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Tineri din agricultură !l
Puneți temelie solldâ
viitoarei recolte

1I

Elanul tineresc învinge greutăfile
Pe tractoristul Vasile Neațu 

l-am găsit brăzdînd o parcelă. In 
limbajul celor de aici, a brăzda 
nu înseamnă pur și simplu a ara, 
ci a trage cîteva brazde pe margi
nea parcelei pe care lucrezi, în așa 
fel incit, orientîndu-te după a- 
ceste brazde, să poți ara și noap
tea.

Neațu se pregătea să prelun
gească ziua de lucru pînă t'.rziu, 
mai ales că pînă-n prînz nu putu
se ara din pricina ploii. Și Neațu 
a arat și noaptea. El cunoaște bine 
mendrele solului pe care lucrează, 
un podzol spălat și impermeabil: 
de nu-l lucrezi imediat după ploa
ie, pămîntul se întărește repede. 
Dar și cînd e prea umed nu poate 
fi lucrat. De aceea nu trebuie aș-

teptate ploile. Poate de aceea Nea
țu „i-a dat bătaie" și înainte de 
această ploaie binefăcătoare. Chiar 
și pe secetă Neațu a arat în fie
care zi cîte 6 hectare pentru însă- 
mînțările din toamna acestui an.

Tractoristul Vasile Neațu de la 
G.A.S. Căteasca este băiat tînăr — 
n-a împlinit încă 22 de ani, dar 
e vechi în meserie. Acum vreo 
două săptămîni candidatul de par
tid Neațu a fost primit în ria
dul membrilor de partid. In una
nimitate. De fapt unanime au fost 
și aprecierile bune făcute de mem
brii de partid despre el, despre 
hărnicia sa. Și după primirea în 
partid Neațu nu dezminte încrede
rea ce i-a fost acordată.

In primul număr al foii volante

Scrisoare deschisă
Tovarășului St. Artlingher, 

directorul S.M. I. Holboca - regiunea lași
Poate că nu vă 

scriam aceste rînduri, 
dacă deseori nu v-aș 
fi ascultat lăudind 
hărnicia tractoriști- 
Sr și grija con
ducerii (adică a dum
neavoastră) pentru 
condițiile de muncă și 
de viață ale aces
tora. Am vrut să mă 
conving de toate a- 
cestea și iată ce am 

- constatat: In ziua de 
19 septembrie, pe o 
tarla, în mijlocul cîm- 
pului, în apropierea 
Voineștilor, tractoa
rele lui Grigore Un- 
gureanu și Gheorghe 
Ciobanovschi din bri
gada a 8-a stăteau 
demontate în praf și 
vînt. Ungureanu fu
sese trimis să lucreze, 
de la bun început, 
cu chiitlasa tractoru
lui spartă, iar Cioba- 
novschi cu pompa de 
injecție defectă.

Ce spuneți tovarășe neavoastră este con- 
director, este plăcut 
să aștepți pe cimp 
două zile și două 
nopți atelierul mobil 
și pe directorul care 
de un an promite că 
va veni pe la aceas
tă brigadă și care nu 
se ține de cuvînt ? 
Sau poate conside
rați că aceasta este 
o problemă de prea 
mică importanță, pen
tru care nu trebuie să 
vă 
Nici 
rită 
fecte 
îngrijește nimeni să 
le repare, planul sta
țiunii nu poate fi în
deplinit și că lucră
rile din actuala cam
panie agricolă su
feră întîrzieri neper- 
mise, nu vă intere
sează ? Țin să vă 
precizez că nepăsa
rea aceasta a dum-

bateți capul ? 
faptul că, dato- 
tractoarelor de- 
de care nu se

damnabilă și cei doi 
tractoriști despre care 
v-am vorbit o deza
probă.

Grigore Ungurea- 
nu s-a hotărît să cea
ră sprijinul organi
zației de baza U.T.M. 
pentru remedierea a- 
cestor deficiențe. Cred 
că este cel mai indi
cat lucru. Poate veți 
înțelege, în sfîrșit, 
atît dumneavoastră, 
cit și alți tovarăși din 
conducerea stațiunii, 
că 
dus 
are 
să 
zile 
grija pentru condițiile 
de trai și de muncă 
ale tinerilor mecani
zatori să nu faceți 
demagogie.

tractoarele s-au 
pe cîmp ca să 

și să semene nu 
stea demontate 
întregi, ‘ iar din

Cu respect 
C. SLAVIC

Maistrul Vasile Olaru și montorul Cristea Ștefan de la uzina meta
lurgică „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Tîrgoviște, lucrînd la așeza
rea unui lot de pompe de noroi pentru industria petroliferă, gata 

pentru a fi expediate din uzină.

Citiți 2-a

cînlE
(Propuneri expuse în memo

riul tovarășului N. S. Hrușciov 
care au fost aprobate de Pre
zidiul C.C. al PJC.US.l.

Proletar! • clin toate țările, uniți-va !

Vineri 26 septembrie 1958

.Cu privire ia întărirea? 
^legăturii dintre școală? 
fși viață și la dezvolt 
tarea continuă a învă-, 
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care a apățut în această campa
nie de toamnă în gospodărie, a

I. BOLD
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a d r e

merii croiesc
o nouă albie Someșului nărăvaș

Intr-una din adunările generate 
ale organizației de bază V.T.M. 
din cartierul Someșeni din Cluj, u- 
temiștii au avut in mijlocul lor un 
invitat pe care-l stimează mult și 
anume pe scriitorul Nagy Istvan, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală.

Scriitorul Nagy Istvan, preocupat 
de treburile gospodărești ale ora
șului a venit să ceară sprijinul ti
neretului intr-o acțiune importan
tă, atit^ pentru cartierul Someșeni, 
cit și pentru întregul oraș.

Despre utemiștii din Someșeni 
auzise deputatul și cu alt prilej. 
Ei au fost aceia .care, sub condu
cerea organizației de partid, au or
ganizat un comitet de inițiativă 
pentru formarea unei întovărășiri 
agricole în cartierul lor.

Deputatul le-a arătat utemiști- 
lor că revărsarea Someșului toam
na și primăvara aduce mari pagu
be semănăturilor.

Dar aceasta nu este totul. Spe
cialiștii, cercetînd mai bine cursul 
apei, au stabilit că in viitorul a- 
propiat, la una din revărsările mai 
puternice Someșul își va croi o 
nouă albie părăsind-o pe cea 
veche. Urmările ar fi dezastruoase. 
Noua albie va trece drept prin 
mijlocul cartierului, inundind ca
sele, șoseaua și calea ferată.

— Toate acestea pot și trebuie 
prevenite, spuse deputatul. Noi 
putem să-i mutăm cursul pe unde 
ne convine nouă. Desigur, nu va fi 
ușor ca pe o distanță de cîteva 
sute de metri să sapi o albie nouă 
rîului nărăvaș. Dar aceasta trebuie 
făcută cit mai repede.

Utemiștii ascultau în tăcere vor
bele deputatului. După ce acesta 
termină de vorbit, utemiștii discu
tau însuflețifi între ei. Vocile lor 
împreunate se auzeau ca un tu
mult puternic, gata să oprească 
apele.

' De vorbă n-a fost prea mult. 
In unanimitate utemiștii au hotărît 
să răspundă chemării deputatu
lui. Ei au declarat că acțiunea 
„îndreptarea cursului văii Someșu
lui" să fie realizată de tineret iar 
șantierul să devină un șantier al 
tineretului.

Incepînd chiar de a doua zi, 
după ce au luyt această hotărîre, 
utemiștii, mobilizînd și tinerii din 
cartier, înarmați cu sape, lopeți și 
hîrlețe au pornit la săparea noii 
albii.

Întreaga după-amiază utemiștii 
Viorel Turciy, zidar, surorile Rodica 
și Viorica Mirea, studente la uni
versitatea „Victor Babeș" fi alți 
zeci de tineri, în frunte cu Ale
xandru Moldovan, secretarul orga
nizației U.T.M., au muncit cu ho
tărîre.

In după-amiaza următoare ti
nerii s-au organizat în trei brigăzi 
de tineret. Așa, munca a început 
cu fi mai mult spor.

Peste puțin timp, înainte de a 
începe ploile de toamnă. Someșul 
își va purta apele prin noua albie 
și nu se va mai revărsa. Mai este 
insă mult de muncit. Noua albie 
trebuie să fie destul de adincă, 
malurile trebuie bine întărite. Și 
tot utemiștii sînt aceia care vor 
sădi răchite și alți pomi pe malu
rile albiei croite de ei. Organiza
ția de bază U.T.M. din cartierul 
Someșeni a hotărît să cheme toate 
organizațiile de bază U.T.M. din 
oraș în ajutor.

Este o îndatorire patriotică a 
fiecărui utemist, a fiecărui tinăr să 
participe la amenajarea și înfru
musețarea orașului în care locuieș
te. Astfel ne-a învățat partidul. 
Și este neîndoielnic că utemiștii, 
tinerii din oraș vor răspunde aces
tei chemări.

VASILE OLTEANU
activist
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\ Porumbul, o mare bogăție a —

țării noastre, a răsplătit pe 1
s deplin strădaniile muncitori
s lor de la G.A.S. Gîrla Mare i
s din regiunea Craiova. Iată-i
— în fotografia noastră pe mun
.1’ citorii gospodăriei transpor- =
i tînd recolta de pe cimp.
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Corului căminului 
cultural din Poiana 

l-a fost conferit 
Ordinul Muncii 

clasa ll-a
dinCorul căminului cultural 

comuna Poiana, raionul Sebeș, 
regiunea Hunedoara a împlinit 
50 de ani de existență.

Cu acest prilej și, pentru me
rite deosebite în domeniul cul
turii de masă, Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a R.P.R. ‘ a 
conferit printr-un decret coru
lui Ordinul Muncii clasa 11-a, iar 
unor membri ai corului Ordinul 
Muncii clasa III-a și Medalia 
muncii.

O inițiativă frumoasă>

înăbușită
Acum cîteva luni, sub semnă

tura tov. Alexandrina Opriță, 
ecretară a Comitetului raional 

|J.TM. „Nicolae Bălcescu", zia- 
ul nostru a publicat un material 
n legătură cu inițiativa Comite- 
■ului raional U.T.M. privind în
hățarea cintecelor revoluționare 
le masă de către tinerii din în- 
reg raionul. Pentru aceasta s-a 

-Inițiat un concurs permanent în- 
re toate organizațiile U.T.M. din 
laion. Scopul acestui concurs a 
Jst de Ia început bine precizat : 
ă contribuie la educarea tinere- 

-ului în spiritul dragostei față de 
'atrie, popor și partid; de ase- 
nenea să contribuie la ridicarea 
unoștințelor artistice ale tuturor 
inerilor, la cunoașterea bogăției 
piciorului, la ridicarea nivelului 
Cultural al fiecărei organizații 
J.T.M. din raion.

Pentru a vedea cum se pregă- 
esc organizațiile U.T.M. prmru 
cest concurs, am mers în cîteva 
in ele și anume la fabrica „Pa

lei Tcacenco", „Țesătoriile Reu- 
ite“, „Flamura Roșie", „Ades- 
;o“ și „Grivița". Trecînd atîtea 
imi ne închipuiam că vom găsi 
nenumărate acțiuni și metode fo- 
osite de organizațiile de bază 
J.T.M. de aci în învățarea cîn- 
ecelor revoluționare de masă 
țâre să servească de exemplu și 
ltor organizații U.T.M. Cele a- 
late sînt însă pe departe de a fi 
nulțumitoare. Deși prima etapă 
ie pregătire, indicată de regula- 
nentul concursului, urma să se 
ncheie la 23 August, acea-

1 ■ formalism
numai că nu s-a 

în unele, nici 
început. La fa

nu 
dar 

nu a
„Flamura Roșie", de pil-

Nota Guvernului Republicii Populare Romîne 
s a t ă 

Guvernului Republicii Populare Chineze
La 4 septembrie a-c. Ministerul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Chineze a transmis Ambasa
dei R.P. Romîne o notă verbală cuprinzînd Decla
rația Guvernului R.P. Chineze referitoare la lărgi
rea apelor teritoriale ale R.P. Chineze.

La 25 septembrie a.c. Ambasada R.P.R. din Pe
kin a predat la Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze următoarea notă a Guvernului R.P. 
Romîne către Guvernul R. P. Chineze :

„Guvernul romin a luat act de hotărîrea cuprinsă 
în declarația din 4 septembrie a.c. a Guvernului 
R.P. Chineze, potrivit căreia limita apelor teritoriale 
ale Republicii Populare Chineze, a fost stabilită la 
12 mile marine și că această hotărîre se aplică Ia 
toate teritoriile R.P. Chineze, cuprinzînd China

continentală, insulele de coastă, Taivanul și insulele 
înconjurătoare, insulele Penhuledao și toate celelalte 
insule care aparțin Chinei.

Totodată Guvernul rcmîn a luat notă de modul 
de delimitare a apelor teritoriale ale Republicii 
Populare Chineze prin linii de bază drepte precum 
și de interzicerea navelor militare străine și a ae
ronavelor străine de a pătrunde, fără permisiunea 
Guvernvj'ui Republicii Populare Chineze, în apele 
teritoriale chineze și în spațiul aerian de deasupra 
lor.

Guvernul romin declară că recunoaște și sprijină 
întri’lotul hotărîrea eupriijsă în Declarația Guver
nului Republicii Populare Chineze din 4 septembrie 
1958“.

In întîmpinarea Zilei Petrolistului

Eroi obisnuiti
5 5

a socia
li des- 
Aceasta 
noastre, 
în care

creator al celor

yl jr unea de construire 
lyj- lismului nu poate 

părțită de eroism, 
este caracteristica zilelor 
caracteristica vremurilor 
munca, avîntul
ce muncesc au fost descătușate de 
odioasa exploatare capitalistă. E- 
roismul în muncă este posibil nu
mai in socialism, numai în socie
tatea în care omul este stăpîn pe 
munca sa, pe bunurile pe 
produce,

în regiunea petroliferă 
dotei, regiune care a luat
ții uriașe în anii puterii populare, 
am intilnit numeroase acte de vi
tejie, de abnegație și devotament 
ale petroliștilor, tineri și vîrstnici.

care le

a Mol- 
propor-

t

Urmînd exemplul comuniștilor 
mase întregi de oameni își dove
desc înalta lor conștiință socialistă 
față de muncă.

Puferea adîncurilcr 
a fost înfrînfă

DESCHIDEREA 
celui de al II-lea 

Festival al tineretului
din raionul 1 Mai

Mii de tineri bucu- 
reșteni și-au dat tn. 
tllnire ieri după a- 
miază pe stadionul 
Dinamo-Obor. Aici 
a avut loc deschide
rea celui de al II-lea 
Festival al tineretu
lui din raionul 1 
Mai din Capitală.

Evenimentul 
ta a constituit 
minunat prilej 
trecere in revistă

stă etapă 
încheiat, 
măcar 
brica
dă, comitetul U.T.M. n-a între
prins nici o acțiune încă, tinerii 
nu cunosc acest concurs, deși fo
sta secretară a comitetului U.T.M., 
tov. Jana Mira, știa că regula
mentul trebuia prelucrat cu toți 
tinerii . Cîndindu-se probabil la 
faptul că în întreprinderea lor 
exista un cor, la care participă

cîntece, să desfășoare o activita
te culturală comună, 
comitetul U.T.M. de la 
„Grivița" (secretar Ion 
nici cel de la „Flamura 
n-au folosit concursul în 
activizării vieții culturale 
rilor de aci, în scopul educării 
lor patriotice.

Cînd s-a inițiat concursul, ti
nerii de la „Pavel Tcacenco" și 
„Țesătoriile Reunite" — au ma
nifestat un deosebit entuziasm,

Dar nici 
fabrica 
Pena), 
Roșie" 
scopul 

a tine-

Pe marginea inițiativei Comitetului raional 
U.T.M. „N. Bălcescu" în organizarea concursului 
„Să învățăm cîntece revoluționare de masă**

cîteva zeci de tineri, comitetul 
U.T.M. a socotit că instruirea 
numai a acestora la cor este su
ficientă. Dar la această formație 
nu participă masa largă a tine
retului după cum în repertoriul 
ei. nu sînt incluse piesele muzi
cale indicate în concurs. Deși 
există în această întreprindere 
condiții pentru ca toți tinerii să 
învețe cîntecele de masă, avînd 
și dirijor calificat, comitetul 
U.T.M. n-a făcut nimic în acea
stă direcție. In apropierea între
prinderii lucrează și tinerii de la 
„Grivița“-conserve, care, puțini 
la număr fiind, ar fi putut să 
vină să învețe împreună cu ci

cerînd să participe cît mai mu-ți, 
unii untemiști oferindu-se în a- 
dunări să-i ajute și pe alții să 
învețe (ca de pildă utemista So
fia Costache din organizația 
U.T.M. nr. 7 — „Pavel Tcecen- 
co“). Comitetele U.T.M. din ace
ste întreprinderi n-au ținut însă 
seamă de entuziasmul tinerilor, 
de dorința lor de a învăța, de 
propriile lor angajamente. Spora
dic, s-a 
nări să 
în nici 
amintite 
meinică
a tuturor tinerilor la o asemenea 
acțiune Jalositoarc. Ba mai mult,

încercat în unele adu
se învețe un cîntec, dar 

una din organizațiile 
nu s-a dus o muncă te- 
de lămurire și antrenare

unele comitete U.T.M. neînțele- 
gînd caracterul de masă al ace
stui concurs au trecut la „selec
ționarea" tinerilor (ca de pildă 
la „Păvel Tcacenco" și „Ades- 
go“) stabiljndu-se pe secții cîte 
un număr oarecare de tinere, 
fără ca în prealabil tinerii să fi 
învățat cîntecele de masă.

Acest mod greșit de a aplica 
regulamentul dovedește nu numai 
necunoaștere dar și mult forma
lism. Deși multe din aceste or
ganizații au făcut excursii (ca 
de pildă, cele de la „Pavel Tca
cenco", „Adesgo" etc.) au orga
nizat multe „joi ale tineretului", 
n-au folosit aceste prilejuri ca 
tinerii' să învețe măcar un cîn
tec. Comitetele U.T.M. aveau da
toria ca punînd în discuția tine
rilor obiectivele acestui concurs, 

.să valorifice inițiativele venite 
din masă. Or, ele au dat dovadă 
pînă în prezent de formalism și 
nepăsare față de o hotărîre luată 
dc ei înșiși, acum cîteva luni.

De asemenea nicj Comitetul 
raional U.T.M. „N. Bălcescu" nu 
a manifestat un interes susținut 
pentru înfăptuirea propriei iniția
tive. E drept că la unele ședin
țe cu activul 
bază din 
acestora 
unul sau 
nare de 
raionali care răspund de aceste

FL. DANCIU
(Continuare în peg. III-a)

organizațiilor de 
raion, pentru a li se da 
exemplu s-a învățat 
două cîntece revoluțio- 
masă. Dar instructorii

aces- 
un 
de 

.. . . a
activității desfășura
tă de utemiștii și ti
nerii din acest raion.

,,In perioada pre- 
a Festiva- 

spunea to- 
Gh. Dumi. 
partea ; bi- 
comitetului 

U. T. M. 1 
cuvîntul

gatitoare 
lului — 
varășul 
tru, din 
roului 
raional i 
Mai, în 
deschidere a celui 
al II-lea Festival 
tineretului din raio-

nul 1 Mai — sub 
conducerea șl îndru
marea comitetului 
raional de partid, or
ganizațiile U. T. M. 
au obținut . succese 
prețioase în ceea ce 
privește mobilizarea 
tineretului în lupta 
pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, 
educarea comunistă a 
tinerei generații 
activitatea 
sportivă.
din raionul 
realizat în 
vreme 
valoare de 120.000 lei 
precum și un număr 
de peste 60.000 
muncă voluntară

in 
cultural- 
Tineretul 
nostru a 

această 
economii in

amenajarea parcuri, 
lor sau spafiilor 
verzi, plantarea 
pomi etc.

A cunoscut un 
vînt deosebit activi
tatea cultural-educa- 
tivă a tineretului 
prin crearea de 
echipe artistice 
cele existente 
îmbogățit repertoriul. 
La Spartachiada 
vară a tineretului 
au participat peste 
20.000 tineri".

Programul 
valului care se

de

a-

noi 
iar 

și-au
de

reme de milenii a stat țițe
iul zăvorit în tainițele adînci 
ale pămîntului, fără ca oa

menii măcar să-i bănuiască pre
zența. A fost apăsat din toate păr
țile cu uriașe puteri. S-au format 
cu timpul, acolo în strat, presiuni 
de sute de atmosfere.

Geologii au identificat locul 
unde se află. Sondorii — luînd 
măsuri de prevedere — au pornit 
îa căutarea lui.

Dar la sonda 4. M. prevederile 
au fost răsturnate...

Țițeiul a aruncat noroiul din 
puțul sondei și a răbufnit cu fu
rie afară. Se ridica întocmai ca o 
trombă fără de sfîrșit pînă aproa
pe de vîrful turlei și apoi cădea 
asupra pămîntului ca o ploaie 
neagră, deasă și unsuroasă.

La gura sondei și prin împre
jurimi era un vacarm de nede- 
scris. Mugetul erupției se împră
știa pe zeci de kilometri în jur, 
înfricoșînd sălbăticiunile ce-și a- 
veau sălașul prin pădurile megie
șe. Oamenii însă nu s-au înspăi- 
mîntat. Și n-au stat cu mîinile în 
sîn în fața dezlănțuirii puterii a- 
dînourilor.

S-au format două echipe de in-

tervenție. Aproape toți membrii 
echipelor sînt comuniști. Au pă
truns prin avalanșa de țiței la 
gura sondei și au văzut ce au do 
făcut. O echipă lucra. Cînd ter-. 
mina, intra a doua. In condițiile 
acelea au instalat un ventil nou, 
capabil să se opună presiunii sub
terane. In condițiile acelea au 
introdus în puț încă 30 metri do 
prăjini de foraj. In condițiile ace
lea au verificat orice amănunt, 
pentru ca apoi, să nu se trezeas
că cumva că truda le-a fost za
darnică. In condițiile acelea au 
lucrat aproape opt zile." Nici unul 
nu s a gîndit la cele ce se puteau 
petrece într-o fracțiune de secun
dă. Era suficient un singur bolo
van adus din adîncuri și izbit da 
garnitura metalică, o singură cheie 
căzută pe un alt corp metalic. 
Din acestea s-ar fi născut seînteia. 
O seînteie și...

Dar nu s-a întîmplat nimic. Oa- 
menii au lucrat cu prevederea pa 
care o cerea momentul, cu iuțea
la pe care o cerea necesitatea evi
tării risipei de țiței, eu grija pe 
care le-o diota conștiința lor do 
comuniști. Erupția a fost oprită. 
Furiei forțelor subterane 
opus o forță incomparabil 
mare, forța umană. Oamenii 
învins.

De atunci au trecut mai multe 
săptămîni. Cei care au

i s-a 
mai 
au

intervenit
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Solemnhafea înmînaris
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Joi la amiază la Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a avut loc so
lemnitatea îiimînării unor deco
rații.

La solemnitate au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Gheorghe Stoica, 
secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, generali și ofițeri 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Interne.

Pentru merite deosebite obținu
te în îndeplinirea sarcinilor de ser-

viciu s-a conferit Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romine" clasa 
a Il-a, Ordinul „Steaua Republi
cii Populare Romîne" clasa a V-a, 
și Ordinul Muncii clasa a 111-a 
unor cadre din Ministerul Aface
rilor Interne și din Asociația Vo
luntară pentru sprijinirea Apărării 
Patriei.

Inminînd înaltele distincții to
varășul Ion Gheorghe Maurer a 
felicitat pe cei decorați, urîndu-le 
noi succese în activitatea lor.

(Agerpres) i

Festl- 
. ... va

desfășura în urmă
toarele trei zile ta 
constitui un pri'ej 
minunat pentru cu
noașterea mai bine a 
tineretului din acest 
raion în toate dome, 
niile sale de activi-
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Un aspect de la deschiderea festivă
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privire la 
și la

întărirea legăturii dintre școală și viață 
dezvoltarea continuă ;

a invățămintnlni public in U.
(Propuneri expuse în memoriul tovarășului N. S. Hrușciov care au fost aprobate

de Prezidiul C. C. al P. c. u.
Educația tinerei generații, che

mată să înalte edificiul măreț 
al societății comuniste, este o 
chestiune de importanță primor
dială. Deosebit de important este 
rolul învățămîntului în perioada 
actuală, cînd fără folosirea cea 
mai largă a celor mai noi rea
lizări ale științei și ale tehnicii 
moderne nu este posibilă dezvol
tarea cu succes a economiei na
ționale a tării.

în cuvîntarea pe care am ro
stit-o la Congresul al XJII-lea 
al Comsomolului am expus cîte- 
va considerații în legătură cu 
această problemă de importanță 
vitală. Cred că ar fi folositor să 
expun în mod mai amănunțit 
considerațiile principiale în le
gătură cu îmbunătățirea întregu
lui sistem de învățămînt public 
din țară.

Fără îndoială că în cei 40 de 
ani de putere sovietică învăță- 
mîntul mediu și superior din 
Uniunea Sovietică a realizat 
mari succese. Dacă în Rusia pre- 
revoluționară din anul 1914, în 
școala elementară și medie învă
țau doar 9.600.000 de tineri, în 
anul de învățămînt 1957—1958 
numărul elevilor din școlile noa
stre de cultură generală a fost 
de 28.700.000, iar împreună cu 
cei care urmează cursurile șco
lilor pentru adulți—de 30.600.000 
In această perioadă numărul 
elevilor din clasele mari ale 
școlilor medii a crescut de aproa
pe 40 de ori. Deosebit de mari 
sînt succesele obținute de învă- 
țămîntul public într-o serie de 
republici unionale, a căror popu

Despre școala medie
Școlile noastre de învățămînt 

general suferă din cauza faptului 
că am împrumutat foarte multe 
de la gimnaziile dinainte de re
voluție, al căror scop era să dea 
absolvenților o anumită sumă de 
cunoștințe abstracte, suficiente 
pentru obținerea diplomei de ma
turitate. Pe atunci statul și școa
la nu se interesau care va fi vii
torul absolvenților.

In țara noastră a fost trasată și 
se înfăptuiește sarcina ca tinere
tul să urmeze obligatoriu școala 
medie. Ne străduim ca întregul 
nostru tineret, milioane de tineri 
și tinere, să absolve școala me
die de zece ani. Firește că nu 
toți aceștia pot fi cuprinși de in
stituțiile de învățămînt superior 
și de instituțiile de învățămînt 
mediu de specialitate. Ar fi o ab
surditate să ne propunem sarcina 
ca toți tinerii și tinerele care au 
absolvit școala medie să urmeze 
neapărat instituții de învățămînt 
superior.

In prezent însă școala noastră 
de zece ani nu rezolvă sarcinile 
pregătirii tineretului pentru viață, 
ci îl pregătește numai pentru a 
urma instituții de învătămînt su
perior. In rîndurile tinerilor care 
au absolvit școala medie, precum 
și în familii, în colectivele peda
gogice ale școlilor persistă păre
rea că așa și trebuie să fie, că 
rolul școlii noastre medii este 
doar de a asigura complectarea 
instituțiilor de învățămînt supe
rior.

Viața a arătat încă de mult 
că această concepție asupra sar
cinilor școlii medii este nejustă. 
Și înainte, o parte considera
bilă de tineri și tinere absolvenți 
ai școlilor medii nu intrau în in
stituțiile de învățămînt superior. 
In ultimii ani, dat fiind că șco
lile de zece ani sînt absolvite de 
un număr crescînd de elevi, în 
instituțiile de învățămînt supe
rior intră o mică parte de tineri 
și tinere. Majoritatea lor, după 
ce absolvă școala medie și obțin 
diploma de maturitate, se do
vedesc a fi nepregătiți pentru 
viată și nu știu pe ce drum să 
apuce.

In condițiile actuale noi putem 
primi anual aproximativ 450.000 
de persoane din care la cursu
rile de zi — aproximativ jumă
tate. Majoritattia însă a tinerilor 
care au urmat școala de zece ani, 
după absolvirea ei se dovedesc a 
fi nepregătiți pentru viața prac
tică. In perioada dintre 1954— 
1957, peste 2,5 milioane de ab
solvenți de școli medii nu au 
putut intra în institutele de în
vățămînt superior și școlile me
dii tehnice. Numai în anul 1957 
au rămas în afara institutelor de 
învățămînt superțor și școlilor 
tehnice peste 800.000 de absol
venți de școli medii. 

lație a fost în trecut aproape în 
întregime analfabetă. De pildă, 
în școlile din R.S.S. Uzbekă în
vață acum peste 1.300.000 de 
oameni, în timp ce în 1914 pe 
actualul teritoriu al Uzbekistanu- 
lui existau ceva mai mult de 
17.000 de elevi. *

Considerabile sînt de aseme
nea succesele obținute în dome
niul învățămîntului superior și 
mediu de specialitate. In Rusia 
prerevoluționară cursurile insti
tuțiilor de învătămînt superior și 
ale școlilor tehnice erau urmate 
doar de 182.000 de studenti, în 
timp ce în prezent numărul lor 
este de peste 4.000.000. Școlile 
noastre superioare au pregătit 
cadre remarcabile de intelectuali 
sovietici — de ingineri, agro
nomi, zootehnicieni, învățători, 
medici și de alți specialiști. In 
prezent, în Uniunea Sovietică lu
crează aproximativ 6.800.000 de 
specialiști cu studii de speciali
tate superioare și medii. Succe
sele noastre în toate ramurile 
economiei naționale, realizările 
remarcabile ale oamenilor de 
știință, inginerilor și tehnicienilor 
sovietici a căror muncă a îmbo
gățit patria sovietică și întreaga 
omenire cu descoperiri de impor
tanță mondială, se datoresc, în 
mare parte faptului că școala 
superioară sovietică a putut pre
găti cadre calificate, în stare să 
rezolve sarcinile cele mai com
plexe și de răspundere.

Cu toate acestea nu putem fi 
mulțumiți de starea de lucruri și 
de însuși sistemul învățămîntului 
superior șj mediu.

Acești tineri și tinere nu cu
nosc producția din cauză că pro
gramul de învățămînt în școlile 
medii este rupt de viață. Iar so
cietatea nu știe cum să folosea
scă mai bine acești tineri plini 
de forțe. Cred că o asemenea 
situație trebuie să ne dea în mod 
serios de gîndit.

Poate oare cineva să considere 
justă o asemenea situație ? 
Mulți tovarăși cu care am stat 
de vorbă și-au exprimat îndoiala 
în justețea sistemului de organi
zare al învățămîntului general 
de zece ani la noi.

Din punct de vedere psihologic 
este necesar ca în procesul de 
învățămînt și educație, încă din 
prima clasă copiii să fie familia
rizați cu ideea că ei vor trebui 
să participe pe viitor la activita
tea de folos obștesc, la munca 
de creare a bunurilor necesare 
dezvoltării statului socialist. La 
noi munca fizică se mai deose
bește încă în mod esențial de 
munca intelectuală și noi am 
moștenit situația cînd se mai dă 
întîietate acelei părți a tineretu
lui care trebuie să intre neapărat 
în institutele de învățămînt su
perior șj să nu meargă în uzine 
sau în colhozuri.

Iar ceilalți sînt aceia care „nu 
au dat dovadă de aptitudini". 
Aceștia trebuie să meargă în 
producție. Aceasta nu este deloc 
just și este în contradicție cu 
învățătura noastră, cu năzuințe
le noastre.

Tinerii și tinerele care au ab
solvit școala medie consideră de 
regulă că singura cale accepta
bilă pentru ei este continuarea 
studiilor în școlile superioare sau 
cel puțin în școlile de învătă
mînt mediu special.

Aceeași atitudine boierească, 
disprețuitoare, nejustă față de 
munca fizică se manifestă și în 
familii. Dacă băiatul sau fata 
învață prost atunci părinții și cei 
din jurul lor sperie copilul că 
dacă nu învață bine, nu va pri
mi medalia de aur sau de ar
gint, nu va putea intra în șco
lile de învățămînt superior și va 
lucra ca simplu muncitor în uzi
nă. 'Munca fizică s-a transformat 
pentru copii într-o adevărată 
sperietoare. Asemenea raționa
mente sînt jignitoare pentru oa
menii muncii societății sociali
ste. Nu putem să acceptăm mai 
departe situația intolerabilă ca 
în societatea noastră să se edu
ce oameni care nu respectă mun
ca fizică, rupt* de viată. In so
cietatea socialistă munca trebuie 
doar apreciată după utilitatea ei, 
iar stimulentul nu trebuie să 
constea numai în retribuire ci, în 
special, in marele respect al so
cietății noastre sovietice. Trebuie 
perir.an nt cultivată în rîndul ti
neretului ideea că munca pro

ductivă este esențială pentru so
cietate, că societatea trăiește prin 
munca productivă, pentru că nu
mai aceasta creează bunuri ma
teriale. Munca este o necesitate 
vitală pentru fiecare om sovietic.

Cum pot fi înlăturate toate a- 
ceste lipsuri ale școlii noastre ?

Trebuie reorganizat cu hotărî- 
re sistemul de educare în școli 
al generației noastre viitoare.

Este un lucru esențial ca toți 
copiii care intră în școală să-și 
însușească ideea, care trebuie să 
le fie sfîntă, că toți trebuie să 
se pregătească pentru o muncă 
folositoare, să participe la con
strucția societății comuniste. Fie
care muncă prestată în fabrică 
sau în colhoz, în întreprinderi 
industriale, în sovhoz, S.M.T., a- 
teliere de reparat mașini și trac
toare, sau în instituții este o 
muncă folositoare pentru societa
te, șj este necesară fiecărui om 
care trăiește și se bucură de bu
nurile societății. Fiecare om care 
trăiește în societatea comunistă 
trebuie să aducă obolul muncii 
sale în construcția și dezvolta
rea continuă a acestei societăți. 
Sarcina principală a școlii noa
stre trebuie să devină pregătirea 
generației noastre viitoare pen
tru viață, pentru muncă folosi
toare, educarea tineretului nostru 
în spiritul respectului profund 
față de principiile societății so
cialiste.

Școala este chemată să pregă
tească oameni multilateral in- 
struiți, care să cunoască bine 
bazele științei și în același timp 
capabili de o muncă fizică siste
matică, să educe la tineret nă
zuința de a fi folositor societă
ții, de a participa activ la pro
ducția de bunuri necesare socie
tății.

Ce măsuri practice ar fi bine 
să fie aplicate în această direc
ție?

După părerea mea, toți elevii 
fără excepție după terminarea a 
7—8 clase ar trebui să fie in
cluși în munca de folos ob
ștesc din întreprinderi, colhozuri 
ș.a.m.d. Și la orașe și la sate, 
și în orașele muncitorești toți ab
solvenții școlilor trebuie să 
meargă în producție, nimeni nu 
trebuie să facă excepție de la 
aceasta. Aceasta ar fi în primul 
rînd democratic, întrucît vor fi 
create condiții egale pentru toți 
cetățenii; nici situația părinților, 
nici demersurile lor nu trebuie 
să scutească pe nimeni de mun
ca în producție; în al doilea 
rînd, aceasta ar fi o școală minu
nată de educare a întregului ti
neret în spiritul tradițiilor eroice 
ale clasei muncitoare și a țără
nimii colhoznice.

Pentru lichidarea lipsurilor 
școlii noastre este necesar și po
sibil ca toți tinerii și tinerele să 
se pregătească pentru participa
rea la munca fizică în uzine, fa
brici, în colhozuri, sovhozuri, la 
orice muncă care este folositoare 
pentru societate, încă în timpul 
învățămîntului în școală.

întregul sistem al învățămîn 
tului nostru mediu și superior 
trebuie să fie organizat astfel în 
cît să asigure o bună pregătire 
a cadrelor — tehnico-inginerești, 
medicale, științifice, pedagogice, 
a cadrelor de muncitori, lucrători 
în agricultură, a tuturor cadrelor 
necesare pentru statul nostru. 
Invățămîntul trebuie organizat 
astfel încît pregătirea tuturor ca
drelor noastre să fie la un nivel 
mai înalt, mai calificat decît 
pînă acum.

In acest scop este util să se 
separe învățămîntul mediu în 
două etape. Prima etapă va tre
bui să o constituie școala de 7 
sau 8 ani al cărui învățămînt să 
fie obligatoriu pentru toți. Lu
crătorii din învățămînt, numeroși 
părinți afirmă cp școala de opt 
ani va permite să se rezolve 
mai bine sarcina pregătirii învă- 
țămîntului general și politehnic 
necesar elevilor. Probabil că acest 
lucru e just, dar este util să fie 
rezolvate aceste probleme de fie
care republică unională indepen
dent ținîndu-se seama de condi
țiile specifice. Trebuie de aseme
nea studiat în mod serios con
ținutul programului și organiza
rea orelor în această școală. In 
școala de opt ani, în prima eta
pă a învățămîntului mediu prin
cipala atenție trebuie acordată 
studierii bazelor științelor, pregă
tirii politehnice și educării 
muncă, educării eticii comuniste, 
pregătirii fizice a copiilor și 
dezvoltării la ei a simțului este
ticului. Nu trebuie admisă supra
aglomerarea elevilor, care se răs- 
frînge în mod nefast asupra să
nătății lor.

Trebuie să se țină seama și de 
specificul muncii femeilor. In 
țara noastră bărbații și femeile 
la o muncă egală în cantitate și 
calitate primesc o retribuție ega
lă. Totuși, în urma condițiilor de 
viață specifice, femeia are mul

te alte obligații cu totul inevita. 
bile: de a îngriji copiii, de a 
duce gospodăria, într-o oarecare 
măsură de a găti. Pe viitor se 
va dezvolta și mai mult alimen
tația publică. Dar probabil și în 
munca alimentației publice fe
meile vor lucra cu prioritate. De 

'aceea încă- în timpul învățămîn
tului în școală fetele trebuie să 
învețe arta culinară, croitoria și 
alte activități specifice femeilor. 
Toate acestea trebuie prevăzute 
în programele învățămîntului 
școlar. Trebuie îmbunătățită în 
mod serios baza materială a șco
lilor, trebuie lichidată în sfîrșit 
marea alternanță a lecțiilor, tre
buie asigurat școlii materialul 
didactic modern.

A doua etapă a învățămîntu- 
lui mediu se poate desfășura în 
cîteva feluri. De pildă : după ce 
elevul a absolvit școlile de 7—8 
ani, în următorii 2 sau 3 ani ac
centul principal să fie pus pe 
învățămîntul profesional special.

In orașele și centrele munci
torești, așezările muncitorești, 
copiii care au absolvit școala de 
7—8 ani ar trebui să intre în 
școlile de tip „Școli pe lîngă fa
brici și uzine". Ei vor continua 
învățătura, dar această învăță
tură să fie strîns legată de în
vățămîntul profesional, să ajute 
elevilor să capete cunoștințe in 
producție și deprinderi în muncă; 
nu numai cunoașterea abstractă 
a producției ci și deprinderi în 
muncă.

în așezările sătești elevii după 
ce au absolvit școala de 7—8 
ani, trebuie să-și însușească cu
noștințe practice și teoretice de 
agronomie, zootehnie și alte ra
muri ale agriculturii sau să în
vețe 2—3 anj o meserie oare
care, întrucît și la sate tineretul 
poate învăța anumite meserii.

In felul acesta tinerii și tine
rele terminind școala își însușesc 
și cultura necesară și deprinderi 
în producție și meserie și vor in
tra în viață ca oameni pregă
tiți.

Se poate merge însă și pe ca
lea următoare: să fie terminată 
prima etapă a însușirii învăță
mîntului mediu cu opt clase de 
către tineret, pentru ca dup.i ter; 
minarea celor opt clase tinerii și 
tinerele să plece în producție. Pe 
baza unei asemenea organizări a 
școlii de învățămînt general va 
trebui în perioada următoare să 
trimitem la lucru anual de la 
2 milioane pînă la 3,5 milioane 
tine'rj din care aproximativ 40 
la sută la oraș și ceilalți la sate.

Sarcina repartizării la muncă 
a unui număr atît de mare de 
tineri nu este o sarcină atît de 
simplă, cu atît mai mult cu cît 
în prezent conducătorii econo
mici nu angajează cu plăcere la 
lucru adolescenți și tineri, care 
nu au atins 14 ani. Această sar
cină insă este de primă însem
nătate pentru partid și pentru 
stat. Va fi necesar să fie rupte 
barierele birocratice care împie
dică plasarea adolescenților la 
lucru în economia națională și 
să fie însărcinat Gosplanul 
U.R.S.S. să elaboreze planul de 
perspectivă a plasării la lucru a 
adolescenților care vor termina, 
școala de opt ani. Acest plan 
trebuie să fie concretizat potri
vit condițiilor fiecărei regiuni 
economice administrative, ținîn- 
du-se seama de plasarea adoles
cenților la lucru în localitatea 
în care trăiesc.

La aceasta evident trebuie exa
minată problema rezervării unor 
posturi la întreprinderi pentru a- 
dolescenți, spre a li se asigura 
un loc de muncă, după termina
rea școlii de opt ani, fără să li 
se facă greutăți, și crearea de 
secții speciale la întreprinderi și 
alegerea locurilor de muncă co
respunzătoare vîrstei și posibili
tăților adolescenților, cu respec
tarea strictă a securității teh
nicii.

Tinerilor care merg în produc
ție după terminarea școlii obli
gatorii (cu durată de învățămînt 
de opt ani) trebuie să li se asi
gure posibilitatea pe toate căile 
de a-și însuși o profesie. Una 
din aceste căi ar putea fi însu
șirea profesiunii de către tineri 
și tinere nemijlocit în producție, 
îndeosebi prin organizarea de 
cursuri, de scurtă durată și uce
nicia în brigadă. O altă cale 

însușirea profesiei 
de către tineri și tinere în școli 
profesionale speciale de 1 sau 
2 ani. Problema duratei învăță
mîntului, programului și organi
zării învățămîntului în asemenea 
școli va fi bine studiată șl exa
minată.

Probabil se va dovedi util ca 
nu întreg tineretul ci o parte a 
lui (cine dorește și va satisface 
cerințele corespunzătoare) după 
terminarea școlii obligatorii de 
opt an; să învețe o anumită me
serie în școlile de ucenici de pe 

prin i poate deveni

lîngă fabrici și uzine și în șco
lile agricole asemănătoare de 
care s-a spus mai sus, și în care 
elevii pe lîngă însușirea unei 
meserii sau altora vor studia și 
disciplinele de cultură generală. 
Asemenea școli au existat pînă 
nu de mult la noi și și.au justi
ficat pe deplin existența. Prin 
școlile de pe lîngă fabrici și 
uzine în care erau admiși tineri 
și tinere care au terminat școa
la de șapte ani, au trecut sute 
de mii de oameni care au de
venit, datorită studiului în aceste 
școli, muncitori calificați, fiind 
în acelaș timp absolvenți ai șco
lilor medii. Un număr destul de 
mare de absolvenți ai acestor 
școli, Iucrînd 2—3 ani în pro
ducție, au intrat apoi în institu. 
tele de învățămînt superior și 
terminîndu-le cu succes lucrează 
acum ca ingineri în industria, 
transportul și construcțiile noa
stre.

In localitățile sătești pentru 
pregătirea profesională a adoles
cenților ar putea, fi folosită lar
ga rețea^ a școlilor de opt ani d? 
învățămînt obligatoriu, organi- 
zindu-se pe lîngă ele cursuri de 
un an sau o jumătate de an, la 
care absolvenții școlilor de opt 
ani să-și însușească la alegere o 
profesie sau alta legată de agri 
cultură. Asemenea cursuri ar pu
tea fi organizate de asemenea 
nemijlocit și pe lîngă marile 
sovhozuri, S.M.T.-uri și stațiuni 
de închiriat tractoare

Ca o a doua etapă pare a fi 
mai util învățămîntul tinerilor și 
tinerelor fără a întrerupe munca 
în producție. Probabil va trebui 
să avem în producție școli se- 
rale (pe schimb) ale tineretului 
muncitor. Toți tinerii și tinerele 
care au venit la uzină, dacă vor 
dori, vor putea să învețe în 3- 
ceste școli. Intr-adevăr trebuie 
să existe un sistem bine alcătuit 
al învățămîntului fără frecvență, 
în care problemele studiului ele
vilor să fie rezolvate cu compe. 
tentă : să fie editate pe larg 
prelegerile, să fie asigurat mate
rialul didactic corespunzător, să 
se dea în mod sistematic dorito
rilor consultațiile necesare.

Trebuie evitată situația în care 
școlile serale să-și propună ca 
sarcină numai pregătirea în ve
derea admiterii în școlile de în
vățămînt superior, pentru că în 
aceste școli vor învăța un număr 
mult mai mare de tineri decît 
sint necesari pentru complectarea 
institutelor de învățămînt supe
rior. Deci se va crea posibilita
tea ca elevii să-și însușească nu 
numai învățămîntul mediu gene
ral ci și să-și perfecționeze, să 
adîncească cunoștințele profesio
nale pentru a fi muncitori și 
muncitoare mai calificate, mai 
culți, colhoznici și colhoznice și 
alți muncitori ai societății noa
stre care să-și fi însușit cuno
ștințele învățămîntului mediu ge
neral, precum și învățămîntul 
special.

Deci la noi, ca și înainte, va 
fi menținută posibilitatea fiecă
ruia de a absolvi cursurile de în
vățămînt mediu în cadrul școlii 
actuale de zece ani, dar nu prin 
intermediul actualei școli rupte 
de viață, ci prin rețeaua de în
vățămînt seral sau fără frecven
ță pe care va trebui s-o dezvol
tăm și s-o perfecționăm prin toa
te mijloacele. Se poate întîmpla 
astfel că un tînăr sau o tînără 
terminind școala de opt ani să 
nu simtă necesitatea să învețe 
mai departe: omul a obosit sau 
n-a ajuns încă să-și dea seama 
de necesitatea absolvirii școlii 
medii. Un oarecare timp tînărul 
sau tînăra nu va învăța, va lu
cra. La acești tineri se va ivi o 
oarecare lacună în învățătură, 
dar cînd vor intra în viață și 
cînd își vor da seama de necesi
tatea complectării învățăturii lor 
atunci vor avea întotdeauna po
sibilitatea de a învăța, de a-și 
însuși învățămîntul mediu iar în 
continuare învățămîntul superior.

Astfel, fiecare tînăr și fiecare 
tînără vor putea după dorință, 
să absolve învățămîntul mediu 
complect în școli serale Iucrînd 
în același timp în fabrici și uzi
ne, partici.pînd la muncă, nu 
neapărat fizică ci s-ar putea să 
aibă o muncă de birou dar în 
orice caz, o muncă utilă societă
ții. Un asemenea sistem de edu
cație va ajuta oamenilor să nu 
se rupă de viață, tinerii și tine
rele noastre să pășească în viață 
ca oameni pregătiți, adevărați 
oameni ai muncii, ai societății 
comuniste, să participe direct 
prin munca lor la crearea de 
bunuri materiale necesare acestei 
societăți. Trebuie să se înceapă 
încă din școli pregătirea oame
nilor pentru producție, pentru o 
muncă utilă societății. Trebuie 
să li se dea pe cît posibil ma
ximum de cunoștințe iar apoi să 
fie îndreptați în producție. Lu- 

crînd în producție și învățind 
totodată tineretul își va aranja 
mai ușor situația în societate, 
își va da seama de Înclinațiile și 
dorințele sale. El poate să se 
specializeze intr-un domeniu și 
după ce va lucra în producție se 
va putea înscrie în institutele de 
învățămînt corespunzătoare. La în. 
ceput însă el trebuie încercat la 
cursuri serale fără să iasă din 
producție. Repet, că în acest do
meniu nu trebuie să existe nici 
o excepție indiferent de situația 
părinților în societate sau de 
funcțiile deținute de ei.

Cu mult înainte de revoluția 
proletară V. I. Lenin a arătat că 
organizarea justă a educației ti
neretului în socialism este cu pu
tință numai dacă noua generație 
își îmbină învățătura cu munca 
în producție. „Pentru a îmbina 
munca productivă generală cu 
învățămîntul general, scria V. I. 
Lenin, este necesar, evident, să 
se impună tuturor obligația de a 
lua parte la munca productivă" 
(voi. 2 pag. 465).

După Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S., în școlile noastre înce- 
pind din clasele inferioare a fost 
introdusă munca, în clasele V— 
VII copiii învață cîte două ore 
pe săptămînă în atelierele școlii; 
în clasele superioare VIII—X au 
fost introduse cîte două ore pe 
săptămînă de lucrări practice în 
domeniul agriculturii, mînuirii 
mașinilor și electrotehnicii, pre
cum și cîte 60—80 ore pe an de 
lucrări practice în producție di
rect în întreprinderi și în colho
zuri. Incontestabil că aceasta 
este o măsură bună dar este to
tuși încă departe de a fi o îmbi
nare a învățăturii cu munca 
productivă, ci mai curînd o ini
țiere generală a elevilor în do
meniul diferitelor genuri de mun
că a celor adulți.

încă K. Marx a arătat că co
piii de virstă corespunzătoare 
trebuie să muncească zilnic în 
producție, și aceasta este foarte 
adevărat, deoarece numai cu a- 
ceastă condiție tinerii și tinerele 
vor cunoaște întreaga complexi
tate și întreaga splendoare a 
muncii, se vor încadra cu adevă
rat în colectivul de muncă și își 
vor apropia interesele lui.

La elaborarea tezelor~concrete 
cu privire la reorganizarea acti
vității școlilor noastre va trebui 
să ne gîndim la acordarea unor 
înlesniri elevilor proveniți din 
rîndurile tineretului muncitoresc 
și sătesc care îmbină cu succes 
învățătura cu munca în produc
ție. Poate că ar trebui ca ei să 
fie scutiți 2—3 zile pe săptămî
nă de la munca din producție 
pentru ca aceste zile' să le poa
tă consacra în întregime învăță
turii.

In ce privește durata învăță
mîntului din aceste școli, pentru 
a evita o supraaglomerare a ele- 
vilor va trebui probabil ca ea să 
fie stabilită la 3—4 ani. Această 
problemă cere de asemenea un 
studiu special.

Țin să subliniez încă o dată că 
propunerile cu privire la modifi
carea sistemului învățămîntului 
școlar expuse în memoriul meu 
nu urmăresc cîtuși de puțin să 
reducă amploarea învățămîntului 
mediu și să îl înlocuiască cu în
vățămîntul de 7 sau 8 ani. O 
largă dezvoltare a rețelei școlilor 
serale și prin corespondență va 
da posibilitate tuturor doritorilor 
să absolve întîi învățămîntul me
diu iar apoi și învățămîntul su
perior.

Se naște întrebarea, trebuie 
oare trecut în întregime la siste
mul propus al învățămîntului 
public sau ar fi indicat să se 
mențină într-o oarecare măsură 
școala medie existentă în prezent 
aducînd în activitatea ei modi
ficările necesare ? Există părerea 
că un oarecare număr, relativ nu 
prea mare, de școli medii poli
tehnice ar putea să rămînă, cu 
condiția obligatorie însă ca să 
fie sporită greutatea specifică a 
învățămîntului în domeniul prac
ticei în muncă și activității în 
producție, iar la înscriereă' în 
școlile de învățămînt superior 
absolvenților acestor școli să li 
se ceară un stagiu de doi ani în 
producție. Această problemă re
clamă de asemenea o examinare 
atentă și multilaterală iar apoi 
găsirea unei rezolvări mai juste.

In noul sistem al învățămîntu- 
lui public trebuie să se prevadă 
pentru copiii dotați în mod deo
sebit, și la care la vîrstă fragedă 
s-au constatat aptitudini de pil
dă, pentru matematică, muzică, 
artă plastică, sub formă de ex
cepție, școli medii corespunzătoa
re unde ei ar putea urma învă- 
țămîntul mediu necesar pentru 
studiile următoare în institutele 
corespunzătoare de învățămînt 
superior. Acest lucru este nece
sar pentru ca statul nostru să 
poată dezvolta și folosi în mod 
just talentele din popor.

Dacă va fi recunoscut drept 
necesară reorganizarea școlilor, 
și acest lucru este cerut în mod 
imperios de- viață, această muncă 
va trebui făcută astfel ca să nu 
existe decalaje în ceea ce prive
ște pregătirea contingentelor ne
cesare pentru complectarea insti
tutelor de învățămînt . superior. 
Trebuie procedat astfel ca în pe
rioada de tranziție de la sistemul 
de învățămînt existent în prezent 
la sistemul nou pregătirea spe
cialiștilor pentru economia noa
stră națională, în institutele de 
învățămînt mediu și superior de 
specialitate din țara noastră, să 
nu sufere.

Probabil că în această perioa
dă de tranziție (în decurs de

Despre școala superioara
Ca și în privința școlii medii, 

pare indicat să se analizeze cu 
atenție sistemul învățămîntului 
superior. In prezent, mulți tineri, 
care termină institutele de învă
tămînt superior, nu cunosc bine 
practica, nu sînt suficient de pre
gătiți pentru munca în produc
ție.

Acum tinerii și tinerele de 17 
ani termină școala de zece ani. 
Imediat după aceasta se înscriu 
la un institut și îl termină la 
22—23 de ani. Ce specialiști se 
formează ?

De asemenea nu trebuie uitat 
că acum la noi tineretul își alege 
profesia imediat după terminarea 
școlii cînd se înscrie la o insti
tuție de învățămînt superior. In 
multe cazuri, poate chiar în ma
joritatea cazurilor, această alege
re este întîmplătoare. De aceea 
se întîmpla adeseori ca atunci 
cînd unui băiat sau unei fete nu îi 
reușește să intre în școala supe
rioară pe care a ales-o, el să fie 
gata să înainteze o cerere la orice 
alt institut, fie și la unul cu un 
profil cu totul diferit, numai pen
tru a urma școala superioară. 
Sînt destul de frecvente și cazu
rile cînd tinerii specialiști, care 
de abia au terminat instituția de 
învățămînt superior, să nu simtă 
nici o înclinație pentru profesia 
însușită și atunci fie că se în
scriu la o altă instituție de în
vățămînt superior, fie că nu lu
crează în specialitatea lor. A- 
ceasta se explică în primul rînd 
prin faptul că după terminarea 
școlii tineretul nu are în prezent 
nici o experiență în viață.

Nu se desfășoară just în șco
lile superioare nici pregătirea de 
specialiști pentru o serie întrea
gă de ramuri.

La aceasta se poate obiecta că 
și acum în școlile noastre supe
rioare există practica în produc
ție. Da, ea există, dar este foar
te prost organizată. Practica în 
producție trebuie efectuată mai a- 
profundat, nu așa cum se face 
astăzi. Acum, la practică, studen
ții umblă mai mult fără rost prin 
uzină. Unul lucrează, iar 10—15 
se uită, temîndu-se să se apropie 
de mașina-unealtă. Dar și admi
nistrațiile întreprinderilor au pu
țină încredere în cei care fac 
practică, deoarece studenții nu au 
calificare și dacă li se încredin
țează o mașină-unealtă rezultatul 
este pierderea unor capacități de 
producție, a unor posibilități de 
producție. Asemenea practicieni 
sînt o povară pentru întreprin
deri.

Trebuie să avem studenți care 
să cunoască la perfecție munca 
lor profesională. Atunci astfel de 
studenti vor fi căutați în munca 
practică, deoarece vor avea nu 
numai deprinderile necesare în 
muncă, profesionale, ci și o pre
gătire mai înaltă și vor putea să 
lucreze cu un mai mare randa
ment, să arate muncitorilor cum 
se poate executa mai bine, cu mai 
mare randament o operațiune 
sau alta.

Sistemul învățămîntului supe
rior trebuie reorganizat, învăță- 
mîntul superior trebuie 'apropiat 
de producție și legat cu adevărat 
de producție. In instituțiile de 
învățămînt superior trebuie pri
miți tineri care să aibă deja ex
periență în viață și un stagiu de 
muncă practică. Reorganizarea 
școlii medii va contribui la re
zolvarea justă a acestei proble
me. In instituțiile de învățămînt 
superior trebuie primiți acei care 
dau dovadă de aptitudini mai 
mari și de dorința de a continua 
studiile, Țrebuie să se țină sea
ma nu numai de dorința can
didatului, ci și de aprecierea dată 
activității sale de către organi
zațiile obștești (sindicatul, Com- 
somolul), pentru ca alegerea să 
se țacă atît după criteriul pregă
tirii, cît și al înclinației, și al 
convingerii că acest om va jus
tifica cheltuielile făcute pentru el, 
că va fi un conducător de între
prindere cu adevărat util.

In dezvoltarea școlii noastre 
superioare, și în primul rînd a 
celei tehnice, trebuie să se urme
ze cel mai mult linia învățămîn
tului seral și fără frecvență. Pare 
indicat ca în majoritatea școlilor 
superioare, primii 2—3 ani să fie 
urmați fără întreruperea muncii 
în producție. Aceasta va da po- 

3—4 ani) un anumit număr a 
școli de 10 ani existente astăz 
va trebui să rămînă. Probabil cț 
se va găsi oportun ca din rîndu 
rile elevilor dotați de la școlii 
existente să se facă o selecții 
pentru a grupa în anumit 
școli copiii cu aptitudini deose 
bite, de pildă cu înclinații spr 
fizică, matematică, biologie, de 
sen etc. Ei trebuie pregătiți mă 
bine în vederea înscrierii lor îl 
instituții de învățămînt superio 
în conformitate cu înclinațiile d 
care dau dovadă. Atunci în instj 
tutele noastre speciale de învii 
țămînt superior vor fi primiți ti' 
neri și tinere mai bine pregăti* 
pentru însușirea științelor exact, 
și a altor științe.

sibilitatea de a alege din nuiVJ 
rul uriaș al tinerilor, care d< 
rește să învețe, pe acei care s 
arate că aceasta nu este un ela 
trecător, că doresc într-adevăr di 
toată inima să învețe, că au răi 
dare și dragostea de muncă n 
cesară. Numai după aceea, înc» 
pind din anul III se pot stabi 
înlesniri, și anume scutirea & 
munca în producție trei zile ț 
săptămînă. Iar în ultimi doi ai 
de studii se va considera poa' 
indicat ca studenții să fie con 
plet scutiți de munca în prod ut 
ție, cu excepția timpului neces; 
practicii în producție.

In general trebuie să analizai 
temeinic problema învățămîntuli 
de specialitate superior și medi 
seral și fără frecvență. Trebu 
să se obțină ca oamenii care de: 
fășoară o muncă utilă în societal 
să aibă în timpul liber posibil 
tăți mai mari de a urma, dac 
doresc acest, lucru, instituții c 
învățămînt unde să studieze art 
pictura, muzica, științele uman 
tare etc. Statul și îndeosebi sil 
dicatele trebuie să ajute în ace. 
stă direcție pe oamenii munci 
din societatea noastră.

Cred că ar trebui să ne gîi 
dim la reorganizarea activităt 
uzinelor — școli superioare tel 
nice. In trecut acestea au dat ri 
zultate bune și în economia n 
țională a țării lucrează mulți it 
gineri care și-au însușit cunoștiii 
țe și au obținut diplome de spr 
cialiști pe această cale.

Și trebuie spus că în major 
tatea cazurilor aceștia sînt ing, 
neri foarte buni, specialiști con 
petenți în munca lor.

In școlile superioare agrico - 
îmbinarea învățăturii cu munc 
în producția agricolă ar treb: 
poate organizată după principii 
sezonier. Studiile trebuie făcu' 
în institute organizate pe lînp 
gospodării mari, pe lîngă sovhi 
zuri. Acolo trebuie să fie săli, 
de cursuri, laboratoarele și go: 
podăria pentru munca practică. 1. 
orice caz, pe lîngă o școală agr 
colă superioară trebuie să < 
xiste o mare gospodărie modi 
pentru practică. Studenții Inși 
trebuie să îngrijească animalelj 
să repare mașinile, să știe să m 
nuiască aceste mașini, ei Inșii 
trebuie să semene, să cultive 
să strîngă recolta.

Activitatea universităților, jf' 
stitutelor de medicină, pedagogy 
și a celorlalte instituții de învăț: 
mînt superior trebuie legate c 
asemenea strîns de practică. F 
rește că formele acestei legătu 
trebuie să fie minuțios chibzuit

★
Iată unele considerații asupr 

problemei învățămîntului medi 
și superior, pe care aș vrea să 1 
adaug la cele ce au fost spus 
la Congresul al XIII-lea al Con 
somolului și care au găsit un ri 
sunet destul de larg și o atitudin 
favorabilă în țară.

Se va considera poate necesa 
să se discute aceste probleme I 
o plenară a C.C. deoarece el 
privesc milioane de oameni, pr’ 
vesc întreaga societate, iar rezo 
varea lor justă va avea o însere 
nătate foarte mare pentru cont 
nua dezvoltare materială și spi
rituală^ a societății noastre.

După discutarea lor la o pic 
nară a C.C., se va considera pod, 
util să se elaboreze teze corei 
punzătoare pentru a supune ace’’ 
ste probleme discuției întregulii 
popor, iar apoi să se convoacfr 
o sesiune a Sovietului Supreif 
al U.R.S.S. la care să se discut 
de asemenea problemele învăț.# 
mîntului public în țară și să d 
traseze linia generală a rezolvîL 
rii lor. Trebuie să se procedezi 
însă astfel încît hotărîrile concrife 
te privitoare la școala medie o 
superioară să fie adoptate defin I 
tiv in cadrul unor sesiuni ale Șcl 
vietelor Supreme ale republicile! 
unionale, deoarece rezolvarea prtl 
blemei sistemului de învățămîrl 
în fiecare republică este de corrl 
petența Sovietelor Supreme al I 
republicilor unionale.

Un lucru poate fi subliniat î» 
modul cel mai hotărît — viațl 
cere imperios îmbunătățirea între» 
gului învățămînt public în țară

N. HRUȘCIOV



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE Concert festiv închinat DIN R. P. POLONA

Adunarea generală- 
mijloc de educare politică 
a u temi ști lor

lui George Enescu
la Orașul SlaSen

Una dintre organizațiile de bază 
U.T.M. din cadrul întreprinderilor 
Textile Galați, care a reușit să se 
evidențieze prin complexitatea pro
blemelor discutate în cadrul adu
nărilor generale — probleme me
nite să ducă la educarea politică 
a utemiștilor — este organizația 
de bază U.T.M. nr. 3 de la uni
tatea B. Secretarul organizației, 
tovarășul Vasile Carastoian, aju
tat îndeaproape de Maria Maxim, 
secretara comitetului U.T.M. a a- 
cestei unități, împreună cu comi
tetul a reușit ca in acest an să 
pună în dezbaterea adunărilor ge
nerale o serie de teme interesante 
care au contribuit la creșterea ni
velului politic al utemiștilor.

Organizația nr. 3 a ținut piuă 
în luna august 10 adunări gene
rale U.T.M. și acum este în curs 
de pregătire adunarea pe luna 
septembrie. O simplă trecere in 
revistă asupra ordinii de zi a a- 
dunărilor generale din acest an 
poate arăta preocuparea biroului 
U.T.M. pentru îmbogățirea conți
nutului și tematicii adunărilor ge
nerale. In cadrul fiecărei adunări 
au fost discutate atit probleme or
ganizatorice (primirea de noi ti
neri in U.T.M., recomandarea ce
lor mai buni utemiști pentru a 
deveni candidați de partid, anali
za muncii brigăzilor de tineret, 
etc.) cit și teme politice, cultura
le, educative etc. S-a discutat de 
pildă, despre eroii romanului „Tî- 
năra gardă", altă dată a fost 
prezentat un referat despre tradi
ția revoluționară a zilei de 1 Mai, 
de mai multe orj s-a făcut cite 
o trecere în revistă a evenimen
telor politice interne și internațio
nale, s-a prelucrat statutul U.T.M., 
s-au povestit impresii din călăto
rii în Uniunea Sovietică, s-a dis
cutat despre alegerea tovarășei 
sau a tovarășului de viață etc.

Succesul adunărilor, bogăția lor 
tematică, a fost determinat și de 
faptul că biroul U.T.M., la sfîrși
tul fiecărei adunări generale, a 
cerut utemiștilor să facă propuneri 
pentru ordinea de zi a adunării 
generale următoare. Aceasta a fă
cut ca utemiștii să se angajeze

In orașul Roman se construiește un nou cinematograf. El va avea o sală cu o capacitate de 
500 locuri, prevăzută cu aer condiționat. Harnicii constructori s-au angajat să termine acest nou ci

nematograf cultural în cinstea zilei de 7 Noiembrie.

TINERI AGRICULTURĂ!

Puneți temelie solidă viitoarei recolte
ELANUL TINERESC ÎNVINGE GREUTĂȚILE

(Urmare din pag. l-a)
fost înserat angajamentul lui 'Nea
țu de a lupta pentru realizarea 
celui mai mare volum de ’ 
în fieoare zi, de a executa lucrări 
de bună calitate și de a-și 
dări cu grijă „bijuteria" 
tractor universal 26. Neațu 
mat la întrecere pe candidatul de 
partid Ștefan Scorcea, care lucrea
ză la trupul Siliștea al gospodă
riei. Acum la gospodărie se accep
tă angajamentele tractoriștilor de 
la trupurile gospodăriei din Siliș
tea, de la Oarja, de la centrul 
Căteasca.

lucrări

gospo- 
Itii de 
a che

★
Gospodăria de stat Căteasca, 

'din raionul Topoloveni, unde lu
crează Neațu, este o gospodărie 
tînără. Tînără ca și majoritatea 
cadrelor de aci, care n-au depășit 
încă vârsta utemistă. Și ca orice 
gospodărie tînără are de încins 
multe greutăți. Tocmai pentru în
vingerea acestor greutăți, campa
nia de insămînțări din toamna ă- 
cestui an . îi mobilizează și mai 
mult pe tinerii muncitori de aci. 
In adunarea generală a organiza
ției U.T.M., care s-a ținut recent, 
s-a discutat, printre altele, despre 
participarea tineretului la tnsă- 
mînțări. Și pe marginea expunerii 
făcute de inginerul șef, utemistul 
Cornel Opreanu, au luat cuvîntul 
mulți utemiști, luîndu-și angaja
mente. Printre ei utemistul Ion 
Bărbulescu, brigadier la trupul 
„centrul Căteasoa", și-a luat anga
jamentul ca brigada sa să termine 
prima însămînțările. Dar nu nu
mai mecanizatorii, ci și tinerii din 
alte sectoare s-au angrenat actio 
în această campanie, Candidatul 

singuri să pregătească referatele 
necesare. Așa, de pildă, utemista 
Domnica Chirpac a pregătit și 
prezentat recenzia cărții „Tînăra 
gardă", Georgeta Popa a făcut 
o dată o trecere în revistă a prin
cipalelor evenimente internaționale 
dintr-o săptămină, iar Pachela 
Peneoașu a cerut organizației să 
vorbească despre căsătorie, despre 
propria- sa experiență în această 
privință.

Biroul U.T.M. a stimulat astfel 
de inițiative. La adunarea gene
rală în care Pachela Peneoașu 
urma să vorbească despre trista 
sa experiență in căsnicie, despre 
ușurința cu care a hotărît o pro
blemă atit de importantă (sîmbătă 
seara, la bal, a cunoscut un bă
iat, luni au mers la sfatul popu
lar și după trei luni au ajuns în 
fața tribunalului la divorț). Biroul 
U.T.M. a invitat și pe comunistul 
Toader Dureau care a vorbit des
pre viața de familie dusă de el 
în decursul celor 32 de ani de 
căsnicie, despre frumusețea și bo
găția acestei vieți. In felul acesta, 
biroul U.T.M. a știut să facă din 
fiecare punct al ordinei de zi ade
vărate lecții de educație comunistă 
a tineretului.

La primirea în U.T.M. a tine
relor Niculina Minzu și Paraschi- 
va Hincu, înainte de citirea ade
ziunilor lor, biroul U.T.M. a pre
zentat un referat pe tema „Ce în
seamnă să fii utemist". De ase
menea, la una din adunările ge
nerale unde s-a hotărît recoman
darea unor utemiști pentru a de
veni candidați de partid a fost 
invitat un membru al biroului or
ganizației de partid care a vorbit 
utemiștilor despre cerințele pe care 
le pune partidul în fața membri
lor săi, despre înaltele trăsături 
ale comunistului.

In creșterea forței educative a 
adunărilor generale un rol im
portant l-a avut și faptul că bi
roul U.T.M. a știut să seziseze 
ceea ce era mai important, esen
țial, ceea ce putea să ajute la 
creșterea nivelului și conștiinței 
politice a tuturor utemiștilor, din 
fiecare problemă pusă în discuția 

de partid Ovidiu Corneanu, briga
dier avicol, a promis celor din lec
torul vegetal tot sprijinul brigăzii 
sale.

Iată rezultatele acestei cola
borări dintre tați muncitorii gos
podăriei. Pînă la 19 septembrie au 
fost însămînțate 160 hectare cu 
grîu și secară și 40 hectare cu orz, 
adică s-a realizat planul în propor
ție de 50 la sută. Arăturile au fost 
terminate, iar din cele 500 hectare 
ogoare de toamnă au fost arate 
318 hectare.

Angajamentele întregului colec
tiv de muncă de la această gos
podărie 
rile de 
pînă la 
Pentru 
învinse „
dreptate tractoriștii se întreabă 
de ce la baza de aprovizionare

prevăd ca toate lucră- 
toamnă să fie terminate 
sfîrșitul lunii septembrie, 

aceasta însă mai trebuie 
multe greutăți. Pe hună

ia raiQrtul Pogoanele lucrările 
campaniei agricole' de toamnă se 
desfășoară intr-un ritm rapid. 
Pentru urgentarea acestor lucrări 
gospodăriile de stat, gospodăriile 
colective și întovărășirile agricole 
au intensificat ritmul recoltării 
porumbului. De exemplu, la G.A.S. 
Cilibia s-a recoltat pînă acum 
porumbul de pe o suprafață de 
500 ha. In ultimele zile la aceas
tă gospodărie ca și la G.A.S. 
din Pucheni și Drăgănești, din 
inițiativa comitetului raional 
U.T.M. s-a desfășurat o frumoasă 
acțiune a tineretului. 315 tineri 
ven iți din multe comune -ale raio
nului Pogoanele au recoltat volun
tar porumbul de pe .30 de ha. In 
aceasta acțiune s-au evidențiat: 
organizația U.T.M. din comuna 

adunării generale. Așa, de pildă, 
a fost pus in discuția adunării ge
nerale cazul utemistei Maghița 
Nicolau care și-a pierdut carne
tul U.T.M. Referatul prezentat de 
biroul U.T.M. a arătat pe larg 
importanța carnetului de utemist, 
despre lupta eroică a uteciștilor și 
a comuniștilor în ilegalitate pen
tru păstrarea carnetului roșu. De 
asemenea, odată cu critica adusă 
utemistelor Păuna Belciuganu, 
Stanca Șerban, Alexandrina Mun- 
teanu și Constanța Popescu, pen
tru risipa de materie primă la 
ringuri, s-a vorbit tuturor utemi
știlor despre grija față de avutul 
obștesc și importanța sa în cadrul 
economiei noastre naționale, des
pre răul care-1 fac cei ce nu în
grijesc și risipesc bunul poporu
lui, despre sarcinile ce revin fie
cărui utemist în această privință.

Toate acestea au dus la crește
rea nivelului politic al utemiștilor, 
a conștiinței lor socialiste. Astăzi, 
despre utemiștii din organizația de 
bază nr. 3 auzi numai lucruri 
bune atit în întreprindere cit și în 
afara ei: nici un utemist n-a fost 
anul acesta sub plan; toți sînt în
cadrați în formele de învățămînt 
politic de organizație, sau la for
mele organizate de partid; brigă
zile de tineret și postul utemist de 
control au o muncă bine organi
zată; fiecare utemist are sarcini 
concrete de organizație și — cu 
mici excepții — ele sînt duse con
știincios la îndeplinire. Creșterea 
întregii activități de organizație a 
făcut, de asemenea, ca și numă
rul tinerilor ce complectează ade
ziuni pentru a intra în U.T.M. să 
fie din ce în ce mai mare. Firește, 
că toate aceste rezultate nu se 
datoresc numai adunărilor gene
rale. Pentru a ajunge aici s-a 
desfășurat o largă și variată mun
că politică. Adunările generale au 
fost însă una din formele, din 
mijloacele deosebit de eficace de 
desfășurare a acestei munci po
litice. Și aceasta pentru că din 
fiecare adunare generală tineretul 
a avut de învățat ceva nou, folo
sitor și educativ.

GH. ANGELESCU

D 1 N

nr. 10 din Ștefănești vin așa pu
ține fiare de plug. Oare departa
mentul Gostat din M.A.S. și cele
lalte organe competente încă n-au 
aflat că în condiții de secetă tre
buie schimbate des fiarele de 
plug ? Ce te faci And lipsesc a- 
ceste piese atit de necesare ? Aș
tepți cu plugul în brazdă pînă sînt 
ascuțite fiarele existente ?

Alte greutăți izvorăsc și din 
lipsurile proprii. Oare conducerea 
gospodăriei trebuia să aștepte cer
tificatul de analiză a semințelor 
pentru a pune la punct selectorul? 
Procentul de aproape 10 la sută 
corpuri străine din griul de să
mânță nu putea fi sezisat (și ca 
atare selectată sămânța) mai îna
inte de sosirea certificatului ? Și, 
colac peste pupăză, utemistul Ale
xandru Mocanu, care are sarcina 
să selecteze griul la trupul Oarja,

IN RAIONUL POGOANELE
Caragiale, cea de la întovărășirea 
agricolă din Luciu, organizația 
U.T.M. de la sfatul popular raio
nal, și cea de la spitalul unificat 
Pogoanele

Paralel cu recoltatul porumbu- 
lui, se execută arăturile pentru 
însămînțarea culturilor de toam
nă. Pînă acum la G.A.S. Cilibia 
s-au arat 1110 ha. și au fost în
sămînțate 740 ha cu grîu și 160 
ha. cu orz din totalul de 1700 ha. 
planificate pentru a fi însămînța
te în toamna aceasta. Printre 
fruntași se numără tinerii Gheor- 
ghe Mantu, șef de brigadă și trac
toristul Laurențiu Șerbănescu,

Printre gospodăriile colective 
care sînt avansate în ceea ce 
privește lucrările agricole, se nu
mără și G.A.C. Căldărăști. Co-

ORAȘUL STALIN (de la tri
misul nostru). — Miercuri a avut 
loc la Orașul Stalin un concert 
festiv închinat memoriei lui Geor 
ge Enescu, dirijat de Dinu Nicu- 
lescu, artist emerit al R.P.R., cu 
concursul pianistului sovietic Di
mitri Paperno, laureat al primului 
Concurs internațional George E- 
nescu, înainte de deschiderea 
concertului a fost prezentată o 
evocare a vieții și a operei mare
lui muzician romîn. A fost eviden
țiată profunda lui dragoste față 
de popor, felul cum a înțeles 
să-și pună marele său talent în 
slujba patriei, realizînd o operă 
inspirată în cea maj mare parte 
din comorile folclorului nostru, pe 
care l-a făcut astfel cunoscut în 
întreaga lume. S-a reliefat perso
nalitatea lui Enescu ca patriot în
flăcărat, om . cu concepții progre
siste, compozitor, dirijor, pianist 
și violonist de talie mondială, 
sprijinitor al dezvoltării creației 
muzicale originale din țara noa
stră.

Concertul a cuprins rapsodia a 
ll-a și Simfonia I de George 
Enescu precum și rapsodia pentru 
pian și orchestră de Rahmaninov 
pe o temă de Paganini. Dirijorul 
Dinu Nioulescu a reușit să facă 
din orchestră un instrument uni
tar și sensibil la marile frumuseți 
ale lucrărilor enescicne, capabil 
să dea acel colorit plin de speci
ficul național interpretării rapso
diei și simfoniei.

Caracterul festiv al concertului

0 inițiativă frumoasă Înăbușită 
în nepăsare și formalism

(Urmare din pag. l-a) 
organizații de bază au neglijat 
să se preocupe de felul cum se 
desfășoară pregătirile acestui 
concurs în organizații, de felul 
cum acest concurs ajută la în
viorarea întregii munci cultural- 
educative. Prin aceste organiza
ții nici comisia raională a con
cursului n-a trecut niciodată, nu 
s-a interesat în ce stadiu de pre
gătire se află ele. Lipsite de con
trol și ajutor din partea activu
lui raional, organizațiile U.T.M. 
amintite, pot privi încă multă 
vreme cu nepăsare îndeplinirea 
propriei hotărîri.

Comitetul raional U.T.M. „N.

INFORMA ȚII
Ministerul Invățămîntului și 

Culturii anunță că examenul de 
admitere la cursurile fără frecven
ță ale tuturor instituțiilor de în- 
vățămînt superior, programat la 
28 septembrie se amină pentru 
25 octombrie 1958.

★
Scriitorul Jiri Alarek, director 

general al cinematografiei ceho
slovace, care se află în țara noas
tră, s-a întîlnit joi la prînz la se
diul Ambasadei R. Cehoslovace 
din București cu reprezentanți ai 
presei din Capitală.

Jiri Marek, în expunerea sa, a 
arătat că adevărata dezvoltare a 
cinematografiei cehoslovace a a- 
avut loc abia după eliberarea 
țării, în anii regimului democrat- 
popular. De la cele zece filme 
care erau realizate anual pînă în 
1954, producția studiourilor ceho
slovace a crescut astăzi la 24 și 
chiar 30 de filme anual. Alături 
de filme artistice de lung metraj, 
se produc anual sute de filme de 
desene animate și păpuși, de fil
me documentare și de știință 
popularizată.

Jiri Marek a subliniat că succe

este găsit dormind ziua în amiaza 
mare și împreună cu el și selec
torul. Ba, în altă zi, a plecat cu 
diverse „treburi" lăsând iar selec
torul să stea. E drept că nu Ale
xandru Mocanu reprezintă cartea 
de vizită a brigăzii de la Oarja. 
Sînt și acolo fruntași ca Ion Pe- 
cioru și Ion Bălfescu care au arat 
în Ateva zile cite 35 ha. de fie
care.

Pentru ca angajamentele tineri
lor muncitori de la G.A.S, Căteas
ca, de a termina toate lucrările din 
actuala campanie pînă la sfîrșitul 
lunii septembrie să fie traduse în 
fapte, sînt necesare măsuri ur
gente pentru remedierea lipsuri
lor amintite. Succesul va fi de
plin dacă toți tinerii se vor stră
dui, asemenea tânărului comunist 
Neațu, să-și depășească cu regu
laritate sarcinile de plan.

lectiviștiî de aici au însămînțat 
pînă acum 120 ha cu grîu din to
talul de 160 ha. O contribuție im
portantă la efectuarea acestor lu
crări au adus-o tinerii Mircea 
Gheorghiu și Ion B. Ion.

Și colectiviștii din comuna Flo- 
rica se mindresc cu utemiștii și 
tinerii lor. La această gospodărie 
au fost însămînțate pînă acum 
77 ha cu grîu. Animatorii întrece
rii pentru urgentarea lucrărilor 
sînt utemiștii Pavel Panaete și 
Gulașu D. Ion.

Marea majoritate a tinerilor de 
pe ogoarele raionului Pogoanele 
sînt angrenați acum într-o ade
vărată bătălie pentru executarea 
tuturor lucrărilor din campanie 
în timpul optim.

C. MAFTEUȚA 

a reieșit astfel foarte bine și din 
calitatea deosebită a interpretării, 
căldura și emotivitatea ei.

Dacă rapsodia a Il-a a fost re
dată cu fidelitate ca o valorifi
care a unui autentic material fol
cloristic.: cules din viața de toate 
zilele a oamenilor din popor, în 
executarea Simfoniei I s-a putut 
descifra ilustrarea la un nivel ri
dicat a bogăției de idei și senti
mente, a complexei gîndiri simfo
nice enesciene.

De un deosebit succes s-a bucu
rat audiția rapsodiei pentru pian 
și orchestră pe o temă de Paga
nini, de Rahmaninov, solist fiind 
tînărul pianist sovietic Dimitri 
Paperno. Și în acest concert Pa
perno s-a dovedit a fi un pia
nist de factură lirică, în a cărui 
interpretare elementul principal 
este sezisarea sensurilor profunde 
ale muzicii.

Mai ales în bisurile care le-a 
oferit cu generozitate — cele 
două preludii de Rahmaninov — 
pianistul sovietic a arătat o încli
nare deosebită spre simțirea inte
riorizată, profund meditativă a 
muzicii. Aplauzele entuziaste au 
răsplătit pe deplin clipele de în- 
cîntare artistică pe care le-a oferit 
publicului.

Concertul festiv al Filarmonicii 
din Orașul Stalin a constituit o 
dovadă elocventă a grijii statului 
nostru democrat-popular pentru 
răspîndirea operei lui Enescu, pen
tru cinstirea memoriei sale.

Bălcescu" are datoria să urmă
rească cu mai multă perseveren
ță îndeplinirea propriilor hotărîri, 
ținînd seama în primul rînd de 
faptul că acest concurs are me
nirea să-i ajute pe tineri să-și ri
dice necontenit nivelul cultural, 
să-i educe în spiritul dra
gostei față de patrie, popor 
și partid, cunoscînd și prin cîn- 
tec trecutul glorios de luptă al 
clasei muncitoare, conduse de 
partid, bogăția folclorului popu
lar. Or, pentru a fi atins acest 
scop, este necesar să se pună ca
păt deîndată formalismului și 
nepăsării în îndeplinirea proprii
lor hotărîri.

sele obținute de cinematografia 
cehoslovacă se datoresc în largă 
măsură folosirii cadrelor tîh'ere de 
regizori, actori și tehnicieni.

*
Peste cîteva zile va începe vîn- 

zarea cu plata în rate a aparate
lor de radio, mașinilor electrice 
pentru spălat rufe și frigiderelor 
produse în țara noastră.

Costul aparatelor de radio va 
fi achitat în cel mult șase rate 
lunare, al mașinilor electrice de 
spălat rufe în opt rate lunare, iar 
al frigiderelor in cel mult 12 rate 
lunare. La cumpărarea acestor 
produse se va achita un acont de 
cel puțin 25 la sută din prețul lor.

★
Vineri, 26 septembrie, la orele 18 

va avea loc în aula Academiei 
R.P.R. o ședință comemorativă 
organizată cu prilejul împlinirii a 
100 de ani de la nașterea scriito
rului romîn Alexandru Vlahuță.

Vor conferenția acad, Tudor 
Vianu și scriitorul Eusebiu Cami- 
lar, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne.

(Agerpres)

Munca îți dă deosebită sa
tisfacție, mai ales atunci 
cind te pasionează.

Priviți în clișeu pe utemis- 
ta Elisabeta Simon de la 
secfia elemente a întreprin
derii „Elecfro-Banat“ din 
Timișoara. Ea lucrează cu 
îndemînare și pricepere la 
mașina de fiert automat a 
bateriilor normale.

In anii regimului de democrație populară, în 
Polonia prietenă au luat o mare amploare con
strucțiile industriale și energetice. Acordîndu-se 
o mare importanță folosirii energiei electrice în 
industrie și agricultură, în ultimii an| s-au con
struit în R.P. Polonă numeroase termocentrale 
și hidrocentrale electrice. Numai in anul 1957 
au fost electrificate peste 1300 sate ; prevederile 
planului de electrificare a agriculturii au fost 
îndeplinite în proporție de 103,1 la sută. Mer- 
gind pe linia creșterii numărului unităților agri
cole și industriale ce folosesc energia electrică,

în anul acesta se construiesc noi obiective ener
getice. Astfel, în apropierea orașului Kedzierzyn 
din Silezia se construiește o mare centrală elec
trică care va furniza curent industrial combi
natului chimic din Kedzierzyn și întreprinderi
lor din această regiune industrială. De aseme
nea, recent au fost date în exploatare noi gru
puri generatoare la o serie de termocentrale și 
hidrocentrale electrice.

In fotografie: vedere generală a hidrocen
tralei de la Pilichowice, lingă Jelenia Gora.
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ai zilelor noastre
(Urmare din pag. l-a) 

sînt la vechile lor locuri de mun
că. Niculae Mărăcine, secretarul 
comuniștilor din secția Mihoc 
conduce o sondă în foraj. Nicu
lae Șerban se află iarăși printre 
oamenii secției pe care o conduce 
din schela Zemeș. Director-mun- 
citor Gheorghe Unguru, cercetea
ză din nou mersul fiecărei sonde.

Acum sonda 4. M. se află în 
producție. Liniștea din jurul său 
nu amintește cu nimic de cloco
tul și furia acelor zile în care 
puterea oamenilor a ieșit învingă
toare.

Mai fare ca focul

Cu puțină vreme în urmă, la
Rafinăria nr. 8-Dărmănești, 
într-unul din marele cup

toare s-au spart niște țevi. Din 
moment ce defecțiunea se produ
sese, au fost luate și măsurile 
grabnice pentru înlăturarea ei. A 
fost oprit cuptorul. Pentru ca în 
interiorul lui să se poată lucra în 
condiții normale, trebuiau să 
treacă cel puțin 24 ore. Acest 
timp era necesar pentru răcirea 
și aerisirea cuptorului. Echipa de 
intervenții condusă de tînărul Si- 
mion Boateă a venit Ia locul cu 
pricina. Simion a cercetat îndea
proape cuptorul și-a pregătit ma
terialele necesare repartizînd tine
rilor săi tovarăși de muncă tre
burile ce le aveau de îndeplinit. 
Apoi și-a pus costumul de pro
tecție și s-a pregătit să intre în 
cuptor. Cei oare-1 urmăreau au 
început să-1 privească nedumeriți, 
în cuptor era temperatură nu 
glumă. Abia trecuseră 4—5 ore 
și pînă la răcirea cuptorului mai 
erau aproape 20. Simion a intrat 
în cuptor. A fost o muncă grea. 
Căldura celor peste 100 grade îl 
dogorea cu putere și-i producea 
o stare de moleșală și amețeală. 
Aerul era destul de sărac în oxi
gen. Sculele parcă se încăpățînau 
să se supună voinței tânărului. 
După vreo zece ore, reparația a 
fost gata. în mai puțin de 24 de 
ore cuptorul și-a reluat activita
tea. Simion Boateă și tovarășii lui 
de muncă s-a dus la alte treburi. 
Prin intervenția lui Simion și a 
echipei sale timpul neproductiv al 
instalației a fost redus la mai 
mult de jumătate. Nimeni nu l-a 
obligat pe tînărul mecanic să intre 

în cuptor mai înainte de timpul 
potrivit. El a intervenit pentru că 
așa l-a îndemnat conștiința sa de 
comunist. Pentru comuniști nu 
există piedici de netrecut. Așa 
i-au spus tovarășii săi cînd l-au 
primit pe utemistul Simion Boateă 
în partid. Temperatura, dogorea- 
la puternică a cuptorului, a fost 
înfruntată și învinsă de căldura 
uriașă a inimii tinărului comu
nist.

Zi $i noapte la datorie

S1ă tot fi fost vreu-n ceas peste 
miezul nopții. Mecanicii de 
serviciu trebăluiau în li* 

niște. Un tractor duduia neobosit 
în susul șoselei. Zgomotul său se 
unea cu al pompelor, al aburului 
țîșnind pe țevi, dînd nopții acel 
fermecător freamăt cunoscut sche
lelor petrolifere, dar...

Telefonul a sunat scurt. Sune
tul s-a repetat.

r— S-a rupt conducta cu țiței 
ce trece pe sub șoșea, se auzi 
în receptor vocea repezită a cuiva. 
Mecanicii n-au mai stat pe gân
duri. La locul „accidentului" s-a 
dus Gavril Minoleanu, mecanicul 
șef al schelei Zemeș și tinerii săi 
tovarăși de muncă, Pe unde era 
ruptura conductei, țițeiul năvăli
se afară, împrăștiindu-se pe șosea 
și prin împrejurimi. Minoleanu 
și băieții săi au luat de îndată 
măsuri. Au oprit pompele și cir
culația pe șosea. Doi dintre meca
nici, tînărul Ion Ulieru și Adam 
Marcin s-au băgat în groapa plină 
de țiței și au început să lucreze 
la conductă. Alții vreo trei la nu
măr au alergat la sondă să facă 
țițeiului loc prin altă conductă, iar 
ceilalți care mai erau de față, au 
început să sape o groapă în care 
să se adune țițeiul revărsat. Deși 
era noapte, într-o oră au termi
nat treaba. Țițeiul a pornit pe o 
altă conductă. Din cel revărsat, în 
groapă s-au adunat vreo 5—6 to
ne pe care a doua zi băieții le-au 
cărat la rezervoare. Pierderile au 
fost atât de mici, îneît nici nu 
merită să fie luate în considera
ție, cîteva sute de litri.

Datorită repeziciunii cu care 
au lucrat tinerii mecanici conduși 
de Gavril Minoleanu a fost preîn
tâmpinat un însemnat accident. Din 
cauza suprafeței mari pe care se 
întinsese țițeiul, se putea produce 
cu ușurință un incendiu. Nu-i 
greu de imaginat care ar fi fost 
urmarea. Dar curajul și iuțeala 
oamenilor au luat-o înaintea în
tâmplărilor. Pierderile de țiței au

Spariachiada internațională 
a Armatelor Frățești SPORT

Joi, în cea de-a șasea zi a 
Spartachiadei Internaționale a Ar
matelor Frățești, amatorii de sport 
din Leipzig și Berlin au urmărit 
cu interes desfășurarea semifina
lelor turneului de fotbal în care 
s-au întîlnit echipele Ț.D.N.A. So. 
fia-T.S.K.M.O. și Partizan Ti
rana—Vorwarts Berlin. Jocurile
s-au încheiat cu rezultate surpri
ză. Echipa Ț.D.N.A. a reușit să 
cîștige cu 4—3 (după prelungiri), 
iar echipa Partizan Tirana a în
vins cu 2—1 (1—0) pe Vorwarts. 
In turneul pentru 
samentului de la 
C.C.A. București a 
(1—0) de echipa 
R.P.D. Coreene.

In competiția de 

stabilirea cla- 
5—8 echipa 
dispus cu 3-1 

militară a

handbal, echi- 
pa R.D. Germane a întrecut 
20—15 echipa R.P. Polone, 
urma acestei victorii handbaliștii 
germani s-au calificat pentru fina
lă cu echipa R.P. Romîne care se 
va desfășura la 27 septembrie în 
orașul Cottbus.

La natație în finala probei de 
200 m. fluture pe primul loc. s-a 
clasat polonezul Radinski cu 
timpul de 2’31”. Cursa de 400 in.

cu
In

fost evitate. Incendiul de aseme
nea. Fie zi, fie noapte, tinerii me
canici veghează la cele ce se în
tâmplă cu fiecare picătură de ți
ței. Le este scumpă această bogă
ție subterană, pentru că ei sînt 
stăpînii săi. Și tocmai de aceea, 
de vreme îndelungată, în schela 
Zemeș nu există situație critică 
sau neprevăzută care să nu fi fost 
rezolvată cu repeziciunea cea mai 
mare, de către comunistul Mino
leanu și tinerii săi tovarăși de 
muncă, utemiștii Ion Ulieru, A- 
dam Marcin și alții.

Dărnicie

Pe la începutul acestei luni s-a 
ivit necesitatea revizuirii 
generale a instalației uneia 

dintre cele mai îndepărtate son
de. Specialiști în revizie sînt ti
nerii mecanici conduși de comu
nistul Petre Condac de la Moi- 
nești. Băieții au sosit într-o joi 
seara. Au văzut ce au de lucru. 
Treaba nu era de loc ușoară. A- 
veau nevoie de cel puțin cinci zile. 
Și-au făcut băieții socoteala: dacă 
lucrăm cîte opt ore, așa cum scrie 
în programul de lucru, iar pe dea
supra mai stăm și duminica, son
da poate să înceapă forajul abia 
peste o săptămînă și ceva, In fața 
unei asemenea situații toți au clă
tinat nemulțumiți din cap. Apoi au 
hotărît să lucreze după un pro
gram al lor. Dimineața la ora 6 
au început revizia. Au lucrat in
tens pînă la ora 9 seara. A doua 
zi .de dimineață s-au sculat și 
mai devreme. La ora 5 au fost la 
sondă. Sudorul Traian Bîra a lu
crat ca cel mai priceput mecanic, 
Dumitru Volan și Constantin Po
pescu n-au stat o clipă. La ora 3 
noaptea au terminat. Cu toate că 
munca era grea, nici unul nu a 
dat nici cel mai mic semn de o- 
boseală. Au predat lucrarea și au 
plecat la Moinești. Duminică di
mineața, la ora 7, sonda a început 
forajul. Băieții lui Petre Condac 
au împins programul cu aproape 
4 zile înainte. In sondorie patru 
zile înseamnă mult — zeci de 
metri forați, mii de tone țiței ex
tras. Aceasta o știu foarte bine 
tinerii mecanici. Așa i-a educat 
organizația U.T.M. Mulți dintre ei 
sînt utemiști. Ei știu că datoria 
lor e să fie exemplu în muncă, 
exemplu pentru toți ceilalți tineri. 
Și tocmai de aceea, toate lucră
rile lor au fost executate în mai 
puțin de jumătate din termenul 
planificat. Nu e oare aceasta o 
dovadă a înaltei lor conștiințe 
socialiste ?

liber 
(U.R.S.S.) în •------ ~
zentantul nostru Șt. ionescu 
ocupat locul 4 cu 4’51”l/10.

In competiția de pentatlon mo
dern înaintea ultimei probe care 
se va disputa astăzi, crosul pe 
echipe, conduce formația R.P. Un
gare urmată de echipele R.P. Ro
mîne și U.R.S.S. Proba de natație 
disputată joi a fost cîștigată de 
maghiarul Ferdinandy. Pe locul 
doi s-a clasat Dan Ionescu 
(R.P.R.)

In cadrul zilei a doua a con
cursului de atletism în centrul a- 
tenției spectatorilor din Leipzig 
s-a situat cursa de 50(50 m plat. 
Campionul european Kryzkowiak 
(R.P. Polonă) a confirmat forma 
în care se află ocupînd primul 
loc cu timpul de 13’52”2/10. Pe 
locul doi a sosit Iharoș (R.P. Un-: 
gară) cu 13’57”2/10.

Reprezentanții noștri Gherghely 
și Vintilescu nu s-au calificat 
pentru sferturile de finală ale pro
bei de 100 m plat realizînd 
timpurile de 11” și respectiv 
11 ”4/10.

a revenit lui Bovici 
4’4O”4/10. Repre- 

i a



in preajma celei de a 9-a

SăSă înceteze provocările S. U. Aînceteze provocările S.U.A
împotriva R. P. Chineze!

Pe marginea tratativelor 
de la Varșovia

PEKIN 25 
genția China 
La 25 septembrie, ora 15 a avut 
loc a patra ședință în cadrul tra
tativelor chino-americane de 
Varșovia. Următoarea ședință 
avea loc marți 30 septembrie.

Acum 10 zile, cînd au fost 
luate tratativele și cînd situația 
era extrem de gravă, se spera 
că ambasadorii celor două țări 
vor putea găsi rapid căi pentru 
rezolvarea echitabilă și rezonabi
lă a problemelor. La Washington 
și New York se fac însă necon
tenit declarații provocatoare și a- 
menintătoare, iar la tratative nu 
s-a arătat nici un indiciu care 
să dea speranța In realizarea 
unui progres. Aceasta face ca lu
mea să se îndoiască tot mai mult 
de sinceritatea dorinței S.U.A. de 
a realiza o înțelegere în cadrul 
tratativelor. .

După cum relatează și presa din 
țările occidentale, la tratativele 
de la Varșovia, S.U.A. recurg 
la diferite manevre și prezintă 
diferite propuneri. Judecind după 
declarațiile oficiale ale guvernu
lui S.U.A., aceste propuneri ur
măresc un singur scop — acela 
de a determina China să accep
te așa-zisa «.încetare a focului". 
De fapt- S.U.A. urmăresc prin a- 
ceasta să extindă agresiunea a- 
supra regiunilor de coastă ale 
Chinei și să camufleze provocările 
lor și ale clicii ciankaișiste, să 
răpească Chinei dreptul ei suve
ran asupra Taivanului, insulelor

(Agerpres). — A- 
Nouă transmite:

la 
va

re-

Penhuledao și celorlalte insule 
chineze de coastă, s-o priveze de 
dreptul de a folosi metodele pe 
care le crede de cuviință, inclu
siv forța, pentru eliberarea teri
toriului său. Observatorii care ur
măresc cu atenție politica S.U.A. 
în Extremul Orient consideră că 
S.U.A. recurg la următoarea tac
tică :

1. Prin continue presiuni poli
tice și militare ele încearcă să . 
oblige China să accepte propu
nerile susmenționate pe care ea 
le-a respins cu hotărîre într-o de
clarație oficială. Aceste propuneri 
pot fi prezentate sub diferite for
me și pe diferite căi pentru a ca
mufla țelul principal al S.U.A. și
a înșela opinia publică.

2. Ele insistă asupra acestor 
propuneri absurde care pot duce 
tratativele la un impas și pot 
pricinui tergiversarea rezolvării 
problemelor, ceea ce ar permite 
Statelor Unite să folosească a- 
ceasta ca pretext pentru a împie
dica China să întreprindă vreo 
acțiune decisivă în vederea apă
rării sale, să opună rezistență a- 
gresiunii din afară și să-și elibe
reze teritoriul de sub dominația 
S.U.A. și a clicii ciankaișiste. .

3. Ele intensifică presiunile a- 
supra O.N.U. și caută să deter
mine pe aliații S.U.A. să sprijine 
poziția lor pentru a intensifica 
presiunile asupra Chinei și, sub

steagul O.N.U., să continue și să 
lărgească amestecul în treburile 
interne ale Chinei.

4. Ele intensifică acțiunile mi
litare în regiunea strîmtorii Tai- 
vanului pentru a amenința China 
în timpul tratativelor și pentru a 
se angaja într-un mare război îm
potriva Chinei — atrăgînd și pe 
aliații lor care le sprijină poziția 
— în cazul cînd la masa tratati
velor nu vor reuși să impună Chi
nei voința lor.

După cum subliniază însă ob
servatorii, declarația lui Cen I, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze, arată în mod con
vingător că tactica S.U.A., care 
prin tratative și război caută să 
obțină înfăptuirea scopurilor lor 
agresive, este sortită eșecului. 
Pentru S.U.A. cea mai bună cale 
de rezolvare 
să dorească 
tive.

a problemelor ar fi 
în mod sincer trata-

aniversări a proclamării R. P. Chineze

ÂL 13-lea AVERTISMENT
PEKIN 25 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite:
Opt avioane americane au pă

truns în spațiul aerian al R. P. 
Chineze în cursul zilei de joi. 
Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze a făcut o declarație in 
care a arătat că guvernul R. P. 
Chineze dă al 13-.ea avertisment 
împotriva acestor provocări mili
tare serioase ale S.U.A.

Protestul populației 
din R. A. U.

CAIRO 25 
menii muncii 
teană a R.A.U. continuă să-și ex
prime solidaritatea cu lupta 
dreaptă a poporului chinez pen
tru eliberarea insulei Taivan și a 
celorlalte insule de coastă. Intr-o 
scrisoare trimisă ambasadei chi
neze de la .Cairo, 120 
tori din uzina textilă 
din Cairo înfierează 
americană în afacerile 
Chinei și-și exprimă solidaritatea 
cu lupta poporului chinez împo
triva imperialismului.

(Agerpres).— Oa- 
din regiunea egip-

de munci-
Gauharș 

intervenția 
interne ale

Politica pe care o duc puterile occidentale 
față de China nu are justificare

DELHI 25 (Agerpres). ;— Zia
rele indiene condamnă cu vehe
mență în articolele lor de fond 
provocările americane în Extre
mul Orient. Mesajul adresat de 
N. S. Hrușciov, președintele Con-

Lupta împotriva 
proiectului noii 
constituții fran
ceze se întărește 
tot maj mult pe 
măsură ce se 
apropie data re

ferendumului.
In fotografie : 
în timpul unei 
ore libere, la 
una din uzinele 
din Lyon cu 
prilejul celei de 
a 14-a aniver
sare a eliberării 
Franței de sub 
jugul hitlerist, 
muncitorul fran
cez Roc cere to
varășilor săj de 
lucru ca in a- 
mintirea eroilor 
din Rezistență 
să voteze la 28 
septembrie prin- 
tr-un

siliului de Miniștri al V.R.S.S., lui 
I). Eisenhower, președintele 
S.U.A., a fost intîmpinat aici cu 
mare satisfacție. Refuzul șefului 
statului american de a primi a- 
cest mesaj este considerat drept o 
mărturie a faptului că cercurile 

■guvernante din S.U.A. nu doresc 
să contribuie la micșorarea încor
dării în această parte a lumii. 
Ziarul „Dekkan Herald" arată că 
această comportare a guvernului 
american este un „pas fără pre
cedent".

Ziarul „Ariavarta", care apare la 
Patna, subliniază că refuzul pre
ședintelui Eisenhower de a primi 
mesajul lui 
nă gaz pe 
mult starea 
instaurarea 
Orient, declară ziarul, 
sară retragerea trupelor americane 
din Taivan, care este o parte ina
lienabilă a teritoriului R. P. Chi
neze,

Referindu-se la faptul că Sta
tele Unite și aliații lot nu doresc 
să acorde Republicii Populare 
Chineze locul său legitim în 
O.N.U., „Ariavarta" scrie că 
„lipsa din O.N.U. a unei țări a- 
tît de uriașe ca China este o mare 
dezonoare pentru Organizația Na
țiunilor Unite.

N. S. Hrușciov „toar- 
foc și adîncește mai 
de încordare". Pentru 
păcii în Extremul 

este nece-

Declarația 
senatorului american

W. Morse
WASHINGTON 25 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul unui 

program televizat al societății 
„Canadian Broadcasting Corpora
tion", senatorul american Wayne 
Morse, membru al partidului de
mocrat, și-a exprimat îngrijora
rea față de acțiunile agresive ale 
S.U.A. în strîmtoarea Taivan. 
Morse a spus: „Cer președinte
lui S.U.A. să convoace imediat o 
sesiune specială a Congresului 
și să ne prezinte un raport asu
pra situației din Quemoy. ti cer 
să ne arate ce acord a încheiat 
cu Cian Kai-și privind Quemoy 
în cazul cind a încheiat un ase
menea acord, și să-l prezinte Se
natului spre ratificare.

Atit timp cit președintele con
tinuă actuala politică față de 
Quemoy — a continuat Morse — 
el acționează în mod neconstitu
țional și depășește împuternicirile 
de care dispune. Articolul 1, par
tea 8-a din Constituție nu îi dă 
împuternicirea de a declara răz
boi. Această împuternicire este 
dată Congresului S.U.A. El ar 
face mai bine să recheme Con
gresul în sesiune dacă dorește 
ca noi să evităm un război".

H

Primul reactor experimental
Cu prilejul celei de a 37-a aniversări a întemeierii Partidului 

Comunist Chinez, lucrătorii de la Institutul de energie atomică al 
Academiei de Științe a R.P. Chineze au obținut succese de seamă. 
Astfel, în China a fost pus în funcțiune primul reactor experimen
tal chinez cu apă grea. De asemenea a fost terminată construirea 
unui ciclotron ia care urmează să înceapă lucrările de cercetări. 
Cele două instalații au fost co nstruite cu ajutorul prețios al Uni
unii Sovietice, care sprijină dezvoltarea tehnico-științifică a Chinei 

in domeniul energiei atomice. O dată cu darea în exploatare a 
noilor instalații, China face un prim pas spre era atomică.

Reactorul (vezi fotografia de mai sus) a fost construit 
după cele mai moderne proiecte. El este prevăzut cu o gamă 
de puteri termice cuprinsă între 7.000 și 10.000 kw. In pre
zent, el constituie o adevărată comoară pentru oamenii 
știință în efectuarea de cerc etări științifice.

vor produce aici va fi sticla 
pentru aparate de precizie, 
sticla de cuarț, fibre de sticlă, 
vată de sticlă pentru industrie 
și sticlă pentru diferite instru
mente medicale.

Uzina se construiește cu 
jutorul specialiștilor din R. 
Germană și va, 
mașini moderne 
ceastă țară.

fi utilată 
aduse din

a- 
D. 
cu 
a-

de
Tuburi pentru 

televiziune

Zece mii de furnale
Potrivit rela

tărilor Ministe
rului industriei 
metalurgice, în 
următoarele 12 
luni vor fi con
struite peste 
10.000 de mici 
furnale cu o 
productivitate a- 
nuală totală de 
peste 20 mili
oane tone fonti

în 24 provincii, 
orașe și regiuni 
autonome. Con
strucția lor se 
desfășoară para
lel cu marile 
combinate meta
lurgice.

Această 
acțiune de 
struire de 
nale de

largă 
con- 
fur- 
mici

punde politicii 
de dezvoltare 
concomitentă a 
întreprinderilor 
mari, mijlocii 
și mici de tur
nare a fontei 
pentru accelera
rea ritmului de 
dezvoltare a a- 
cestei ramuri 
industriale.proporții, cores-

La Nankin a fost experimen
tat cu succes primul tub de 
luat vederi pentru televiziune 
construit în R. P. Chineză.

Acest tub asemănător cu tu
bul de televiziune sovietic 
351 k, a fost produs la fabrica 
de becuri electrice de la Nan
kin. El are un ecran mare fluo
rescent cu dimensiunile de 
212x288 mm. și poate recepțio
na emisiuni pe o rază de 40 
km. în cur'.nd tubul de luat ve
deri va fi fabricat in serie. Fa
brica de la Nankin, rare înain
te de eliberare producea numai 
becuri electrice obișnuite, pro
duce în prezent diferite becuri 
electrice complexe, precum și 
utilaj pentru vacuum electric.

s

K

Lucrările de construcție ale țiune anul acesta și va produce 
uzinei de sticlă din Pekin sînt 
în toi. Uzina va intra în func-

11.000 tone de sticlă anual. 
Printre sorturile de sticlă ce se„Cine votează astăzi pentru De Gaulle 

votează pentru fascism**
— Un articol al lui J. P. Sarfre —

1 rege", în care autorul condamnă 
noua constituție gaullistă și cere 
poporului francez să voteze îm
potriva ei.

i Sartre arată că poporul francez 
! trebuie să exercite presiuni asu

pra guvernului pentru ca acesta 
să înceapă imediat tratative cu 
reprezentanții poporului nigerian. 

Referindu-se la actuala situație 
politică internă din Franța, Sar
tre scrie : „Lucrurile merg din 
ce în ce mai rău. Din iunie și 
pînă azi, generalul De Gaulle a 
mers din concesie în concesie față 
de militarii de la Alger și astăzi 
el, este prizonierul armatei. Cu 
cîteva zile în urmă, generalul De 
Gaulle a spus 
semnificative : 
cundem faptul că războiul din Al
geria va mai <*“ —’•  “ 
Aceste cuvinte 
Gaulle a ales calea intensificării 
războiului". In încheiere Sartre 
subliniază că „cine votează astăzi 
pentru De Gaulle votează pentru 
fascism".

PARIS 25. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Sub semnă
tura lui Jean Paul Sartre, săptă
mânalul ,,L'Express" publică în 
numărul său din 25 septembrie un 
articol intitulat „Broaștele vor un

DA sau NU“
răspunsuri hotărîtoare pentru viitorul Franței

Lucrările Adunării Generale
a O. N. V.

M-am întors de-abia de cîteva 
ore dintr-o călătorie științifică 
într-unul din marile orașe ale 
Italiei. Peste tot, întreaga Europă 
așteaptă cu nerăbdare rezultatele 
referendumului plebiscitar asupra 
noii Constituții franceze care va 
sancționa rezultatele luptei duse 
în Franța între fascism și demo
crație. Oamenii simpli de pretu
tindeni privesc cu dragoste spre 
Franța — patria entuziaștilor 
mișcării pentru libertate — aș
teaptă cu nerăbdare deznodămîn- 
tul marilor evenimente prin care 
trece în aceste zile străvechiul ei 
popor.

Mă număr printre acei care din 
totdeauna am urmărit cu deose
bită simpatie istoria și viața ma
relui popor francez și m-am sim
țit întotdeauna strins apropiat de 
el. Am petrecut multe zile în 
mijlocul talentatului popor de pe 
malurile Senei. Mi-a fost și-mi 
este nespus de dragă Franța, 
pentru glorioasele ei tradiții re
publicane, care au sădit în su
fletul multora din intelectualii lu
mii noastre idealuri de luptă 
pentru adevăr, libertate, progres.

Franța care a dat lumii pe ma
rii enciclopediști și socialiști uto
pici. pe Champollion. pe vajnicii 
comunarzi, pe Babeuf și Jean Jau- 
res, pe Pierre Curie și Frederic Jo- 
liot Curie, a atras privirile și sim
patia luptătorilor pentru progre
sul social, științific și cultural.

In aceste zile cînd oamenii mun
cii din Franța duc o luptă puter
nică pentru salvarea libertăților 
democratice, îmi amintesc cu ne
spusă dragoste de poporul și cul
tura progresistă a Franței.

acad. prof. Emil Condurachi
Cel ce cunosc Franța, știu că 

poporul ei este devotat instituții
lor republicane și de aceea îți 
poți închipui cu greu o Franță su
grumată de fascism.

Urmăresc zi de zi veștile ce so
sesc din Franța. Mă bucur cînd 
aflu noi știri despre riposta zdro
bitoare pe care o dau în repetate 
rinduri forțele republicane, elemen
telor reacționare, fasciste, care 
vor să sugrume republica. Toate 
aceste acțiuni ale republicanilor, 
prin nobilul lor conținut țintuiesc 
la stîlpul infamiei pe zeloșii pro
pagandiști ai noii constituții reac
ționare, care nu mai prididesc în- 
cercînd să înșele alegătorii pentru 
a-i determina să spună „da" în 
ziua referendumului.

„Li se cere cîtorva zeci de mi
lioane de cetățeni (inclusiv unora 
care nu știu nici să citească, nici 
să scrie și abia să vorbească 
franțuzește) să se pronunțe prin 
„DA“ sau „NU" asupra unui text 
constituțional amplu, complicat, cu 
privire la care specialiștii în po
litică și drept ar fi deliberat și 
discutat săptămîni de-a rîndul 
pentru alegerea . unui cuvînt- sau 
locul unei virgule... Și măcar dacă 
textul propus ar fi clar și cohe
rent ! Dar echivocul, ales ca me
todă pentru a face să fie accep
tat, se află în însăși substanța lui" 
— scria nu demult Pierre Henri 
Simon în ziarul „Le Monde".

Cercurile reacționare încearcă să 
forțeze poporul francez să se pro
nunțe pentru un proiect de con-

stituție vădit reacționară. Textul 
noii constituții, oricît de incîlcit ar 
fi redactat, nu poate ascunde însă 
caracterul<j reacționar, antirepu
blican.

Pe drept cuvînt s-au găsit o 
seamă de personalități care să 
compare evenimentele ce se petrec 
în zilele noastre, în Franța, cu a- 
celea care au precedat instaura
rea dictaturii lui Ludovic Bona
parte, micul Napoleon cum ii 
spunea Victor Hugo în mușcătoa
rele sale pamflete. Dacă ne amin
tim puțin de evenimentele istorice 
vedem că și pe atunci lovitura de 
stat de la 2 decembrie 1851 a fost 
făcută tot prin intermediul arma
tei din Africa. Despre Adunarea 
Națională s-a spus atunci că ar fi 
„încercat să atenteze la autorita
tea" prințului — care era preșe
dinte al republicii, și drept urma
re a fost dizolvată. Istoria ne re
amintește și faptul că și Ludovic 
Bonaparte s-a adresat armatei pe 
care o denumea „elita națiunii".

Cei care cunosc istoria Franței 
știu prea bine ce zile au urmat 
pentru republicanii cinstiți din 
Franța care se împotriveau unel
tirilor dictatorului.

Cele ce se petrec în ziua de 
astăzi îți aduc in minte evenimen
tele din urmă cu un veac. Și 
acum, prin proiectul noii consti
tuții, care încearcă să atribuie vii
torului președinte puteri absolu
tiste, se urmărește stabilirea unei 
dictaturi personale, care să des
ființeze în mod practic republica.

Intr-adevăr, aproape întreaga

putere a statului se concentrează 
în miinile șefului de stat care prin 
situația sa se află deasupra gu
vernului — el numește pe preșe
dintele Consiliului de Miniștri, și 
deasupra parlamentului — el poa
te dizolva Adunarea Națională. In 
miinile președintelui, conform pro
iectului noii constituții se află 
concentrată întreaga conducere 
supremă a armatei, a administra
ției, a politicii externe.

Parlamentul nu va mai avea 
astfel nici un rol în conducerea 
treburilor statului, lată, așadar, că 
această constituție, pe care în
cearcă s-o impună poporului fran
cez, fasciștii care au dat lovitura 
de stal in Algeria, e menită să 
instaureze dictatura personală in 
Franța. Iată de ce in aceste con
diții republicanii francezi afirmă 
că deasupra Franței planează pe
ricolul fascismului.

Actualii conducători ai Franței 
nu vor să înțeleagă că pe melea
gurile Europei au apus de mult 
vremurile cînd fasciștii schimbau 
regimurile politice la dorința lor.

Viitorul pe care guvernanții 
Franței îl pregătesc poporului ei 
este de neconceput pentru marea 
națiune de pe malurile Senei.

Franța republicană nu va putea 
fi sugrumată.

In aceste zile de așa mare răs
pundere pentru viitorul Franței, 
pentru pacea și liniștea străvechiu
lui nostru continent, urez poporu
lui francez puteri depline în lupta 
ce o dă pentru a ieși din grelele 
încercări ale acestor zile, și-mi 
exprim deplina încredere în forțele 
progresiste, încercate în lupta din 
Franța republicană.

următoarele cuvinte 
„Nu trebuie să as-

dura mult timp", 
ne arată că De

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
In cursul ședinței din după amia
za zilei de 24 septembrie în Adu
narea Generală a O.N.U. au cori* 
tinuat dezbaterile generale.

Primul a luat cuvîntul Erich 
Low, ministrul Afacerilor Externe 
al Uniunii Sud-Africane, care ș-a 
opus din nou ca O.N.U. să in
tervină în legătură cu măsurile 
de segregație ras-ală care se in
tensifică tot mai mult în țara sa.

Delegatul Ghanei, Ako Adjei, a 
subliniat că guvernul său se că
lăuzește în politica sa după hotă- 
rîrea conferinței țărilor indepen
dente din Africa care a avut loc 
în aprilie a.c. la Accra — capitala 
Ghanei. Trebuie să se pună capăt 
colonialismului în Africa și în 

lîntreaga lume, a subliniat Adjei.

Mijlociu și la prezența trupelor 
britanice pe teritoriul Iordaniei.

A vorbit apoi ministrul Afaceri
lor Externe al Franței, Couve de 
Murville care și-a exprimat în
grijorarea în legătură cu situația 
din Extremul Orient dar a spri-

_  jinit poziția agresivă a S.U.A. 
de

O noua biruința
a științei sovietice

: MOSCOVA 25 (Agerpfes). — ȚASS transmite : La 23 septem
brie peuropatologul american. Davîd Gurevici și chirurgul norve- 
giărt Christian Capellen au' asiștaf la o operație în cursul căreia 
capul unui cățel a fost'grefat pe gîtul unui cîine matur. Această 
operație a fost efectuată de fîziologul Vladimir Demihov, condu
cătorul laboratorului. de .transplantare a organelor de pe lîngă 
Institutul de“ me'dicînă 'nr. 1 din 'Moscova.

Vladimir Demihov a demonstrat specialiștilor străini o metodă 
originală de transplantare și o înaltă tehnică operatorie. El a 
secționat capul cățelului împreună cu labele dinainte și cu va

sele principale. Aceste vase au fost suturate cu carotida și vena 
jugulară a cîinelui matur. In cursul operației a fost folosit un 
aparat pentru sutură, care în rîndurile medicilor din străinătate 
a primit numele de „satelitul sovietic" în chirurgie.

Experiența s-a desfășurat cu succes. Starea cîinelui căruia î s-a 
grefat -capul este satisfăcătoare. Cele două'capete reacționează 
la 'excitanții exteriori și primesc; hrană.

Vladimir Demihov este cunoscut în Uniunea Sovietică ca ex
perimentator în domeniul transplantării organelor. El a efectuat 
operații complicate de transplantare a plămânilor și inimii de la 
un cîine la altul.

Vladimir Demihov a arătat oaspeților străini un cîine căruia 
i-au fost transplantate inima și plămînii acum o săptămînă. Acum 
cîinele „Buian" are două inimi și un lob pulmonar în plus.

Țelul final al experiențelor noastre, a declarat Vladimir Demi
hov unui corespondent al agenției TASS, este de a putea să 
transplantăm pe viitor unui om organe de importanță vitală să
nătoase în locul unor organe atinse de boli incurabile.

U Thant, delegatul Birmaniei, 
a vorbit pe îarg aespre faptul că 
țara sa aderă la principiul coexis
tenței pașnice.

Dezbaterile generale în cadrul 
Adunării Generale continuă.

★
NEW YORK 25 (Agerpres). 

In ședința din dimineața zilei
25 septembrie a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite au continuat dezbaterile de 
politică generală Au făcut expu
neri reprezentanții Italiei, Marii 
Britanii, Iordaniei, Franței și sta
tului Chile.

Delegatul Italiei, Attilio Pic- 
cioni, a consacrat cea mai mare 
parte a cuvîntării sale problemei 
interdependenței dintre stabilita
tea politică internațională și pros
peritatea economică.

Apoi a luat cuvîntul ministrul 
Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii, Selwyn Lloyd. Discursul său 
nu a adus nimic nou față de po
ziția cunoscută a puterilor occi
dentale in diversele probleme a- 
bordaie.

Delegatul Iordaniei, Ahdul Ri- 
fai, care a vorbit după Selwyn 
Lloyd, a repetat aproape întocmai 
punctul de vedere al acestuia cu 
privire la situația din Orientul

PEKIN. — Ziarul „Jenfanji- 
bao", organul central al arma
tei populare de eliberare chi
neze, intr-un editorial publicat 
la 25 septembrie, salută vizita 
delegației Forțelor armate ale 
R. P. Romine,

BEIRUT. Acționînd' tmpo- 
■ triwa: restabilirii ordinei în 

Beirut după instalarea noului 
președinte Șeliab,. f.atangiștii 
libanezi și. alte organizații ex
tremiste de dreapta, s-.au dedat 
în ziua de joi la o serie de 
acțiuni- provocatoare.

BEIRUT. — Postul de radio 
Beirut a anunțat că la 24 sep
tembrie a fost alcătuit noul 
guvern al Libanului.

La Kiev s-a deschis expoziția 
cărții și artei grafice rominești
KIEV 2Ș.:; — CorespondentulKIEV 25. — Corespondentul Expoziția

Agerpres-transmite’! JoL la amia- de cărți, i 
ză a avut loc la Kiev festivitatea lucrări de 
deschiderii Expoziției cărții și ar
tei grafice rominești. Lucrările 
sint 
săli 
ziții 
cent 
pală

Din partea rominească la festi
vitate a luat parte delegația oa
menilor muncii, de cultură din 
R.P. Romînă în frunte cu acad, 
prof. dr. N. Gh. Lupu.

expuse în trei frumoase 
din clădirea de expo- 

a Palatului Octiabrski, re
construită pe artera princi- 
a orașului.
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prezintă peste 2.500 
din toate domeniile, 
a literatură politi-

că, literatură tehnico-științifică, 
beletristică, cărți de artă, cărți 
pentru copii și tineret.

Din sala expoziției cărții, vi
zitatorii trec la expoziția de artă 
grafică rominească. Aici sînt ex
puse 215 dintre cele mai repre
zentative lucrări de grafică de 
șevalet, ilustrații de carte, gra
vuri și caricaturi.

Expoziția cărții șl artei grafica 
rominești s-a bucurat de apreciem 
rea unanimă a celor prezenți.
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