuire au fost salutați de 
Louis Saillant, secretar general al 
F.S.M. Salutul sindicatelor din 
țara noastră a fost adus delegați- 
lor la Consfătuire de Larisa Mun- 
teanu, președinta Comitetului Cen
tral al Uniunii sindicatelor lucră
torilor din întreprinderile industriei 
bunurilor de consum.

PEKIN. — La Pekin s-a dat pu
blicității comunicatul comun al 
guvernului R. P. Chineze și guver
nului R.A.U. cu privire la vizita în 
China a lui Aii Sabri, președintele 
Consiliului executiv al Consiliului

Prezidențial al R.A.U. In comunicat 
se arată că principiul coexistenței 
pașnice între statele cu orînduiri 
sociale diferite, cele zece principii 
ale conferinței de la Bandung, 
constituie o bază de nădejde pen
tru dezvoltarea relațiilor priete
nești dintre cele două țări. In co
municat se exprimă simpatia față 
de lupta eroică a popoarelor care 
nu și-au cucerit încă independența, 
împotriva imperialismului, pentru 
eliberarea națională deplină. Cele 
două părți consideră că China și 
India trebuie să rezolve problema 
frontierei chinezo-indiene pe cale 
pașnică, prin tratative directe. Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, se arată în 
comunicat, a acceptat invitația lui 
Aii Sabri de a vizita R.A.U,

Profesorii si studenții din 
institutele de învățămînt 
superior din Franța, a- 

nunță agenția United Press 
Internațional, au declarat, la 
25 aprilie o grevă generală de 
24 de ore în semn de protest 
împotriva condițiilor necores
punzătoare în care se desfă
șoară învățămîntul în Franța^.

Greviștii cer ca guvernul să 
sporească investițiile destinate 
construcțiilor de noi localuri 
pentru învățămînt și de că-

mine studențești. De aseme
nea, ei revendică crearea de 
mai multe posturi de profesori.

Agenția relevă că poliția a 
încercat să-i intimideze pe 
greviști, interzicînd orice de
monstrație în fata Sorbonei. 
Cu toate acestea, la Paris gre
va profesorilor si studenților a 
fost totală. Cursurile universi
tare au încetat, de asemenea, 
o zi în centre ca Marsilia, 
Toulouse, Strasbourg, Rennes. 
Lyon, Dijon, Montpellier.

Apelul Federației studenților din Panama

Federația studenților din 
Panama a adresat popu
lației țării apelul „de a 

lupta cu hotărîre pentru lichi
darea tuturor bazelor militare 
americane situate pe teritoriul 
statului Panama, care ar duce, 
inevitabil, la distrugerea totală

a țării în cazul izbucnirii unui 
conflict nuclear".

După cum anunță corespon
dentul din Panama al agenției 
Prensa Latina, în declarație se 
subliniază că bazele militare 
străine „provoacă numai neno
rociri și tragedii".
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