
Pentru intensificarea 
muncii organizațiilor U.T.M.

în vederea îndeplinirii 
sarcinilor puse de partid 

în fata scolii

CITIT«
In numărul 

de azi:
O „Săptămlna cărfii so

vietice".
(Pagina II-a)

9 Clieva însemnări după 
finalele „Cupei Moldovei".

(Pagina Il-a)

Q „Vlafa e in mîinile tale" 
(Cronica filmului).

(Pagina Il-a)

9 Știri, însemnări, comen
tarii.

(Pagina IV-a)

cinte ineretu

Proletari Sin toate țările, unîți-văî

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XV, seria Il-a, nr. 3244 4 PAGINI - 20 BANI Duminică 18 octombrie 1959

Pe marginea dezbaterilor Plenarei a Vil-a 
a C. C. al U. T. M.

Cea de-a Vil-a Plenară a 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor, care a a- 
vut loc în zilele de 9 și 10 oc
tombrie a dezbătut, la cel de-al 
doilea punct al ordinei de zi 
munca U.T.M. pentru îndeplini
rea hotărîrilor partidului în le
gătură cu ridicarea nivelului 
învățămîntului, întărirea legă
turii sale cu practica, îmbună
tățirea educației comuniste a ti
neretului din școlile medii, pe
dagogice, profesionale și teh
nice. Participarea la această 
plenară a unui număr mare de 
invitați — reprezentanți ai unor 
organizații de masă, ministere 
și departamente, directori de 
școli, profesori, învățători, in
structori superiori de pionieri, 
secretari și membri ai comitete
lor U.T.M. din școli medii, pro
fesionale și tehnice, elevi frun
tași la învățătură din toate re
giunile țării — a creat posibi
litatea unei analize ample a ac
tivității U.T.M. în rîndul elevi
lor, a realizări'or și lipsurilor 
din această activitate, unei dez
bateri profunde a sarcinilor 
care revin organizațiilor U.T.M. 
de a contribui la ridicarea ni
velului de învățătură al elevi
lor, la întărirea legăturilor 
școlii cu producția, la educarea 
comunistă a elevilor.

Plenara a arătat că în con
dițiile construirii socialismului, 
în fața tineretului s-au deschis 
posibilități de realizare a celor 
mai îndr Iznețe visuri, de afir
mare a tuturor talentelor sale, 
a entuziasmului său creator. 
Din rîndurile tinerei generații 
crescute în anii democrației 
populare, se formează viitoarele 
cadre de muncitori, tehnicieni, 
specialiști în toate domeniile, 
oameni de cultură și artă. înar
mați cu temeinice cunoștințe de 
specialitate, cu o înaltă califi
care, cu un larg orizont cultu
ral, cu concepția înaintată mar- 
xist-leninistă — participant ac
tivi și înflăcărați la măreața o- 
peră de construire a socialis
mului și comunismului.

Mii și mii de viitori construc
tori ai socialismului și comu
nismului, cei care vor lucra 
mîine în uzine și fabrici, cei 
care vor înălța marile schele 
ale viitoarelor construcții, care 
vor duce pe trepte tot mai 
înalte știința și cultura, sînt 
acum pe băncile școlilor-

Prin grija partidului și gu
vernului față de viitoarele cadre 
ale construcției socialismului în 
țara noastră s-au deschis larg 
porțile școlilor pentru fiii oame
nilor muncii, care se bucură de 
condiții pe care nici nu putea, 
să le viseze tineretul în anii în
tunecați ai regimului burghezo- 
moșieresc. Tnvățămîntul a făcut 
pași uriași în anii regimului de
mocrat-popular. Din anul școlar 
1955/56 învățămîniul elementar 
de 7 ani a devenit general și 
obligatoriu la orașe, în centre 
muncitorești și raionale, el con- 
tinuînd să fie generalizat pe 
măsura condițiilor create și la 
sate.

O dezvoltare mare cunoaște 
învățămîntul mediu de cultură 
generală, tehnic și profesional. 
Numărul elevilor care învață în 
clasele VIII—XI s-a ridicat de 
la 29.000 cîți erau în 1938—39 
la peste 131.000 în anul școlar 
1959—60. Numărul elevilor în
scriși în școlile profesionale, de

La Hunedoara:

22.000 tone otel peste plan
Colectivul Oțelăriel Martin 

nr. 1 de la Combinatul siderur
gic Hunedoara a elaborat în 
ziua de 16 octombrie cea de-a 
22.000-a tonă de oțel dată peste 
plan de la începutul anului.

Succesele oțelarilor sînt rezul
tatul aplicării cu pricepere a me
todei sovietice de elaborare a 
șarjelor rapide. Intre 1 ianuarie 
și 16 octombrie, topitorii de la 
Oțelăria nr, 1 au elaborat 572 

meserii și tehnice a ajuns în 
anul școlar 1958—59 la peste 
120.000.

Grija nemărginită a partidu
lui și guvernului nostru față de 
tînăra generație și-a găsit o 
nouă expresie în Hotărîrea C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri diz. 11 martie 1959 cu 
privire la îmbunătățirea învăță
mîntului seral și fără frecvență 
de cultură generală și superior, 
care deschide noi posibilități ti
nerilor din fabrici, uzine, șan
tiere, de pe ogoare, să poată 
învăța fără să întrerupă munca 
în producție, să-și însușească o 
mai înaltă calificare și cultură 
generală devenind astfel cadre 
de nădejde pe frontul construc
ției noastre socialiste. In pre
zent aproape 1Q0.000 de tineri 
muncesc în producție și totodată 
învață în școlile medii serale.

Aceasta arată schimbarea con

Sprijinirea școlii în ridicarea 
nivelului la învâțaturâ al elevilor

— sarcina 
a organizațiilor
Plenara C.C. al U.T.M. a a- 

rătat că îmbunătățirea conținu
tului procesului instructiv-edu- 
cativ, creșterea exigenței cadre
lor didactice, precum și îmbu
nătățirea muncii organizațiilor 
U.T.M. din școli pentru dezvol
tarea la elevi a unei atitudini 
conștiente față de învățătură, a 
dus la obținerea unor rezultate 
bune.

An de an crește numărul ele
vilor fruntași la învățătură, 
care își însușesc temeinic cu
noștințele predate în școală; 
a sporit interesul pentru în
sușirea fizicii, științelor naturii 
și matematicii, iar elevii din șco
lile profesionale, tehnice și
tehnice de maiștri acordă o 
atenție crescîndă problemelor
legate de însușirea cunoștințelor 
ce se predau la* tehnologia me
seriei, rezistența materialelor și 
organizarea muncii.

Organizațiile U.T.M. din școli 
sub conducerea organizațiilor 
de partid ajută școala în dez
voltarea dragostei elevilor față 
de învățătură și întărirea disci
plinei. Organizațiile U.T.M. se 
preocupă de extinderea unor 
forme și metode specifice orga
nizației noastre care ajută 
școala în obținerea unor rezul
tate tot mai bune la învățătură. 
Cea mai mare parte a elevilor 
patriei noastre au o atitudine 
nouă, înaintată față de învăță
tură. Educați de școală, de or
ganizația U.T.M. sub conduce
rea organizațiilor de partid, ei 
dovedesc o înțelegere profundă 
a responsabilității lor de a în
văța, de a se pregăti pentru 
activitatea viitoare. Aceasta este 
expresia recunoștinței adînci a 
tineretului școlar față de po
porul muncitor și față de partid 
pentru grija părintească ce i-o 
poartă.

Totodată Plenara a subliniat 
că organizațiile U.T.M. trebuie 
să sprijine mal mult școala 
pentru ridicarea nivelului gene
ral de învățătură al elevilor. 
De felul în care elevul își în
sușește cunoștințele predate în 

șarje rapide. Scurtarea timpului 
de elaborare a șarjelor a dus 
in același timp la creșterea in
dicilor de utilizare a cuptoarelor. 
In prima jumătate a lunii ace
steia, de pildă, topitorii de la 
cuptorul nr. 1 au realizat zilnic, 
în medie, de pe fiecare metru 
pătrat vatră ae cuptor cu 0,55 
tone de oțel mai mult decît era 
planificat

(Agerpres) 

tinuă a înfățișării' generale a 
școlii noastre, ilustrează con
vingător succesele înregistrate 
pe linia înfăptuirii politicii par
tidului de apropiere a școlii de 
viață, de nevoile industriei și 
agriculturii.

Paralel cu crearea unei baze 
materiale necesare învățămîntu- 
ltii, partidul și guvernul mani
festă o permanentă grijă pentru 
îmbunătățirea continuă a proce
sului de învățăniînt asigurînd 
ca acesta să corespundă tot mai 
bine cerințelor actuale ale con
strucției socialiste pentru a da 
elevilor o înaltă pregătire știin
țifică și de cultură generală, 
pentru a îi strins legat' de viață, 
de producție. In acest scop au 
fost elaborate o serie de hotă- 
rîri de partid și de stat care 
au fixat în mod clar cadrul ac
tivității po'litico-educative și di
dactice în școală.

principală 
U.T.M. din școli
școală, de felul în care el în
vață, depinde activitatea sa' de 
mîine în uzină, pe șantier, pe 
ogoare, în laboratoare. însuși
rea temeinică a materiilor pre
date în școală constituie teme
lia specializării ulterioare. De 
aceea munca de învățătură tre
buie să stea în centrul tuturor 
formelor de activitate ale orga
nizației U.T.M. din școală.

Plenara a indicat organizații
lor U.T.M. să desfășoare o luptă 
liotărîtă împotriva rămînerilor, în 
urmă la învățătură, împotriva 
mediocrității, a notelor la limi
tă. Mai sînt unii elevi care an 
de an se strecoară dintr-o clasă 
în alta, obținînd la majoritatea 
materiilor medii de 5 și 6, care 
se mulțumesc numai cu minimum 
de cunoștințe necesar trecerii 
clasei. Este evident că acești e- 
levi termină școala fără o bază 
solidă de cunoștințe, fără să-și 
însușească temeinic disciplinele 
școlare. Trebuie să li se pună

„Scînteia tineretului"
(Continuare in pag. 3-a)

Conducători de partid și de stat 
în regiunea Suceava

In zilele de 13-14 octombrie, tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Emil Bodnăraș, Petre Borila, Mihail Florescu, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei, Mihai Suder, ministrul Construcțiilor, 
Industriei Materialelor de Construcții și Industriei Lemnului, Nicolae 
Bădescu, președintele Comitetului de Stat pentru Construcții, Ar
hitectură și Sistematizare, au vizitat localități, șantiere și între
prinderi industriale din regiunea Suceava. In cursul vizitei ei au 
fost însoțiți de tov. Ene Jurcanu, membru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional P.M.R.-Suceava, Emil Bobu, pre
ședintele Comitetului Executiv al Sfatului Popular regional Su
ceava, precum și de alți activiști de partid și de stat.

Cu prilejul vizitei au fost examinate pe teren, împreună cu 
specialiști, amplasarea unei fabrici de celuloză, hîrtie de amba
laj, saci și alte materiale de ambalaj. Fabrica va folosi îndeo
sebi, ca materie primă, deșeurile de lemn din nordul Moldovei.

De asemenea, s-a examinat amplasarea unui mare combinat 
de industrializare a lemnului, compus dintr-o fabrică de plăci 
fibro-lemnoase dure, o fabrică de placaj și o fabrică de mobilă.

Pentru asigurarea cu aburi și energie electrică a acestor două 
unități industriale importante, se va construi o centrală de termo- 
ficare. Se va construi, de asemenea, o linie electrică de înaltă 
tensiune, care va lega nordul Moldovei de sistemul energetic 
național. In cadrul discuțiilor s-a examinat problema construirii 
unor ateliere centrale mecanice care să deservească cele două 
intreprinderi, răspunzind și altor necesități ale regiunii. Pentru 
muncitorii celor două intreprinderi noi se vor construi 800 apar
tamente.

La Comitetul regional de partid a fost ascultată o informare 
cu privire la programul de construcții de locuințe și instituții 
social-culturale. Au fost discutate diferite propuneri în legătură 
cu sistematizarea orașului Suceava, subliniindu-se sprijinul pe 
care organele centrale corespunzătoare trebuie să-l acorde in 
vederea realizării programului de construcții.

In legătură cu dezvoltarea economică a regiunii s-a subliniat 
necesitatea de a se intensifica lucrările de identificare a resur
selor naturale de care dispune regiunea și de stabilire a mijloa
celor pentru cit mai buna valorificare a acestor resurse.

A fost vizitat de asemenea șantierul de construcție a fabricii 
de zahăr „Șiretul" de la Bucecea {cu o capacitate de prelucrare 
de 2000 tone sfeclă de zahăr pe zi) care va intra in funcțiune 
în anul viitor. Muncitorii, tehnicienii și inginerii de pe acest 
șantier muncesc cu elan, lucrările desfășurîndu-se intr-un ritm 
accelerat.

Și aici se desfășoară lucrări de construire a locuințelor pen
tru muncitori. Este prevăzută construirea a 11 blocuri cu 135 
apartamente.

Pe lingă fabrica de zahăr va fi creat un important centru pen
tru ingrâșarea vitelor, «care va folosi ca hrană deșeurile de la 
fabricarea zahărului.

In cursul vizitei la uzinele textile „Moldova" din Botoșani, 
muncitorii au raportat cu mindrie că în primele nouă luni ale 
anului, luptind pentru reducerea consumului specific de materie 
primă, au realizat economii de bumbac din care se pot produce 
în plus peste 300.000 metri țesături. Față de anul 1951, munci
torii de aici produc de 2,5 ori mai multe fire.

A fost vizitat apoi Teatrul de Stat „Mihail Eminescu" din 
Botoșani, unde a avut loc o discuție animată cu regizorii șl 
actorii teatrului.

In seara zilei de 13 octombrie a.c. oaspeții au participat la 
un frumos spectacol dat de Ansamblul de cintece și dansuri 
„Ciprian Porumbescu" din Suceava.

Pretutindeni - la Suceava, Bucecea, Botoșani - oamenii muncii 
au făcut oaspeților o călduroasă primire, manifestindu-și atașa
mentul lor puternic față de partid și guvern, hotărirea de a 
munci cu elan pentru îndeplinirea politicii partidului.

Harta și binoclul sînt de un real folos în excursie. Cei doi tineri 
discută despre itinerariul unei noi excursii în munții Bucegi.

Foto : I. ANDREI

Consfătuire pe țară în ramura 
produselor finite din lemn

La Codlea, jegiunea Stalin s-au 
desfășurat timp de două zile lu
crările consfătuirii pe țară cu 
tema „Creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de 
cost, dezvoltarea mișcării de ino
vații, extinderea tehnicii noi in 
ramura produselor finite din 
lemn" organizată de Consiliul 
Central A.S.I.T. în colaborare cu 
Ministerul Construcțiilor, Indu
striei Materialelor de Construcții 
și Industriei Lemnului.

Analizînd activitatea desfășu
rată pină acum In acest sector 

referatele prezentate au arătat 
că întreprinderile de produse 
finite din lemn au realizat nu
mai în primele șase luni ale 
anțilui o reducere a prețului de 
cost al producției in valoare de 
10 milioane lei și au sporit pro
ductivitatea muncii cu 2,3 lu 
sută față de plan.

In urma discuțiilor care au 
avut loc a fost adoptat un plan 
de măsuri care prevăd extinde
rea mecanizării în acest sector 
de producție.

(Agerpru) 

întreprinderi fruntașe 
pe ramură

Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie“
Pentru realizările obținute în 

producție în cursul primului se
mestru al anului acesta colecti
vul Atelierelor C.F.R. „Grivița 
Roșie“ din Capitală a primit 
sîmbătă după-amiază într-un 
cadril festiv Steagul roșu de în
treprindere fruntașă pe ramură 
al Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor și al Sindi
catului respectiv — distincție 
cîștigată pentru a 5-a oara con
secutiv.

In primele, șase luni ale anu
lui harnicii ceferiști au depășit 
prevederile de plan la producția 
globală și productivitatea mun
cii cu aproape 1 la sută. 
Ritmicitatea livrării producției 
precum și calitatea reparațiilor 
făcute locomotivelor și vagoane
lor au fost îmbunătățite, iar du
rata de imobilizare a materialu
lui rulant în ateliere pentru re
parații a fost redusă față de 
anul trecut cu aproape trei zile 
la locomotive și cu circa două 
zile la vagoane. Cele 121 ino
vații aplicate In producție in a- 
ceastă perioadă aduc economii 
antecalculate în valoare de peste 
1.400.000 lei.

Fabrica de antibiotice 
din Iași

Pentru realizările obținute în 
semestrul I al acestui an, colec
tivul fabricii de antibiotice din 
lași, întreprindere construită cu 
ajutorul Uniunii Sovietice, a pri
mit sîmbătă după-amiază Stea, 
gul roșu de întreprindere frunta
șă pe ramura industriei de me
dicamente acordat de Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei 
și Comitetul Central al Sindica
tului de ramură.

Ca rezultat al creșterii pro
ductivității muriri cu 4,27 la. 
sută, muncitorii fabricii au de
pășit planul producției pe primul 
semestru cu 6,4 la sută și au 
obținut prin reducerea prețului 
de cost economii, peste plan, în 
valoare de 8.721.000 lei.

(Agerpres)

Mase plastice 

în construcții>

Datorită calităților deosebite, 
masele plastice capătă pe zi ce 
trece tot mai multe întrebuin
țări. Recent, în orașul Onești 
din regiunea Bacău, masele plas
tice au fost folosite experimen
tal ln construcția unui bloc mun
citoresc. Rezultatele au fost bunet 
ceea ce a dus la aplicarea lor ♦ 
pe scară largă în construcții.

în momentul de față, la toate

Călătorind prin U. R. S. S.

- RUMÎN î
OCENI RADI

— Rumîn ?
— l)a, rumîn...
— Oceni radi ! (Foarte bu

curoși ! )
Aceasta a fost prima frază pe 

care am auzit-o pe culoarul ex
presului Sofia—Moscova, intrînd 
în vorbă cu o tînăra, blondă, 
extrem de prietenoasă, despre 
care mai tîrziu aveam să aflu 
că se numește Alia Nikolaevna, 
artistă la un teatru din Vladi- 
vostok. Exclamația „ia rad” (mă 
bucur), ori de cîte ori se afla 
că sîntem romîni, am întâlnit-o 
pretutindeni pe buzele oamenilor 
sovietici, exprimînd spontan, pro
fund, luminos, prietenia pe care 
poporul frate sovietic o poartă 
poporului nostru.

...Nu trecuseră nici zece mi
nute de cîrtd am ’ cunoscut-o pe 
Alia Nikolaevna și și iată-ne dis
cutând, cu călătorii compartimen
tului VI din vagonul 3. în acest 
compartiment în care am avut 
plăcerea să-i cunoaștem pe scrii
torul Kaverin, autorul palpitan
tului roman pentru tineret „Doi 
căpitani“, pe lra Petrovna, mun
citoare tipografă din Perm, pe 
Alia Ivanovna Sorokina, medic 
din Vladivostok, se discuta des
pre noile realități romînești ca 
despre lucruri bine cunoscute de 
către toți.

Și dacă uneori cîte un detaliu 
dat de noi întregea tabloul cu
noscut anterior de interlocutori, 
în schimb eu am rămas deseori 
surprins dîndu-mi seama cîte a- 
mănunte și lucruri strict con
crete despre țara noastră sînt cu
noscute de către oamenii sovie
tici.

— Am citit recent placheta de 
versuri a poetului Mihai Beniuc, 
mi s-a adresat lra Petrovna.

— Iar eu am citit într-o ga
zetă că în curînd va apare un 
volum cu poeziile lui Arghezi, a 
complectat-o prompt Alia Iva- 
novna Sorokina. Tot aici în com
partiment am putut afla că în 
curînd va apare în limba rusă 
„Cronica de familie“ a lui Petru 
Dumitriu. Am trăit momente de 
intensă satisfacție sufletească dîn
du-mi seama că viața culturală 
a Romîniei noi este urmărită cu 
interes de oamenii sovietici. Iată 
de ce, atunci cînd întregul com
partiment a reluat cu bucurie 
„In Bucureștiul iubit“, transmis 
de stația de radio a trenului — 
pentru noi toți prezenți o veche 
și dragă cunoștință, ambianța din 
jurul meu era atât de caldă in
cit aveam impresia că ne aflăm 
în București, printre prieteni și 
rude.

fațadele blocurilor muncitorești 
din orașul Onești se va folosi 
pentru spoit — în loc de lapte 
de var — poliacelat de vinii, 
care pe Ungă faptul că este mult 
mai ieftin decît laptele de var, 
prezintă și o serie de calități 
deosebite, printre care : durabi
litate, stabilitate îndelungată 
precum și o mare varietate a cu
lorilor.

In Moscova am avut de aseme
nea prilejul să cunoaștem nume
roși oameni care nutresc pentru 
țara noastră un profund siniță- 
mîrit de admirație și prietenie. 
Aflați în stația de metro Novo- 
kuznețkaia, s-a apropiat de noi 
un tînăr. Ne auzise vorbind ro- 
mînește.

— Îmi permiteți, Ivan Trofi- 
mov...

Ne-am cunoscut. A ținut să ne 
vorbească despre munca tinerilor 
romîni la strîngerea recoltei de 
pe părnînturile desțelenite din 
Kazahstan, din urmă cu cîțiva 
ani. Poate că știți — mi s-a a- 
dresat proaspăta cunoștință — 
sovhozul Simferopol a primit pe 
întinderile sale oaspeți și din 
Rominia. Tovarășul Trofimov a 
ținutț, să ne asigure că nu ne 
flateuză dacă ne spune că briga
da de tineri din Rominia a mun
cit cu mult spor. Și-a amintit 
chiar două nume : Maria Rusu și 
Valer Ciobanu, tractoriști. Cu a- 
ceșlia Ivan Trofimov s-a împrie
tenit, au muncit și s-au distrat 
împreună în acele zile. Tot îm
preună au sărbătorit cei 20 de 
ani pe care i-a împlinit o altă 
brigadieră romînă, Maria.

Pretutindeni în Moscova am în
tâlnit nenumărate alte semne 
Care arătau interesul oamenilor 
sovietici pentru viața nouă din 
țara noastră. In vitrinele libră
riilor am răsfoit volumele lui 
Eminescu, Creangă, Caragiale, 
Sadoveanu, un volum de piese 
și nuvele. La „Casa Prieteniei" 
de pe strada Kalinin, unde își 
are sediul și „Asociația de prie
tenie sovieto-romînă“, am văzut 
cu cit interes sînt urmărite fil
mele romînești, conferințele des
pre țara noastră, cu cîtă plăcere 
muncitori și studenți moscoviți 
stabilesc programul unor serbări 
noi, pe care le organizează în 
uzine și fabrici. In fața unui 
aparat de televiziune am avut 
plăcerea să admirăm aplauzele 
frenetice care au răsplătit, în sala 
renumitului Balșoi Teatr, succe
sul cîntărețului romîn Nicolae 
Herlea, în „Traviata“.

Toate acestea exprimă pro
fund faptul că oamenii sovietici 
iubesc poporul nostru, îl sti
mează, îl prețuiesc, se bucură 
de succesele sale obținute in 
construirea socialismului.

— Rumîn ?
— Da, rumîn...
— Oceni ,radî ! O expresie 

sădită adine în inimele oameni- 
dor sovietici.

CAROL ROMAN

Lq uzinele textile „Moldova" din Botoșanj La teatrul de stat „Mihail Eminescu" din Botoșani



Luna prieteniei 
romîno-sovietice
Intre 19 și 25 octombrie

„Sâptămîna cârțîi 
sovietice"

între 19 și 25 octombrie se va 
desfășura în întreaga țară „Săp- 
tămîna cărții sovietice“. Cu a. 
cest prilej vor avea loc bazare 
ale cărții sovietice, în care vor 
fi prezentate noutăți editoriale, 
conferințe și seri literare consa
crate uriașelor succese obținute 
de Uniunea Sovietică în dome
niul editurii și răspîndirii cărții.

Deschiderea „Săptăimînii căr
ții sovietice“ este așteptată cu 
interes de cititorii din țara noas
tră a căror dragoste față de 
cartea sovietică își găsește ex
presia în marele număr de opere 
literare, lucrări politice și de 
știință apărute în ultimii 15 ani 
în editurile noastre : peste 8000 
de titluri într-un tiraj de aproape 
100 milioane de exemplare.

Cartea politică sovietică ocupă 
un loc de seamă în activitatea 
noastră editorială. Tirajul total 
al lucrărilor lui V. I. Lenin a- 
părute la noi este de aproape 
5.500.000 de exemplare. Au fost 
publicate de asemenea documen
te ale Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, tezaur inepui
zabil de experiență revoluționa
ră, precum și numeroase alte 
lucrări valoroase din literatura 
politică sovietică, apărute în ti
raje de masă.

Intensificarea lucrărilor din campania 
de toamnă — garanția obținerii unei 

recolte bogate
In această săptămînă lucrările 

agricole de toamnă s-au desfășu
rat mai intens, oamenii muncii 
de pe ogoare concentrîndu.și e- 
forturile pentru terminarea re
coltării culturilor tîrzii și mai 
ales pentru grăbirea însămînță- 
rilor de toamnă.

Recoltarea florii-soarelui a 
fost terminată în toate regiunile, 
iar a cartofilor se apropie de 
sfîrșit. De asemenea, in majori
tatea regiunilor porumbul se 
culege de pe ultimele suprafețe 
cultivate în acest an, iar orezul 
a fost recoltat în proporție de 
67 la sută. De pe suprafețele mai 
mari a mai rămas de recoltat 
sfecla de zahăr.

In această perioadă au mai 
fost însămînțate cu grîu și se
cară o suprafață de aproximativ 
700.000 de hectare. Potrivit in
formărilor primite de Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, pînă 
la 15 octombrie s-a însămânțat 
în întreaga țară cu grîu și se
cară 62 la sută din suprafața 
prevăzută.

Recoltarea culturilor tîrzii, 
terminîndu.se în cea mai mare 
parte, aproape toate mijloacele 
mecanizate și atelajele pot fi 
folosite în săptămînă viitoare la 
însămînțări. Este necesară folo
sirea întregii capacități de lu
cru a mijloacelor existente și 
îmbunătățirea organizării lucră
rilor de însămînțare îndeosebi 
în regiunile Timișoara, Oradea, 
Craiova, Ploești, Cluj, Iași, Sta- 
lin și Suceava, regiuni care mai 
au încă suprafețe însemnate de 
înșămînțat în toamna aceasta. 
Intensificarea însămînțărilor să 
nu se facă însă în detrimentul 
calității lor.

Deși însămînțările de toamnă 
sînt în general întârziate există

Prieteni ai teatrului, filmului 
și muzicii

Lăcătușul Constantin Nica, 
strungarul Victor Caraman, tur
nătorul Gh. Mușat și alți 150 de 
tineri de la Uzinele „Moo Țze- 
dun” din Capitală se adună de 
multe ori, după terminarea 
schimbului de lucru și discută 
diferite spectacole de teatru sau 
filme pe care le-au vizionat îm
preună, se întîlnesc cu actori, 
cineaști, ascultă conferințe etc. 
Ei sînt membri ai celor 14 
cercuri „prieteni ai teatrului“ și 
„prieteni ai filmului* înființate 
în uzină.

în scopul ridicării nivelului 
cultural și artistic al tinerilor 
muncitori, al organizării unor 
interesante manifestări cultural- 
artistice, organizațiile U.T.M. din 
numeroase uzine și fabrici din 
Capitală și din întreaga țară au 
luat în ultimul timp inițiativa 
înființării cercurilor de „prieteni 
ai teatrului“^ „prieteni ai filmu-
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Capodoperele literaturii sovie
tice s-au tipărit în numeroase e- 
diții, repede epuizate. Scrierile 
lui Gorki, AlaiakovskL Șolohov, 
atît de populare în țara noastră, 
au depășit de mult cifra de două 
milioane de exemplare.

In curind se va încheia edita
rea completă, pentru prima dată 
în țara noastră, a operelor ma
rilor scriitori ruși L. Tolstoi, 
A. Cehov și ale altor clasici ai 
literaturii ruse cum sînt Scedrin, 
Turgheniev, Goncearov.

Au fost traduse de asemenea 
peste 2.500 de lucrări tehnice și 
științifice : lucrări de Pavlov, 
Secenov, Mendeleev, Wiliams, 
Timiriazev, opere filozofice de 
Bielinski, Cernîșevski, Herțen, 
„Bazele mecanicii cuantice“ de 
D. I. Blohințev, „Bazele teoriei 
electricității“ de I. E. Tamm și 
multe altele.

★

în „Săptămînă cărții sovietice“ 
care se va desfășura în întreaga 
țară între 19 și 25 octombrie 
cumpărătorii de cărți vor bene
ficia de o reducere de 10 la 
sută.

totuși posibilități ca printr-o 
largă mobilizare și folosire ra
țională a forțelor, însămînțările 
să fie efectuate în perioada opti
mă, asigiirîndti-se astfel condiții 
corespunzătoare pentru obținerea 
unor recolte bune în anul viitor.

(Agerpres)

lui" și „prieteni ai muzicii*. 
Pînă în prezent în Buburești au 
fost organizate peste 270 de ase
menea cercuri, în activitatea că
rora sînt antrenați aproximativ 
4.000 de tineri muncitori.

Prietenii teatrului, filmului și 
muzicii desfășoară o activitate 
interesantă, organizînd întâlniri 
cu actori, regizori, compozitori 
și interpreti, vizionări de specta
cole, audiții muzicale etc. Aceste 
cercuri pregătesc totodată ele
mente pentru formațiile artistice 
de amatori din uzine și fabrici.

în prezent Comitetul orășenesc 
U.T.M. București în colaborare 
cu Filiala S.R.S.C. pregătește 
pentru cercurile de prieteni ai 
teatrului, filmului și muzicii din 
Capitală Un ciclu de expuneri și 
conferințe cu teme din istoria 
muzicii, teatrului și filmului.

(Agerpres)

Numeroase manifestări 
în Capitală și în țară

Oamenii muncii din Capitală 
și din țară continuă să urmă
rească zilnic cu viu interes ma
nifestările oare au loc în cadrul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

Sîmbătă seara la clubul Uni
versității ,,C. I. Parhon“ din 
București prof. univ. Gh. Pe- 
trescu a conferențiat în fața unui 
mare număr de studenți și ca
dre didactice despre succesele 
științei și tehnicii sovietice în 
cucerirea spațiului cosmic. O 
caldă manifestare a prieteniei ce 
leagă popoarele rotnîn și sovie
tic a constituit-o întîlnirea ce a 
avut loc în seara aceleiași zile 
la Casa prieteniei romîno-sovie
tice din București între oameni 
ai muncii din Capitală și tu
riști sovietici care se află în vi
zită în țara noastră.

In regiunea Hunedoara la Col
țul roșu al oțelăriei. Martin nr. 1 
de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara a fost deschisă o expo
ziție de reproduceri de artă plas
tică după tablourile Galeriei 
Tretiakov din Moscova. Expozi
ția se bucură de o mare afluen
ță de vizitatori.

La cinematograful „23 August“ 
din orașul Suceava s-a deschis 
sîmbătă Festivalul filmului so
vietic. Directorul Casei regionale 
a creației populare, Ion lacob, 
a vorbit despre dezvoltarea ci
nematografiei sovietice în anii 
septenalului.

In prezența unui mare număr 
de studenți la Casa de cultură 
a studenților din Craiova a avut 
loc simpozionul „Cu trenul prie
teniei prin U.R.S S", cu care 
prilej cadre didactice din învă
țământul superior din localitate 
au împărtășit impresii dintr-o 
recentă vizită făcută în Uniunea 
Sovietică.

(Agerpres)

In fotografie : maistrul Ion 
Anton șl tînârul strungar 
Gheorghe Vorobeicâ de la 
Uzinele „21 Decembrie" din 
Capitala diScutînd despre 
calitatea pieselor realizate

Foto : AGERPRES

„Viața e
„Viața este în mîinile tale" — 

iată un film din care se des
prind învățăminte deosebit de 
prețioase cu privire la proble 
mele principale care frămîntă pe 
oamenii zilelor noastre. Plecînd 
de la acest film care redă cu o 
mare forță de generalizare, o în
tâmplare particulară, spectatorii 
nu vor întîrzia să tragă concluzii 
deosebit de însemnate asupra unor 
chestiuni politice de actualitate. 
Aceasta este de altfel o trăsătură 
tipică a cinematografiei sovietice, 
care educă pe oamenii muncii în 
spiritul înaltelor idei comuniste, 
le dă legții de viață de mare preț.

Intr-un oraș distrus de război, 
fasciștii au ascuns sub o inofen
sivă baracă o cantitate uriașă de 
explozibil, obuze și proiectile cu 
reacție care să distrugă, la de
clanșarea unui mecanism automat, 
gara și împrejurimile, împiede- 
cînd înaintarea trupelor sovietice. 
Dar vijelioasa ofensivă a unități
lor de tancuri sovietice îi împie
dică pe naziști să pună la punct 
dispozitivul de aruncare în aer. 
Primejdioasa încărcătură rămîne 
la locul ei, neștiută de nimeni...

...Au trecut anii, orășelul a fost 
reconstruit din ruine, este asjăzi 
de nerecunoscut. Pe locul fostelor 
maidane pustiite de război se înal
ță acum zeci și sute de locuințe 
noi și confortabile în care oame
nii sovietici trăiesc o viață fru
moasă, îmbelșugată. Numeroase 
case cu multe etaje se ridică 
zi de zi. O fetiță de cîțiva ani
șori se grăbește să ducă de mîn- 
care tatălui ei care excavează te
meliile unui viitor nou bloc de 
locuințe. Cupa excavatorului își 
înfige dinții într-un morman de

Pentru buna deservire 
a cum părători! or

Complexul de măsuri adoptat 
în urma Hotărîrii plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13-14 iulie a.c. a dus 
la creșterea puterii de cumpărare 
a populației. Magazinele și-au 
sporit volumul vînzărilor, ounoș- 
cînd acum un număr tot mai 
mare de cumpărători. îndatoriri
le muncitorilor din comerț au 
sporit și ele. Ei trebuie să.și or. 
ganizeze mai bine munca, să a- 
sigirre o cît mai bună deservire 
a cumpărătorilor Ei trebuie să 
fie aceia care să.i ajute pe cum
părători în alegerea mărfurilor, 
să-i orienteze în magazine, să-i 
servească prompt. In această di
recție rezultate dintre cele mai 
bune s-au obținut și la O.C.L. 
Alimentara raionul „N. Bălces. 
cu“ din Capitală. Aici, tinerii au 
fost organizați în 7 brigăzi ele 
tineret de bună deservire. Mobi
lizați de comitetul U.T.M., sub 
conducerea organizației de par
tid, tinerii obțin rezultate tot 
mai bune în asigurarea bunei de
serviri a cumpărătorilor. Printre 
brigăzile de tineret fruntașe pe 
raion se numără și brigada de 
tineret de bună deservire de la 
magazinul Alimentara din str. 11 
Iunie nr. 51 condusă de tov. Mi- 
hai Mahalea. Ca obiectiv princi
pal, brigada și-a pus sarcina de 
a asigura buna deservire a tutu, 
ror cumpărătorilor. Pentru ca a- 
ceștia să se simtă bine în ma. 
gazin, brigada are grijă perma

Informații
Printr-o hotărâre a Consiliu

lui de Miniștri s-a aprobat con
struirea unui pasaj superior pe 
drumul național București.Ora- 
șul Stalin, la intrarea în orașul 
Predeal, pe porțiunea unde dru
mul se întretaie cu calea ferată.

Construirea pasajului va duce 
Ia normalizarea traficului rutier 
și la realizarea unor economii în 
transporturile ce se efectuează 
pe acest drum cu trafic foarte 
intens.

★
Sîmbătă a sosit în București 

la invitația Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii Theja 
Gunawardhana, membră în bi
roul Consiliului Mondial al Pă
cii, vicepreședintă a Comitetului 
Păcii din Ceylon.

★
Un grup de circa 100 de ar- 

hitecți din Capitală a plecat in
tr-o călătorie de documentare 
organizată de Uniunea Arhitec- 
pilor din R.P. Romînă. Timp de 
cîteva zile grupul de arhiteefi 
va vizita obieotive de arhitectură 
din regiunile Galați și Constanța, 
tmpreurlă cu orhitecții romini 
călătoresc fi arhitecții sovietici 

în mîinile tale“
pămînt, se ridică și cînd își des
carcă sarcina... izbucnește o asur
zitoare explozie. Tatăl și fiica sînt 
omorîți. întregul orășel intră în 
alarmă. O primejdie cumplită a- 
pasă asupra vieții locuitorilor. Se 
convoacă o ședință urgentă a co
mitetului orășenesc de partid, sînt 
consultați specialiști militari. A- 
ceștia din urmă propun evacuarea 
orășelului și provocarea exploziei 
pentru a îndepărta primejdia. 
Comuniștii sînt nemulțumiți de a- 
ceastă soluție. Cum să se distrugă 
prin explozie cartiere întregi de 
abia construite ? Mai bine să ex
plodeze pe neașteptate și să omoa
re oamenii, jeplică un ofițer de 
pionieri ? Există și o altă soluție, 
propune deodată tânărul căpitan 
Dudin. Să fie demontate cu mare 
atenție proiectilele depozitate în 
pămînt și să fie explodate undeva 
în afara orașului, unde nici o pri
mejdie nu mai planează asupra 
oamenilor. Filmul redă în conti
nuare scene pline de intensitate și 
emoție din acțiunea de evacuare a 
locuitorilor pentru prevenirea ori
cărui accident, din munca eroică 
a pionierilor militari pentru a 
face inofensive amenințătoarele 
bombe și obuze.

Ceea ce produce o profundă im
presie asupra spectatorului la vi 
zionarea acestui film este tocmai 
marea simplitate și sobrietate cu 
care prezintă filmul episoade din 
traiul zilnic al oamenilor sovietici 
din orășel, cărora o rămășiță ble
stemată a războiului le-a tulburat 
pentru cîteva ore liniștea. Sînt 
de-a dreptul emoționante deose
bita grijă față de om pe care o 
relevă cel mai mic amănunt al 
acțiunii de evacuare a locuitorilor. 

nentă de ordine și curățenie. Or. 
ganizînd o expoziție permanentă 
cu vînzare în incinta magazinu
lui, amenajînd cu ingeniozitate 
vitrina, membrii brigăzii au gri
jă să orienteze cumpărătorii și 
să-i ajute la alegerea mărfuri
lor. Totodată activitatea brigăzii 

•;se desfășoară și pe alte planuri. 
In lupta pentru obținerea de cît 
mai multe economii, prin reduce
rea perisabilității, tinerii din bri
gadă acordă o mare atenție păs. 
trării mărfurilor. Pe această1 
cale, pînă acum s-au economisit 
peste 2.200 lei.

Ei s-au obișnuit să discute și 
să analizeze săptămânal, împreu
nă cu responsabilul unității acti
vitatea desfășurata în săptămâna^ 
precedentă, să treacă în revistă 
sarcinile actuale, să le reparti
zeze apoi pe fiecare tînăr, pentru 
realizarea planului de desfacere 
în magazin, pentru buna deser
vire a cumpărătorilor și orienta
rea lor spre cele mai noi și ca
litative mărfuri.

Succesele acestei brigăzi și ale 
altora din magazinele raionului 
se datoresc muncii desfășurate de 
comitetul U.T.M. de la O.C.L. 
Alimentara „N. Băicescu“, care 
îndrumă și analizează cu mult 
simț de răspundere activitatea 
brigăzilor de tineret, ajutindu-le 
să.și îmbunătățească tot mai 
mult munca.

D. O N ETE

A. I. Iiniazev și V. M. Novak, 
secretari ai Unilinii Arhitecților 
din U.R.S.S, și N. N. Selivanov, 
președintele Filidlei Moscova a 
Uniunii Arhitecților din U.R.S.S., 
care ne vizitează țara.

★
Sîmbătă s-au înapoiat în Ca

pitală sopranele lolanda Mărcu- 
lescu și Selma Holntiger, teno
rul Titlu Morarii, violonistul 
Mihai Constantinescu și pianista 
acompaniatoare Mariana Parnica 
care timp de două luni au în
treprins un turneu în R.P. Chi
neză și R.D. Vietnam.

♦
Ansamblul artistic al Armatei 

populare bulgare care la invita
ția Ministerului Forțelor Armate 
ale R.P. Române întreprinde un 
turneu în țara noastră a prezen
tat sîmbătă un spectacol in sala 
Teatrului de Stat din Bacău.

★
Zilele acestea în sala S.R.S.G. 

din lași s-a deschis într-un ca
dru festiv prima universitate 
populară pentru tineret. In ca
drul cursurilor sînt înscriși a- 
proape 150 de tineri și tinere.

felul cum agitatorii merg din casă 
în casă pentru a i convinge pe 
oameni să se evacueze la timp, 
mijloace de transport care li se 
pun la dispoziție cetățenilor, fe
lul cum copiii sînt primiți în 
creșe și cămine din afara zonei 
periculoase, felul cum se asigură 
hrana celor evacuați. Deși ac
țiunea are aspectul exterior al 
unei pregătiri de bătălie, cu stat 
major, a genți de legătură, pază 
înarmată etc., o uriașă desfășu
rare de forțe civile și militare 
are loc nu cu scopuri războinice 
ci tocmai în scopul apărării vieții 
omenești de amenințarea urmelor 
încă neșterse ale trecutei confla
grații mondiale.

In acest du-te vino de oameni 
preocupați de salvarea cu orice 
preț a orășelului, se distinge cu 
precădere chipul căpitanului Du
din. De o tinerețe și frumusețe

Cronica
cuceritoare (să nu uităm că rolul 
lui este interpretat de actorul 
Oleg Strijenov — amintiți-vă 
doar „Tăunul“ „Al 41-lea“, „Fata 
căpitanului“) Dudin este un om 
de o mare abnegație și sensibili
tate. El își riscă cu dragă inimă 
viața pentru a o salva pe aceea a 
concetățenilor săi dar o face cu o 
modestie și un firesc excepțional. 
Pentru a nu-și alarma soția gra
vidă, Dudin o amăgește spunîn- 
du-i că participă la un simplu 
exercițiu militar și pleacă la da
torie cu ideeă că a fost crezut, în , 
timp ce nevasta lui (M. Strije-

Un aspect de la întrecerile 
„Cupei Moldovei" la volei

Suceava-Galați 2-0 (15-9; 15-13)
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Ansamblul de cîntece 
și dansuri populare din 
R.D, Vietnam a părăsit 

Capitala

Sîmbătă seara a părăsit Capi
tala îndreptîndu-se spre Sofia 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
populare din R. D. Vietnam, 
care a întreprins un turneu de 
două săptămîni în țara noastră.

La plecare în Gara de Nord 
membrii ansamblului au fost 
conduși de reprezentanți ai Mi
nisterului invățămîntului și Cul
turii, conducători ai marilor an
sambluri artistice din Capitală, 
precum și de numeroși artiști.

(Agerpres)

„Peste tot am întîlnit 
oameni voioși, bine îmbrăcați“ 
— Declarația președintelui concernului 

„imperial Chemical Industries" —
Părăsind Capitala, S. P. Cham- 

ber, președintele concernului 
„Imperial Chemical Industries“ 
unul din cele mai mari concerne 
chimice din Marea Britanie. care 
ne-a vizitat țara, a declarat prin
tre altele unui redactor al Agen
ției „Agerpres” : Este prima mea 
vizită în Romînia și acum îmi 
pare rău că trebuie să plec. N-am 
avut impresia că sînt intr-o țară 
străină, cu excepția faptului că 
n-am putut să vă vorbesc limba, 
în timpul vizitei mele am fost 
primit pretutindeni cu multă a- 
mabUitate și prietenie de către 
toată lumea, inclusiv de miniștri. 
La toate întrebările mele mi s-a 
răspuns foarte sincer, deschis. 
Am fost impresionat de entu
ziasmul oamenilor din țara dv., 
al personalităților oficiale. al 
celor ce lucrează în fabrici. Peste S. SPIREA

O scena din film
nova) conștientă de adevărata mi
siune a soțului ei, nu se demască 
prin nimic că ar ști, tocmai pen
tru a nu-i dăuna în periculoasa fi 
însemnata lui misiune.

înainte cu cîtva timp de demi- 
nare, Dudin se plimbă prin 
oraș și trece în revistă străzile fi

filmului
casele pehtru a și le întipări mai 
bine în minte, pentru a înțelege 
mai profund ce răspundere are și 
cît de important este ca să reu
șească. Și această trecere în re
vistă îl răsplătește parcă anticipat 
pentru actul său viteaz de a doua 
zi, arătîndu-i în toată splendoa
rea și frumusețea ei viața zilnică 
a oamenilor sovietici pe care el 
își luase voluntar sarcina de a o 
apăra. Operatorul K. Rîjov a pre
zentat cu măiestrie într-o perin
dare nocturnă a ferestrelor în fața 
ochilor spectatorilor, tablouri

Cîteva însemnări 
după finalele 

„Cupei Moldovei“
Locuitorii pitorescului orășel 

Cîmpulung Moldovenesc au în
conjurat, timp de cîteva zile, cu 
multă dragoste pe sportivii ve- 
niți din satele Moldovei, ce ur
mau să-și dispute întâietatea în 
cadrul finalei celei de a Il-a e- 
diții a „Cupei Moldovei“. Ei 
erau reprezentanții celor peste 
150.000 tineri și tinere, care s-au 
întrecut de-a lungul etapelor in 
această largă competiție de 
masă.

Chiar din primele zile s.a pu
tut observa că întrecerile din 
cadrul „Cupei Moldovei“ au 
.preocupat îndeaproape pe tinerii 
sportivi. La finalele de la Cîmpu
lung Moldovenesc nu au fost 
prezenți decît 150 sportivi și 
sportive — reprezentanți ai celor 
cinci regiuni — dar, fără să exa 
gerăm, trebuie - < spunem că a- 
cești finaliști constituie tot ce 
poate fi mai reprezentativ în 
sportul satelor moldovene. Spec
tatorii au urmărit întreceri de o 
rară dîrzenie și spectaculozitate, 
ceea ce ne-a dovedit că în satele 
Moldovei organizațiile U.T.M. și 
asociațiile sportive au acordat 
toată atenția acestei competiții. 
Cea mai bună dovadă o consti
tuie pregătirea foarte bună a 
majorității sportivilor prezenți la 
finale. Am cunoscut pe mulți 
dintre ei și-i demnă de subliniat 
marea lor dorință de a practica 
sportul. Utemistul Martinescu 
Nicolae din comuna Vișani, re
giunea Galați, de pildă, nu este 
un nume necunoscut în activita
tea sportivă de masă. Anul tre
cut, tînărul colectivist de la 
G.A.C. „Ilie Pintilie“ a ajuns 
pînă în finala întrecerilor de 
trîntă din cadrul Spartachiadei 

de vară a tineretului.
— In comuna noastră, ne 

spune el, este greu să găsești 

tot am întîlnit oameni voioși, 
bine îmbrăcați. Lucrul cel mai 
frapant pentru mine a fost mo
dul sănătos în care sînt crescuți 
aici copiii. Eu călătoresc în 
foarte multe țări și acest lucru 
nu l-am întîlnit peste tot. Dacă 
copiii sînt bolnavi sau prost îm
brăcați, aceasta este un semn 
rău. Copiii de școală pe care 
i-am văzut, în București sau la 
Orașul Stalin erau sănătoși, foar
te bine îmbrăcați, toți erau feri
ciți. Acesta este un semn al 
prosperității unei țări. în alte 
țări este. Cu totul altfel.

în încheiere, dl. S. P. Cham- 
ber și-a exprimat convingerea că 
ne va mai vizita țara și că legă
turile comerciale dintre compa
nia pe care o reprezintă și între
prinderile romînești de comerț 
exterior vor fi continuu extinse.

( Agerpres)

pline de duioșia din pașnicele 
preocupări ale oamenilor sovie
tici: unii mănîncă, alții se joacă 
cu copiii, în altă parte o familie 
se mută, dincolo niște elevi în
vață. Iată ceea 
apărăm, spune 

ce trebuie să 
parcă această

secvență, și aici este cazul să ne 
referim la semnificația generală, 
esențială a filmului. Fără îndo
ială că în film este vorba de în- 
tîmplarea neobișnuită cu depo
zitul ascuns de proiectile, dar 
mai e vorba și de altceva. Este 
o referire artistică concretă la 
niște probleme mai abstracte, 
este o indicare a primejdiei pe 
care le reprezintă rămășițele 
războiului trecut, un avertisment 
despre pericolul pe care îl re
prezintă peniru popoare și cursa 
înarmărilor, acumularea nesfîrșită 
a mijloacelor de distrugere care 
pot exploda la un moment dat 
într-un groaznic măcel. De 
monstrația este perfectă și ea 
convinge despre necesitatea ca 

tineri care să nu facă sport. Toți 
utemiștii s-au înscris, la îndem
nul organizației U.T.M., în aso
ciația sportivă din comună. Ast
fel ei au și mai mari posibilități 
de practicare a disciplinelor 
sportive preferate: atletism, 
handbal, oină, trîntă și fără dis
cuție fotbal.

...Operatorii cinematografiei nu 
mai pridideau cu filmarea. Pe 
covorul verde al stadionului „7 
Noiembrie“ desfășurau, repriza 
de gimnastica sportivele și spor
tivii din comuna Vama, raionul 
Cîmpulung. In timp ce aceștia 
executau cu multă siguranță fi
guri grele, în fața mea un om 
se agita. Strîngea pumnii, cerea 
insistent liniște. Am intrat în 
vorbă cu el. II cheamă Frunză 
Mircea și este președintele aso
ciației sportive din comuna Va
ma. Acum înțelegeam încordarea 
cu care își urmărea sportivii. 
I.am înțeles explozia de bucurie 
cu care și-a îmbrățișat sportivii, 
atunci cînd arbitrii au însemnat 
victoria gimnaștilor din Vama.

— In comuna noastră, ne spu
ne Frunză Mircea, sportul nu 
are o tradiție prea veche. Astăzi 
însă aproape toți tinerii fac sport 
la noi. Ne bucură foarte mult 
că majoritatea tinerilor care 
practică sportul sînt utemiști. 
Iată, spre pildă, gimnaștii care 
au cîștigat acum, Cupa Moldo
vei sînt toți utemiști. Acesta 
este rodul colaborării dintre or
ganizația U.T.M. și asociația 
noastră sportivă...

...întrecerile finale de la 
Cîmpulung Moldovenesc au mai 
scos în evidență un aspect deo
sebit de îmbucurător: tinerii ță
rani moldoveni pășesc acum în 
masă spre terenurile de sport. 
Ei își construiesc singuri, cu mij
loace proprii, terenuri și chiar 
complexuri sportive, cum e acela 
din comuna Vama. In comuna 
Miroslăvești din raionul Pașcani, 
tinerii și-au construit cu prilejui 
participării la „Cupa Moldovei“ 
o frumoasă bază sportivă. La 
fel și în comuna Rînzești, raio
nul Murgeni/ utemiștii și tinerii 
sportivi și-au amenajat nu de 
mult o frumoasă pistă G.M.A. 
Exemplul lor a fost urmat de ti
nerii din alte comune și sate ale 
Moldovei. Vorbind despre între
cerile propriu zise de la Cîmpu
lung trebuie să subliniem buna 
pregătire a sportivilor care au 
reprezentat regiunea Suceava. Ei 
au cucerit numeroase locuri 

' fruntașe, fapt care a făcut ca 
prețiosul trofeu „Cupa Moldovei“ 
să rămînă la Suceava. Se cuvi
ne de asemenea să remarcăm 
comportarea bună a sportivilor 

1 din regiunea Galați, care și-au 
făcut un promițător debut în a- 
ceastă competiție, precum și a 
celorlalți sportivi și sportive, ale 
căror întreceri tinerești au avut 
o desfășurare sărbătorească.

oamenii să ia în propriile lor 
mîini cauza păcii și s-o apere ; 
se arată că poporul sovietic este 
vital interesat în menținerea pă
cii și de aceea luptă pentru pace, 
aflîndu-se în avangarda mișcării 
mondiale a celor ce apără pacea.

Demni reprezentanți ai dorin
ței de pace a oamenilor sovietici 
sînt ostașii care deminează : 
Bannik (1. Efimov), Hasanov 
(T. Tadjiev), Paiceadze (E. Cti 
haidze) și alții, și mai ales că
pitanul Dudin. Cît de liniștit 
este el cînd își pune viața în 
primejdie pentru salvarea orașu
lui și cît de frămîntat, de o îngri
jorare copilărească este alunei 
cînd e vorba de sănătatea soției 
sale care intrase în durerile na
șterii în timp ce el demina. Du
din este un adevărat erou în 
timp de pace.

„Viața este în mîinile tale“ 
este un film foarte interesant, 
plin de intensitate dramatică și 
lirism, care slăvește dragostea de 
pace a oamenilor sovietici.

B. DUMITRESCU
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Pentru intensificarea muncii organizațiilor U.T.M. 
în vederea îndeplinirii sarcinilor puse de partid în fața școlii

Pe marginea dezbaterilor Plenarei a VIPa a C.C. al U.T.M,
fUrmara dbi pag. l-a) 

acestor elevi, întrebarea: ce 
veți face în viață ? In în
vățământul superior, în pro. 
ducție, în toate ramurile de ac
tivitate se cere o pregătire te
meinică, o înaltă calificare. Or, 
printr-o atitudine superficială 
față de învățătură nu se poate 
obține o pregătire temeinică, la 
nivelul cerințelor actuale ale 
construcției socialiste. Tocmai de 
aceea organizațiile U.T.M. din 
școli sînt chemate să dezvolte și 
mai mult în rândul elevilor do
rința și pasiunea pentru studiu, 
simțul răspunderii față de pro
pria lor pregătire, conștiința că 
învățătura nu este o chestiune la 
liberă apreciere, ci o datorie im
portantă față de poporul nostru 
muncitor, față de patria noastră.

Plenara a arătat că paralel cu 
ridicarea exigenței’față de elevii 
care nu învață cu seriozitate, 
care.și permit să vină nepregă- 
tiți la școală, să nu-și facă te
mele, să sufle sau să lipsească 
de la școală, organizațiile U.T.M. 
trebuie să se ocupe zi de zi de 
ajutorarea elevilor rămași în ur
mă la învățătură.

Organizațiile U.T.M. trebuie să 
folosească cu mult mai multă e- 
ficiență adunările generale 
U.T.M. ca un mijloc de dezbate
re a problemelor legate de mun
ca de învățătură, iar utemiștii 
să răspundă în fața organizației 
cum își îndeplinesc această sar
cină prevăzută în Statutul Uni

Sprijinirea școlii în legarea 
învățâmînhilui cu producția — 

sarcina importanta 
a organizațiilor U.T.M.

O măsură de mare importanță 
luată de partid și guvern pentru 
apropierea școlii de producție o 
constituie deschiderea largă a 
porților școlilor de cultură gene
rală tinerilor care muncesc în 
producție.

Experiența a arătat că din a- 
cei tineri care au muncit în pro
ducție și au terminat concomi
tent cu succes școala medie, se 
formează cei mai destoinici ingi
neri, tehnicieni, specialiști cu 
larg orizont politic, ideologic, 
bine pregătiți pentru viață, pen
tru participarea activă și rodnică 
la opera de construire a socia
lismului. Arătînd fiecărui tînăr 
muncitor largile posibilități crea
te de partid și guvern pentru 
continua sa perfecționare, pentru 
dezvoltarea cunoștințelor și pre
gătirii sale, organele și organi
zațiile U.T.M. să dezvolte și mai 
mult îp rîndurile tineretului mun
citor ' dorința de a urma cursu
rile școlilor serale și fără 
frecvență. Organele și organiza
țiile U.T.M. din întreprinderi au 
datoria de a acorda cea mai 
mare atenție tinerilor muncitori 
care învață, organizînd cu ei 
grupe speciale de studiu, ajutîn- 
du-j permanent în pregătirea lor 
și sprijinind conducerile între
prinderilor pentru a crea tuturor 
tinerilor care urmează aceste 
forme de învățămînt toate con
dițiile necesare terminări cu suc
ces a școlii. Frecventarea cu re
gularitate a cursurilor și însuși
rea temeinică a cunoștințelor 
predate în școală trebuie să fie 
considerată de către utemiștii 
care urmează aceste cursuri ca 
o importantă sarcină de organi
zație.

In tabloul general al învăță- 
mîntului din patria noastră, școa
la profesională ocupă azi un loc 
foarte important atît prin numă
rul tinerilor care o frecventează, 
cît și prin rolul ei în formarea 
tinerej generații de muncitori. 
Partidul și guvernul acordă o 
grijă deosebită activității școlilor 
profesionale, încredințîndu-le sar
cina de a forma tineri muncitori 
temeinic pregătiți, înarmați cu 
tehnica înaintată, cu un orizont 
politic și cultural corespunzător 
profilului clasei noastre munci
toare, clasă conducătoare în 
statul nostru democrat-popular.

Școlile profesionale au fost 
dotate cu localuri, ateliere și 
utilaj corespunzător, au fost 
legate strîns de unele între
prinderi industriale ale căror 
cadre de specialiști participă 
direct la calificarea elevilor.

Cu toate acestea Plenara a 
scos în evidență că în unele 
școli profesionale persistă o se
rie de lipsuri care au consecin
țe asupra pregătirii elevilor, 
asupra educației lor. Astfel, 
nici pînă în prezent nu au fost 
asigurate la toate disciplinele 
manualele școlare necesare. Sînt 
de asemenea defecțiuni în or
ganizarea practicii ucenicilor cu 
toate că se știe că aceasta are 
un rol hotărîtor în calificarea 
lor, în însușirea temeinică a 
meseriei. Nu peste tot sînt puși 
ucenicii, în timpul pregătirii 
practice, să lucreze direct la 
mașină, sub supravegherea 
muncitorului, iar uneori timpul 
afectat pregătirii practice a a- 
cestora se irosește în treburi 
mărunte care nu au o legătură 
directă cu însușirea meseriei. 
Unele școli și organizații 
U.T.M. din aceste școli nu a- 
cordă un ajutor permanent 
ucenicilor în timpul efectuării 
practicii în uzină, pe ogor. Sînt 
de asemenea unele școli profe
sionale ce subapreciază impor
tanța învățămîntului de cul
tură generală, a pregătirii cul
turale a ucenicilor.

In unele școli, funcția de 
educator este ocupată de oameni 
necorespunzători, care nu au 
nici pregătire de specialitate. 
Această situație, cu toate că 
este cunoscută, nu a fost încă 
peste tot soluționată de Ministe
rul învățămîntului și Culturii 

unii Tineretului Muncitor. Ele 
trebuie să folosească formele 
care s-au dovedit eficace în aju
torarea elevilor la învățătură — 
grupele de ajutorare, ajutorul 
individual, organizarea unor a- 
dunări metodice, a unor schim
buri de experiență, mobilizarea 
elevilor la meditații și consulta
ții, la cercurile pe materii să 
dezvolte spiritul de întrecere 
pentru cele mai bune rezultate 
la învățătură și disciplină.

Plenara C.G. al U.T.M. a sub
liniat în mod deosebit necesitatea 
ca organizațiile U.T.M. să dez
volte în rîndul elevilor interesul 
pentru studiul limbii și literaturii 
romîne, care are o mare impor
tanță în pregătirea generală a 
elevilor. Dezvoltarea lecturii li
terare contribuie și la formarea 
deprinderii elevului de a citi în 
general, de a studia cu perseve
rență și restul disciplinelor șco
lare.

Plenara a arătat că învățătu
ra este sarcina principală a ele
vilor, de aceea întreaga muncă 
politică educativă a organiza
țiilor U.T.M. din școli trebuie să 
fie subordonată acestei sarcini.

Este știut că manualele șco
lare au un rol însemnat în pre
gătirea elevilor. Subliniind rea. 
lizările care s-au obținut în acest 
domeniu participanții la Plena
ră au criticat totodată Ministerul 
învățământului șj Culturii pentru 
tărăgănarea și întîrzierea apa
riției unor manuale.

și de celelalte ministere de re
sort. Nici organizațiile U.T.M. 
din unele întreprinderi nu se 
ocupă suficient de educația po
litico-ideologică a ucenicilor, 
de munca în producție a aces-* 
tora. Ele trebuie să-i invite pe 
elevii școlilor profesionale la a- 
dunările generale, la acțiunile 
lor politico’-educative, să se 
preocupe de felul cum își petrec 
aceștia timpul diber, să-i ajute 
să și-l petreacă^Tn chip folosi
tor și instructiv. Este necesară 
de asemenea o mai mare preo
cupare, atît din partea școlii cît 
și a organizațiilor U.T.M. dini 
școlile profesionale și din fa
bricile pe lîngă care funcțio
nează aceste școli, pentru con
dițiile de viață ale ucenicilor, 
pentru folosirea judicioasă a tu
turor posibilităților create de 
statul nostru pentru respectarea 
tuturor prevederilor legale cu 
privire la retribuirea ucenicilor 
pe timpul practicii în uzină.

Subliniind că școala trebuie 
să crească viitoarele cadre care 
vor îmbrățișa mîine calea pro
ducției și a înaltei specializări, 
Plenara C.G. al U.T.M. a ară
tat că cele spuse de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, la cea 
de-a doua Conferință pe țară a 
U.A.S.R. cu privire la sarcinile 
învățămîntului superior care 
„trebuie să asigure o legătură 
strînsă a procesului de învăță
mînt cu cerințele industriei, ale 
agriculturii și culturii noastre 
socialiste în plină dezvoltare“, 
sînt pe deplin valabile și pen
tru învățămîntul de cultură 
generală.

Partidul și Guvernul au luat 
măsuri însemnate pentru a în
tări legăturile școlii cu viața, 
cu practica. S-a lărgit baza ma
terială necesară școlii pentru a 
da elevilor și o pregătire prac
tică. Au fost create ateliere 
școlare și laboratoare, multe în
treprinderi care patronează șco
lile au contribuit la înzestrarea 
acestora cu mașinile și uneltele 
necesare practicii elevilor. A 
fost introdusă pregătirea prac
tică diferențiată a elevilor din 
școlile de la orașe și de la sate. 
In unele școli s-a introdus în 
mod experimental un sistem de 
calificare a elevilor în diferite 
meserii, în uzine, cu ajutorul 
muncitorilor, tehnicienilor, mai
ștrilor.

In ultimii ani organizațiile 
U.T.M. contribuie mai mult la 
întărirea legăturii școlii cu prac
tica, cultivînd la elevi dragos
tea pentru munca fizică, dorința 
de a munci în producție. O ex
tindere mare au luat-o organi
zarea cercurilor pe materii și a 
cercurilor tehnice. In acest sens 
este pozitivă experiența obți
nută la Școala medie nr. 1 Bu
zău, unde s-a organizat un cerc 
de matematică, unul de știin
țele naturii și un cerc tehnic, 
care are mai multe secții. In ca
drul acestui cerc elevii au con
struit un aparat de radio-emi- 
sie, un trenuleț electric și al
tele. S-a mai organizat cunoaște, 
rea și întreținerea utilajului a- 
gricol, o parte din elevii acestei 
școli învățînd să conducă și să 
întrețină tractorul. Astfel, în ca
drul practicii de vară o parte 
din elevi au lucrat pe tractoa
rele G.A.S.-Mărăcineni.

Un rol important în deprin
derea elevului cu munca fizică 
îl au brigăzile utemiste de mun
că patriotică la activitatea că
rora participă mase largi de 
elevi. S-a generalizat în toată 
țara experiența pozitivă a Co
mitetului regional U.T.M. Con
stanța privind antrenarea ele
vilor în sprijinirea lucrărilor a- 
gricole și silvice prin organiza
rea de tabere pe lîngă G.A.S., 
G.A.C. și ocoalele silvice la 
care în perioada vacanței de 
vară din acest an au participat 
peste 26.000 elevi.

Desigur ceea ce s-a făcut 
pînă în prezent în înfăptuirea 
indicațiilor partidului cu privire 
la legarea școlii de practică 

este numai un început. Aceasta 
rămîne încă o sarcină căreia a- 
tît cadrele didactice, cît și orga
nizațiile U.T.M. trebuie să-i a- 
corde o atenție mult mai mare. 
Plenara C.C. al U.T.M. a subli
niat că mai este încă mult de 
muncit în viitor, pentru lichi
darea formalismului în legarea 
învățămîntului de practică, că 
în unele școli în mod greșit se 
consideră rezolvată sarcina le
gării învățămîntului de practi
că, dacă elevii învață să facă 
o balama sau un făraș. Legătu
rile existente între școală și 
uzină sînt încă în multe cazuri 
formale; de multe ori aceste 
legături se mărginesc doar la 
simple vizite. Organelor și or
ganizațiilor U.T.M. le revine 
sarcina de a ajuta școala 
în organizarea studierii profun
de a experienței pozitive obți
nute în privința dezvoltării de
prinderilor practice la elevi, a 
tuturor formelor și metodelor 
folosite în acest scop. Numai în 
urma unui astfel de studiu se 
vor putea trage toate conclu
ziile practice pentru o legare și 
mai strînsă a școlii de cultură 
generală cu viața, cu practica 
construcției socialiste.

De asemenea o sarcină de 
seamă a organizațiilor U.T.M. 
este aceea de a contribui la 
dezvoltarea în rîndul elevilor a 
prețuirii și respectului față de 
munca fizică, a dorinței de a 
face parte din rîndurile clasei 
muncitoare, ale acelora care 
produc direct bunuri materiale. 
A fi membru al marii familii a 
muncitorimii noastre este o cin
ste deosebită cu care trebuie să 
se mîndrească orice tînăr. Ati
tudinea de dispreț față de mun
ca fizică și față de cei ce mun
cesc, cultivată de clasele ex
ploatatoare în trecut reflectă 
modul de gîndire al unor clase 
parazitare și în condițiile noa
stre reprezintă o prejudecată 
dăunătoare care trebuie combă
tută cu toată hotărîrea.

Astăzi, toți cei care trec prin 
școală se pregătesc pentru 
muncă. Acest lucru trebuie să-l 
știe fiecare elev. Fără a munci, 
nimeni nu mai poate trăi în so
cietatea noastră. Diploma șco
lară nu mai este ca în trecut 
pentru fiii de bani gata, un 
simplu titlu. Indiferent ce pro
fesie își va alege, fiecare tre
buie să muncească. In țara noa
stră munca a devenit o ches
tiune de cinste și onoare.

Este știut că elevii școlilor 
noastre sînt în imensa lor ma
joritate fii ai oamenilor muncii 
manuale sau intelectuale. Prin 
însăși originea lor elevii sînt 
legați de muncă. De aceea este 
cu atît mai rușinos că .se mai 
găsește cîte un elev care atunci 
cînd merge în vacanță în satul 
său, sau în familia sa, se poar- 
tră ca un domnișor, ferindu-se 
ca de foc să nu facă cumva 
vre-o bătătură la „mânuțele 
sale“. Asemenea elevi trebuie 
ppși în discuția colegilor lor, a

Imbunâtâțirea muncii 
politico-ideologîce în rîndul elevilor 

— sarcina de baza 
a organizațiilor U.T.M. din școli
Școala noastră nouă formează 

pe băncile sale un tineret care 
posedă nu numai o temeinică 
pregătire profesională ci și o 
pregătire politico-ideologică, un 
tineret devotat fără margini par
tidului, poporului, patriei noastre.

Măsurile care au fost luate în 
ultimul timp pe baza hotărîrilor 
partidului și guvernului nostru, 
au determinat creșterea rolului 
educativ al școlii. Introducerea 
în programa de învățămînt a 
studiului economiei politice și a 
socialismului științific a făcut 
să se îmbunătățească pregătirea 
ideologică a elevilor, aceștia fi
ind ajutați să.și însușească o 
seamă de noțiuni de bază ale 
marxism-leninismului. Elevii sînt 
educați în școală în spiritul pa» 
triotismului socialist și al inter
naționalismului proletar, sînt 
ajutați să cunoască trecutul 
revoluționar de luptă al poporu
lui nostru, mărețele realizări ob
ținute sub conducerea partidului 
în opera de construire a socia
lismului. Organizarea învăță
mîntului politic-ideologic pentru 
cadrele didactice a dus la ridi
carea nivelului politic al lecțiilor, 
creînd condiții pentru ca învăță
torii și profesorii să.și îndepli
nească mai bine rolul lor edu
cativ în școală.

O mare realizare a puterii 
populare este făurirea unității 
frățești între oamenii muncii ro
mâni și cei aparținând minorită
ților naționale, pe baza rezol
vării marxist-leniniste de. către 
partidul nostru a problemei na
ționale. In condițiile orînduirii 
democrat-populare — spunea to
varășul Gh. Gheofghiu-Dej la 
cea de.a Il-a Conferință Națio
nală a U.A.S.R. — școala repre
zintă un mijloc puternic de apro
piere între tinerii de toate națio
nalitățile, de înlăturare a ten
dințelor de izolare națională și 
a rămășițelor învrăjbirii națio
nale, pe care au cultivat-o cla
sele exploatatoare, de educare a 
tineretului în spiritul patriotis
mului și al internaționalismului 
socialist, în spiritul luptei unite, 
umăr la umăr pentru scopul co
mun — construirea socialis
mului.

Unul din mijloacele pe care 
viața le-a dovedit eficace în 
combaterea izolării naționale și 
în cimentarea frăției între tinerii 
de diferite naționalități sînt șco
lile cu secții ou limba de pre
dare romînă, maghiară, germană 

clasei; acestor elevi trebuie să 
li se spună : „uite abia ați ple
cat din sat, sau din familiile 
voastre de muncitori și ați în
ceput să priviți de sus munca, 
să uitați că părinții voștri, 
clasa muncitoare, prin muncă vă 
întrețin în școală, vă creează 
condiții optime pentru a vă 
cultiva, pentru a dobîndi o 
înaltă calificare“.

Sînt însă din păcate și unii 
părinți care nu-și. educă copiii în 
spiritul dragostei pentru munca 
productivă, impun copiilor ale
gerea profesiei pe care o doresc 
ei, fără a ține seama de încli
națiile reale ale copiilor. Sînt 
și cadre didactice cu mentalități 
învechite care cred că munca în 
uzină nu este de „demnitatea“ 
unui absolvent al școlii medii, 
că rolul școlii este numai de a 
asigura cadre pentru învățămîn- 
tul superior.

Tineretului patriei noastre îi 
sînt create toate condițiile pen
tru a-și alege acele meserii pe 
care le îndrăgește cel mai mult 
și care îi dă posibilitatea să fie 
cît mai folositor construcției 
socialiste. Organizațiile U.T.M. 
să ajute mai mult școala și fa
milia în îndrumarea tinerilor 
spre munca productivă, spre 
școli profesionale de meserii, a- 
gricole, școli medii tehnice, in
stitute de învățămînt supe
rior. In întreaga lor activitate 
politică, în adunările generale, 
în învățămîntul politic U.T.M., 
în diferitele acțiuni pe care le 
întreprind, organizațiile U.T.M. 
să ajute la înfăptuirea progra
mului școlar de practică, să aju
te la crearea de cît mai multe 
cercuri tehnice și pe materii le
gate de specificul economic al 
raionului și orașului respectiv, 
să organizeze intîlniri ale ele
vilor cu muncitori fruntași șj 
inovatori care să le vorbească 
despre frumusețea diferitelor 
meserii, despre viața și munca 
din fabrică, să organizeze mai 
multe acțiuni comune cu orga
nizațiile U.T.M. din întreprin
deri. ,

Un rol deosebit în formarea 
unor deprinderi practice la 
elevi, în dezvoltarea prețuirii 
muncii fizice și a bunului ob
ștesc îl are introducerea și ex
tinderea în școli de către orga
nizațiile U.T.M. a aulodeservi- 
rii în clasă, în școală, în inter
nate. îngrijirea bunurilor pe 
care le au U- dispoziție, înfru
musețarea clasei, a școlii, a lo
cului unde își petrec marea par
te a timpului lor, să devină o 
chestiune de onoare cu care să 
se mîndrească fiecare elev.

Organizațiile U.T.M. să antre. 
neze mai larg elevii în activita
tea brigăzilor utemiste de mun
că patriotică care sînt chemate 
să-și aducă o contribuție și mai 
mare la îngrijirea parcurilor, 
grădinilor și spațiilor verzi, la 
construcția de școli, locuințe, la 
înfrumusețarea orașelor și sate
lor patriei noastre.

înființate pe baza Hotărîrii C.G. 
al P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri privind îmbunătățirea în
vățământului de cultură generală 
din iulie 1956. Intre elevii a- 
cestor școli care învață și mun
cesc împreună, participă în co
mun la manifestările cultural.ar. 
tistice și sportive, se dezvoltă o 
puternică prietenie și frăție. E- 
levii acestor școli fac parte din 
aceeași organizație U.T.M. și de 
pionieri în cadrul cărora disoută 
și rezolvă atît probleme care 
privesc pe elevii fiecărei secții 
in parte, cît și probleme legate 
de toată școala. Ei participă în 
comun la acțiuni patriotice de 
folos obștesc, fac împreună ex
cursii pentru cunoașterea patriei 
noastre. Plenara a arătat că a 
crescut preocuparea organelor 
și organizațiilor U.T.M. din școli 
pentru educarea politică și ideo
logică a elevilor. Ele au adus 
o contribuție importantă la dez
voltarea dragostei elevilor față 
de patrie, față de poporul mun
citor, a mândriei pentru cuce
ririle revoluționare ale oameni
lor muncii, a atașamentului față 
de Partidul Muncitoresc Romîn, 
cîrmuitorul înțelept al poporului 
nostru pe drumul înfăptuirii unei 
vieți fericite în patria noastră.

Alături de cadrele didactice — 
organizațiile U-T.M. contribuie 
la popularizarea în rîndul elevi
lor a marilor realizări obținute 
de Uniunea Sovietică pe drumul 
construirii comunismului, a suc. 
ceselor țărilor de democrație 
populară în construirea socialis
mului, la dezvoltarea sentimente
lor de prietenie și solidaritate 
cu țările marelui lagăr socialist, 
cu • toate popoarele care luptă 
pentru eliberarea lor socială și 
națională, pentru pace în în
treaga lume .

Pentru îmbunătățirea educației 
ideologice a elevilor în anul 1957 
s-a introdus învățămîntul politic 
U.T.M. în școli.

Organizațiile U.T.M. în co
laborare cu cadrele didactice, 
se ocupă mai intens de îmbună
tățirea formelor șj conținutului 
activității cultural-artistice și 
sportive în care se încadrează 
un număr tot mai mare de elevi, 
contribuind în felul acesta la 
cunoașterea de către elevi a te
zaurului artei și culturii.

Cu toate că s-a obținut o îm
bunătățire a muncii politico.edu. 
cative desfășurată în rîndul ti
neretului școlar, mai sînt unii 

elevi care nu înțeleg importanța 
lărgirii orizontului lor politic și. 
ideologic, care participă numai 
sporadic la acțiunile întreprinse 
de organizațiile U.T.M. cu masa 
elevilor. Aceasta este uneori con
secința formalismului care se 
manifestă în munca unor orga
nizații U.T.M., caracterului nea
tractiv al activității lor. Munca 
de propagandă politico-ideolo
gică pe care o desfășoară orga
nizațiile U.T.M. din școli are a- 
deseori un conținut necorespun
zător vîrstei și preocupării elevi
lor. Exista încă lipsuri in con
ținutul adunărilor generale 
U.T.M.; în unele organizații 
U.T.M. din școli adunările gene
rale au un caracter formal, nu 
se dezbat cu regularitate docu
mentele și hotărîrile de partid, 
probleme politice și ideologice, 
încă nu a intrat în obișnuința 
tuturor organizațiilor U.T.M. de 
a organiza în cadrul fiecărei a- 
dunări generale informarea poli
tică.

Marea majoritate a elevilor 
din țara noastră au o pregătire 
culturală incomparabil mai boga
tă și mai temeinică decât în tre
cut. Ei manifestă un interes 
crescînd pentru dobîndirea de 
cunoștințe științifice și tehnice.

Mai sînt însă unii elevi care 
au un nivel încă redus de cu
noștințe științifice și din această 
pricină sînt uneori influențați 
de diferite concepții mistice, 
obscurantiste.

însușirea de către elevi în 
mod temeinic a tuturor cunoștin
țelor ce se predau î.n școală, des
fășurarea de către organizațiile 
U.T.M. a unei intense munci po
litico-educative duc la creșterea 
și consolidarea cunoștințelor 
științifice ale elevilor, la debara
sarea lor de diferite concepții 
mistice, obscurantiste, ii ajută 
să-și formeze o concepție mate, 
rial istă despre natura și socie
tate.

In Plenară s.a subliniat de a- 
semenea rolul pe care-1 au ca
drele didactice in educarea știin
țifică, materialistă a elevilor. 
Totodată au fost scoase în evi
dență unele lipsuri ale cadrelor 
didactice în munca educativă din 
școală. Tematica și conținutul 
orelor educative au uneori defi
ciențe mari, ele neridieînd pro
bleme esențiale ale formării ca
racterului, ale educației cetățe
nești a elevilor.

Față de lipsurile existente încă 
în pregătirea politico-ideologică 
a elevilor este necesar ca în per
manență în centrul întregii 
munoi a organelor și organiza
țiilor U.T.M. dm școli să stea 
intensificarea educației politi- 
co-ideologice a elevilor, în ra
port cu vîrsta acestora, munca 
de propagare a învățăturii marx- 
ist.leniniste, dezvoltarea dra 
gostei față de patria noastră 
socialistă, față de Partidul 
Muncitoresc Român, populari
zarea marilor realizări ale 
regimului nostru democrat- 
popular, dezvoltarea hotărîrii de 
a lupta pentru aplicarea în via
ță a politicii partidului, pentru 
construirea socialismului în pa
tria noastră.

Lenin a arătat că poți fi nu
mit comunist numai atunci cînd 
îți îmbogățești mintea cu cu
noașterea tuturor faptelor 
fără de care nu poți fi 
în zilele noastre un om eult. 
Marxism-leninismul este o că
lăuză sigură, el îți dă posibili
tate să atingi fără greșeală țin
ta propusă. Așa cum într-o 
excursie, oînd treci prin păduri, 
prin peșteri, peste râuri, îți tre
buie o călăuză bună, tot astfel 
îți trebuie în viață, în toate do
meniile de activitate călăuza 
ideologică a marxism-leninâsmu- 
lui.

Este știut că nu mergem în 
munca și lupta noastră pe un 
drum neted, pe o șosea asfal
tată. Nu trebuie uitat nici o cli
pă că în țara noastră mai sînt 
foști moșieri, fabricanți, legio
nari și alte elemente care vi
sează la privilegiile pierdute 
care nu văd cu ochi buni viața 
nouă ce și-o făurește poporul 
nostru. Organizațiile U.T.M. 
trebuie să-și dezvolte Vigilența 
și spiritul de combativitate față 
de orice manifestare a dușma
nului de clasă făcînd cu nepu
tință pătrunderea influenței a- 
cestuia în rîndul unor elevi.

Organizațiile U.T.M. din școli 
trebuie să considere drept una 
din cele mai de seamă sarcini 
a lor educarea elevilor în spiri
tul dragostei fierbinți pentru 
scumpa noastră patrie în care 
se construiește socialismul, să 
le dezvolte necontenit dorința 
de a-și dărui toată energia lor 
creatoare pentru înflorirea ei, 
hotărîrea de a apăra cu abnega
ție mărețele cuceriri revoluțio
nare ale poporului nostru.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să facă mai mult Cunoscută 
elevilor viața grea, de mizerie 
în care a trăit poporul, tinere
tul nostru în anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc și totodată să 
popularizeze mai larg în rîndul 
elevilor marile realizări și con
dițiile din ce în ce mai bune de 
trai pe care le asigură azi regi
mul democrat-popular poporului, 
tineretului nostru.

Este necesar ca îndeosebi or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
clasele a IX—XI a să se pre
ocupe mai mult pentru cunoaș
terea și însușirea de către elevi 
a documentelor și hotărîrilor de 
partid și de stat, pentru lărgirea 
cunoștințelor ideologice, pentru 
informarea lor cu privire la 
principalele evenimente politice 
interne și internaționale. Adună
rile generale U.T.M. să fie fo
losite ca un cadru permanent 
de dezbatere și clarificare a a

cestor probleme. Organele și or
ganizațiile U.T.M. din școli au 
sarcina de a răspindi mai activ 
in masa elevilor ideile nobile 
ale frăției oamenilor muncii ro- 
rnîni și de toate naționalitățile 
în lupta pentru construirea so
cialismului în patria noastră co
mună, să-i mobilizeze laolaltă 
în muncă și învățătură, in ac
tivitatea obștească, culturală, 
sport'vă și în viața de organi
zație.;

Organele și organizațiile 
U.T.M în strînsă colaborare cu 
școala și familia să intensifice 
educarea elevilor în spiritul mo
ralei comuniste, să dezvolte a- 
semenea trăsături cum sînt prin
cipialitatea, cinstea și sinceri
tatea, curajul, prietenia, și tovă. 
rășia, respectul pentru familie și 
cei vîrstnici.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să dezvolte la elevi spiritul cri
tic față de manifestările modu
lui de viață, burghez, să com
bată tendințele unor elevi, pu
țini la număr, care au o ținută 
vestimentară necivilizată, ina- 
lagambistă. Acești elevi trebuie 
ajutați să-și dezvolte bunul 
gust, să înțeleagă cît de cara
ghioși sînt în societatea noastră 
cu asemenea manifestări. In a- 
cest scop, să se dezbată mai cu 
curai aceste probleme în adu
nări generale U.T.M. deschise, 
în conferințe și întîlniri, în ca
drul reuniunilor, urmărind sti
mularea spiritului critic al ele
vilor împotriva manifestărilor 
negative și a purtătorilor lor, a 
falsei colegialități în spatele că
reia se tolerează și se încura
jează uneori aceste manifestări.

Un mare rol are în educarea 
elevilor, in organizarea plăcută 
și instructivă a timpului lor li
ber, activitatea culturală și 
sportivă. De aceea organizațiile 
U.T.M. din școli sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
cu sprijinul cadrelor didactice, 
trebuie să devină organizatorii 
direcți ai activității cultural-ar
tistice și sporitive de masă în 
rîndul elevilor. In acest scop, 
Plenara C.C. al U.T.M. a reco
mandat ca de la începutul anu
lui școlar să fie alcătuite pla
nuri comune ale organizațiilor 
U.T.M., de pionieri și conduce
rilor școlilor care să fie dez
bătute de elevii din fiecare cla
să și îmbogățite cu propunerile 
și sugestiile acestora. Cea mai 
mare atenție trebuie acordată 
conținutului politico.educativ al 
activității artistice, repertoriilor, 
conferințelor și reuniunilor, edi
tării revistelor școlare. Orga
nizațiile U.T.M. din școli să li
chideze formalismul ce se mani
festă în cadrul concursului „Iu
biți cartea“, să antreneze mai 
larg elevii la concursurile cul
tural-artistice, să extindă cercu
rile „Iubiți muzica“, cineclubu- 
riîe, să organizeze larg și sis
tematic întrecerea pentru învă
țarea cîntecelor despre patrie, 
partid, cîntece pentru tineret, să 
se preocupe de vizionarea colec
tivă și de organizarea discuții
lor asupra spectacolelor. Să in
tre cît mai mult în practica or
ganizațiilor U.T.M. organizarea 
excursiilor prin care elevii să 
cunoască și să iubească minu
natele frumuseți și bogății ale 
țării noastre, precum și realiză
rile mărețe obținute de oamenii 
muncii sub conducerea partidu
lui nostru.

Plenara a indicat organiza
țiilor U.T.M. din școli ca în în
treaga lor muncă politico-ideo
logică și cultural-educativă să 
țină cont de nivelul de înțele
gere și de vîrsta elevilor. In
tr-un fel trebuie să se adreseze 
elevilor din clasa a VUI-a și 
altfel celor din clasa a Xl-a. 
Trebuie lichidate manifestările 
de formalism și șablonism în 
munca de propagandă a orga
nizațiilor U.T.M. din școli, fo- 
losindu-se forme cît mai variate, 
mai atractive, specifice preocu
părilor și vîrstei elevilor, con
dițiilor specifice ale școlii.

Cu mai multă eficiență să se 
folosească presa în vederea edu
cării elevilor. Organele și orga
nizațiile U.T.M. să asigure nu 
numai îmbunătățirea difuzării 
presei în școli, ci și citirea pre
sei, folosirea ei pentru înarmarea 
ideologică, politică și culturală 
a elevilor, astfel îneît urmă
rirea zilnică prin presă a eve
nimentelor interne și internațio
nale să devină o necesitate și 
obișnuință a fiecărui elev.

Pe baza sarcinilor stabilite de 
partid și de hotărârile Plenarei 
a V-a a C.C. al U.T.M. S-au ob
ținut rezultate mai bune în în
drumarea muncii unităților de 
pionieri de către organele si or
ganizațiile U.T.M. Conținutul 
activității unităților de pionieri 
este mai bine orientat pentru e- 
ducarea pionierilor și școlarilor 
în spiritul dragostei față de 
învățătură și activitatea prac
tica. Munca unităților și detașa
mentelor de pionieri este mai 
strîns legată de sarcinile ins- 
tructiv-educative ale școlii. Se 
organizează mai multe acțiuni 
care sprijină în mod direct în
sușirea cunoștințelor ce se 
predau în școală care-i fac 
pe pionieri să înțeleagă mai 
bine că sarcina principală a fie
căruia dintre ei este să învețe 
cu hărnicie. Au fost obținute re
zultate în formarea de deprin
deri practice de muncă la copii, 
a fost organizat mai bine timpul 
liber prin desfășurarea unor ac
tivități cultural-artistice-sportive 
și obștești. Aplicarea hotărîrilor 
Plenarei a V-a a C.C. al U.T.M. 
ca în munca de instructor supe 
rior de pionieri să fie promo
vați un număr cît mai mare de 
învățători și profesori, membri 
și candidați de partid, utemiști, 
tineri cu o pregătire politico- 

ideologică, culturală și pedago
gică corespunzătoare, are ca re
zultat continua îmbunătățire a 
activității organizațiilor de pio
nieri.

Cu toate acestea sînt și acum 
unități și detașamente de pio
nieri care se ocupă insuficient 
de popularizarea in rîndurile 
copiilor și pionierilor a realiză
rilor regimului democrat-popular 
și a evenimentelor interne și in
ternaționale. Unele unități și 
detașamente de pionieri, nu fo
losesc suficient activitatea dife
ritelor cercuri, literatura pentru 
copii, excursiile, jocurile, pen
tru a-i ajuta pe pionieri și copii 
să-și însușească treptat, trep
tat cît mai multe cunoștințe 
științifice și să înceapă să-și ex
plice în mod just diferite feno
mene din natură și societate.

In unele unități de pionieri 
copiii cunosc puține cintece, cu 
toate că în ultimul timp au apă
rut destule cîntece pionierești. 
Acest lucru se datorește faptului 
că instructorii de pionieri cu
nosc ei înșiși puține cîntece și 
de aceea nici nu pot ajuta con
cret detașamentele de pionieri. 
Jocul este specific vîrstei copii
lor, totuși el nu este folosit în 
toate grupele și detașamentele 
de pionieri ca mijloc de educare 
a acestora. N-a intrat încă în 
practica tuturor instructorilor de 
pionieri folosirea cu pricepere a 
activului pionieresc ca organi
zator al acțiunilor unităților, 
detașamentelor și grupelor de 
pionieri.

Comitetele regionale, raionale 
și orășenești U.T.M. trebuie să 
se preocupe permanent și cu 
grijă de selecționarea, creșterea 
și pregătirea cadrelor ce mun
cesc cu pionierii, de atragerea 
în această muncă a tinerilor ce 
manifestă dragoste și interes 
față de munca cu copiii, ajutîn- 
du-i să-și îmbogățească cunoș
tințele politico-ideologice, cultu. 
rale și pedagogice. De aseme
nea, trebuie acordată o mai 
mare atenție îmbunătățirii mun
cii sfaturilor unităților de pio
nieri. încă de acum, de ia în
ceputul anului școlar, întreaga 
activitate pionierească să fie ast
fel organizată îneît să sprijine 
școala pentru obținerea de către 
pionieri și școlari a celor mai 
bune rezultate la învățătură, în 
întărirea disciplinei și în activi
tatea obștească. In perioada 
imediat următoare trebuie acor
dată mare atenție introducerii 
distincțiilor pionierești, acțiune 
importantă pentru ridicarea con- 
țintului întregii munci pionie
rești. Să se acorde, de aseme
nea, mai multă atenție îmbună
tățirii muncii educative cu co
piii între 7—9 ani.

In continuare Plenara s-a o- 
cupat de unele probleme ale 
vieții interne a organizațiilor 
U.T.M. din școli, apreciind că 
pe lîngă rezultatele bune obți
nute, în creșterea numărului 
membrilor U T.M., în consoli
darea din punct de vedere or. 
ganizatoric și’politic a organi
zațiilor U.T.M., în îmbunătățirea 
conținutului adunărilor generale 
mai sînt unele lipsuri. în mun
ca politică de pregătire șl pri
mire de noi membri în rîndu
rile organizației noastre, multe 
organe și organizații U.T.M. 
din școli dau dovadă de forma
lism, manifestă o slabă exigen- 
gență față de calitatea de ute- 
mist, nu folosesc adunările de 
primire de noi membri ca o 
adevărată școală de educație co
munistă. Unii dintre elevii care 
sînt primiți în organizație nu 
sînt îndeaproape cunoscuți și nu 
se manifestă suficientă exigență 
față de situația lor la învăță
tură și față de comportarea lor 
generală în școală și în afara 
școlii. In adunările generale 
U.T.M. nu se dezbat întotdeauna 
cele mai importante probleme 
ale vieții de organizație, nu se 
analizează felul în care utemiștii 
își îndeplinesc sarcinile. La pre
gătirea adunărilor generale nu 
întotdeauna sînt consultați și an
trenați toți utemiștii. Deși unele 
adunări generale adoptă hotărîri 
folositoare, nu este organizată 
munca pentru îndeplinirea con
cretă a acestora prin participa
rea largă a utemiștilor.

Existența unor lipsuri în mun
ca politico-educativă a organi
zațiilor U.T.M. din școlile medii, 
pedagogice, profesionale și teh
nice se datorește faptului că unii 
activiști ai organizațiilor noastre 
merg încă rar în școli, nu cu
nosc suficient problemele speci
fice muncii acestei categorii de 
tineret, îndrumările care le dau 
și hotărîrile luate au uneori ca
racter general, nu corespund 
realității existente în școli.

Organizațiile U.T.M. din școli 
precum și unitățile și detașamen. 
tele de pionieri au acumulat o 
valoroasă experiență care se 
aplică cu succes în numeroase 
școli. Cunoașterea și generaliza
rea acestei experiențe pozitive în 
toate organizațiile U.T.M., uni
tăți și detașamente de pionieri 
reprezintă o condiție esențială a 
îmbunătățirii muncii politico- 
educative în rîndurile elevilor și 
școlarilor.

Sintetizînd concluziile des
prinse din analiza făcută, Plena
ra C.C. al U.T.M. a arătat că 
organizațiile U.T.M. din școli 
trebuie să-și concentreze ■ efortu
rile spre realizarea următoarelor 
sarcini principale :

Dezvoltarea în masa elevilor 
a conștiinței datoriei de a se pre
găti cît mai temeinic, de a-și în
suși îp cele mai bune condițiuni 
materia predată ; creșterea rolu
lui organizațiilor U.T.M. în spri
jinirea activă a școlii în vederea 
ridicării nivelului la învățătură ,, 
al elevilor.

Cultivarea la elevi a dragostei 
pentru munca fizică, a dorinței 

de a munci în producție, spriji
nirea școlii în întregul proces de 
legare a învățămîntului de pro
ducție, de sarcinile construcției 
socialiste.

Intensificarea educației elevi
lor în spiritul dragostei și devo
tamentului față de scumpa noa
stră patrie — Republica Popu
lară Romînă, față de Partidul 
Muncitoresc Romîn și guvernul 
R.P.R., față de regimul nostru ■ 
democrat-popular. Propagarea în
vățăturii marxist-leniniste și a 
politicii partidului nostru, inten- . 
sificarea muncii de educație po
litico-ideologică a organizațiilor 
U.T.M. din clasele mai mari. 
Creșterea combativității și vigi-,. 
lenței organizațiilor de bază 
U.T.M. fața de manifestările și 
influențele ideologiei și moralei 
burgheze.

întărirea vieții interne a orga
nizațiilor U.T.M., antrenarea mai 
activă a tuturor utemiștilor și ele
vilor în acțiunile întreprinse de 
organizație, îmbunătățirea cont:o. 
lului și a îndrumării activității or. 
gani.-.ațiilor U.T.M. din școli de 
către comitetele regionale, raio 
nale și orășenești U. T. M.

Pentru realizarea acestor sar
cini Plenara C.C. al U.T.M. a 
stabilit următoarele măsuri:

Comitetele regionale, raionale 
și orășenești U.T.M. să organi
zeze în toate școlile adunări ge
nerale deschise ale organizațiilor 
de bază U.T.M. Dezbaterile în 
aceste adunări să fie precedate 
de o analiză amănunțita a situa, 
ției existente în școala respec
tivă, a felului în care învață ele
vii, a felului in care organizația 
U.T.M. ajuta la legarea mai 
strînsă a școlii de viață, de prac. 
tică, a modului în care se des
fășoară munca de educație po
litică și viața internă a organi
zației U.T.M. Pe baza acestei 
analize, în cadrul dezbaterilor să 
se stabilească măsurile concrete 
pe care le vor lua organizațiile 
U.T.M. pentru îmbunătățirea ac
tivității lor.

Pentru îmbunătățirea muncii 
organizațiilor U.T.M. din școlile 
medii și pedagogice, comitetele 
regionale, raionale și orășenești 
U.T.M. să se ocupe în perma
nență de îndrumarea muncii co
mitetelor U.T.M. pe școală. O 
atenție deosebită va trebui acor
dată în perioada imediat urmă
toare îmbunătățirii muncii comi
siilor pentru problemele muncii 
în școli. Comitetele raionale și 
orășenești să analizeze trime
strial felul în care se desfășoară 
munca organizațiilor U.T.M., sta. 
diul îndeplinirii măsurilor stabi
lite de Plenara C.C. al U.T.M. 
Pentru o mai bună îndrumare a 
cadrelor de bază, trimestrial se 
vor organiza la comitetele raio
nale și orășenești ședințe cu ac
tivul U.T.M. din școlile medii, 
pedagogice și profesionale. Lu
nar comitetele raionale și oră
șenești U.T.M. vor trebui să or
ganizeze ziua secretarilor orga
nizațiilor. U.T.M. din școlile me
dii, pedagogice și profesionale la 
care vor lua parte secretarii co
mitetelor U.T.M. pe școală și 
secretarii birourilor de clasă și 
an.

Pentru a ajuta la îmbunătăți
rea muncii politice în rîndul ele
vilor este necesar ca toți ac tir 
viștii U.T.M. să participe la a- 
dunările generale ale organiza
țiilor U.T.M., la orele de clasă, 
la activitățile practice, la dife
rite activități culturale, sportive, 
obștești și să facă cu regulari
tate expuneri în fața elevilor.

Pentru îmbunătățirea pe mai 
departe a activității organizații
lor de pionieri, pe lîngă atenția 
sporită pentru perfecționarea 
continuă a instructorilor su
periori și de detașamente este ne
cesară o grijă mai mare pentru 
îndrumarea activului pionieresc. 
Comitetele raionale și orășe. 
nești se vor ocupa direct de a- 
cum înainte de pregătirea pre
ședinților de unități și detașa
mente de pionieri la casele și 
palatele de pionieri, în școli. A- 
ceastă pregătire să fie denumită 
„ziua președinților de unități și 
detașamente“. In cadrul „zilei 
președinților" se va discuta 
despre îndeplinirea programelor 
de activități ale unităților și de
tașamentelor de pionieri, se vor 
organiza diferite activități prac
tice, jocuri pionierești, învățarea 
de cintece, concursuri etc.

Plenara C.C. al U.T.M. a tra
sat presei de tineret și copii și 
în special „Sctnteii tineretului“, 
„Scînteii pionierului“, „lfjumun. 
kaș“, „Tînărului leninist“ sarcina 
de a iniția în paginile lor dezba
terea cu regularitate a modului 
în care organizațiile U.T.M. a- 
jută școala în desfășurarea pro
cesului de învățămînt și pentru 
o mai bună însușire de către e- 
levi a cunoștințelor predate, pen
tru legarea mai strînsă a școlii 
de practică, pentru educația po
litică a elevilor, să generalizeze 
mai mult experiența pozitivă con
tribuind astfel mai activ la îm
bunătățirea muncii organizațiilor 
U.T.M. și de pionieri din școli

Plenara C.C. al U.T.M. și.a 
exprimat convingerea că organele 
și organizațiile U.T.M. din școli, 
sub conducerea permanentă a 
organelor și organizațiilor de 
partid, în colaborare strînsă cu 
cadrele didactice, vor lupta mai 
activ pentru îndeplinirea mari
lor sarcini pe care Partidul Mun. 
citoresc Romîn le pune în fața 
școlii și a organizației noastre 
revoluționare de tineret, în ve
derea formării cadrelor de mun. 
citori și intelectuali de mîine, cu 
o temeinică pregătire politico- 
ideologică, cu un larg orizont 
cultural șl științific, cu o nouă 
atitudine față de muncă, devotați 
partidului și regimului democrat, 
popular.
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Importanta intervenție a delegatului R. P. R. în Comitetul nr. 2 
pentru problemele economice și financiare al O. N. U.

Criterii ce ar trebui să stea ia baza 
acordării asistenței tehnice 

țărilor slab dezvoltate
NEW YORK 17 Trimisul spe

cial Agerpres la O.N.U.. C. Ră- 
ducanu, transmite :

Comitetul nr. 2 pentru proble
mele economice și financiare are 
în această sesiune o vastă ordi
ne de zi cu importante chestiuni 
relative în cea mai mare parte 
la metodele și căile de ajutorare 
a dezvoltării economice și tehni
ce a țârilor slab dezvoltate.

Atrăgînd atenția comitetului 
asupra necesității aplicării pro
gramului de asistență tehnică în 
conformitate cu principiile care 
au călăuzit adoptarea lui de 
către O.N.U., delegatul R. P. Ro
mîne, Bazil Șerban, a subliniat 
în ședința din 15 octombrie, că 
posibilitățile și experiența țări
lor din răsăritul Europei, care 
au obținut succese deosebite și 
multilaterale în construcția eco
nomică,, sînt departe de a fi fost 
folosite satisfăcător în cadrul or
ganismelor O.N.U. Delegatul 
romin a citat în acest sens re
zultatele concrete ale unor acor
duri bilaterale între R.P.R. și di
ferite țări asiatice și altele care 
au primit din partea țării noas
tre ajutor în domeniul industriei 
petrolului, prospecțiunilor geolo
gice etc., ca și în pregătirea ști
ințifică a numeroși studenți care 
studiază în R. P. Romină.

Un mare interes a stîrnit în 
rindul delegaților din țările Ame- 
ricii Latine, Asiei și Africii refe
ririle delegatului R. P. Romîne 
la rezultatele practice deosebite 
ale cooperării țărilor ' socialiste 
care urmăresc ajungerea într.un 
răstimp scurt la un înalt nivel 
comun de dezvoltare economică. 
Aceste țări înregistrează succe
se remarcabile în domeniul 
schimbului de experiență în con. 
stritcții, in colaborarea în con
struirea unor puternice unități 
industriale etc. De aici decurge 
și contribuția sporită pe care o 
poate oferi R.P. Romină la înde
plinirea programului de asisten
ța tehnică.

Exprimind speranța că încheie, 
rea unui acord asupra dezarma, 
rii va avea loc în cît mai scurt 
timp, înlesnind astfel creșterea 
simțitoare a contribuțiilor țărilor

--------e_------------------

Adunarea Generală 
a O.N.U. a adoptat 
o rezoluție asupra 

vi.torului părții de sud 
a Camerunului 

britanic
NEW YORK 17 (Agerpres). 

— TASS:
în după-amiaza zilei de 16 oc

tombrie a avut loc ședința ple
nară a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite. Fără 
a discuta raportul Consiliului 
de tutelă. Adunarea Generală a 
aprobat cu 76 voturi și 2 abțineri 
(Afganistanul și Irak) rezoluția 
propusă de Consiliu cu privire 
la desfășurarea plebiscitului în 
partea de sud a Camerunului 
britanic.

Adunarea Generală propune 
să se organizeze în perioada 30 
septembrie 1960—martie 1961 
un plebiscit cu privire la viito
rul statut al acestui teritoriu sub 
tutelă. în acest scop Adunarea 
Generală recomandă ca în ca
drul plebiscitului să pună popu
lației două întrebări: dacă popu
lația dorește alipirea la Federa
ția independentă a Nigeriei sau 
la Republica independentă Ca
merun.

--------•--------

Prezențe romînești 
peste hotare

LONDRA 17 (Agerpres). — 
In urma unei invitații primite 
din partea Societății Regale Bri. 
tinice (Royal Society) și British 
Council, o delegație a Academiei 
R. P. Romîne formată din acad, 
lorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academici R. P. Romîne, acad. 
Șt. S. Ni roiau, acad. Horia Hu. 
labei și acad. Emil Pop, a sosit 
sîmbătă la Londra. Timp de 
două săptămîni oamenii de știință 
romîr.i vor lua contact cu oame
nii de știință britanici și vor 
vizita instituții științifice și cui. 
turale din Anglia.

★
KIEV 17 (Agerpres).—TASS: 

La 16 octombrie s.a deschis la 
Kiev o expoziție de lucrări ale 
pictorilor amatori din București. 
Aici sînt expuse picturi. desene 
și ilustrații. Expoziția a fost tri
misă în Ucraina de către 
A.R.L.U.S cu prilejul Lunii prie
teniei romîno-sovietice.

Selwyn Lloyd ia face o vizită la Paris
PARIS 17 (Agerpres). — S.a 

anunțat oficial că în zilele de 
11 și 12 noiembrie, Selwyn 
Lloyd, ministrul Afacerilor Ex
terne al Angliei, va face o vizită 
la Paris în cursul căreia va avea 
întrevederi cu ministrul francez 
dé Externe, Couve de Murville.

Agenția Reuter relatează că 
cei doi miniștri vor discuta pro
bleme privind pregătirile în ve
derea unei conferințe Eșt.Vest 
la cel mai înalt nivel, situația 
din N.A.T.O., precum și stadiul 
pctual al relațiilor economice 

membre la programul de asis
tență tehnică, Bazil Șerban a ex
pus în încheiere criteriile care ar 
trebui să călăuzească în viitor 
asistența tehnică a țărilor slab 
dezvoltate pentru ca acest pro
gram să-și poată îndeplini cu a- 
devărat sarcinile. Aceste criterii 
ar fi:

In primul rînd, asistența teh
nică trebuie acordată cu priori, 
tate acelor regiuni care, din mo
tive binecunoscute, sînt încă ex
trem de înapoiate ; statele nou 
create în fostele colonii sînt cele 
mai bune exemple în acest sens.

In al doilea rînd, asistența 
tehnică ar trebui să contribuie 
mai ales la dezvoltarea indus
trială, adică a bazei economiei 
țărilor slab dezvoltate.

In al treilea rînd, formarea

Principiul unanimității își menține 
importanța sa primordială
— a subliniat delegatul R. P. Romîne 

in Comitetul Politic special
NEW YORK 17. — Trimisul 

special Agerpres, C. Răducanu 
transmite :

Comitetul Politic speciei con
tinuă dezbaterile asupra pro
blemei unor amendamente la 
Carta O.N.U. în vederea, mă
ririi numărului de membri ai 
Consiliului de Securitate, Con
siliului Economic și Social și 
Curții Internaționale de Justi
ție.

Luînd cuvîntul în ședința din 
16 octombrie a Comitetului Po
litic Special, delegatul R. P. 
Romîne, George Macovescu, a 
subliniat de la început că orice 
acțiune de modificare a Cartei 
O.N.U. în circumstanțele actuale 
nu ar putea avea decît efecte 
negative, fiind luată împotriva 
prevederilor fundamentale cu 
privire la unanimitatea membri
lor permanenți ai Consiliului de 
Securitate. In legătură cu afir
mațiile -unor delegați că s-ar 
fi produs o așa-zisă „învechire“ 
a Cartei, delegatul R. P. Ro
mîne a spus : „Orice s-ar crede 
despre schimbările care au avut 
loc in lume de la adoptarea 
Cartei la San Francisco, trebu
ie recunoscut faptul că princi
piul unanimității își menține 
importanța sa primordială. 
Oare semnele favorabile mani
festate recent în atmosfera ge
nerală nu se datoresc tocmai 
perspectivelor reale ale unei noi 
etape, de colaborare construc
tivă între marile puteri, etapă 
survenită după ani îndelungați 
de război rece ? Cred că acest 
fapt dovedește o dată mai mult 
deplina valabilitate și actualitate

Economia Greciei ya fi expusă unor influente 
distructive în urma aderării la «piața comună“
ATENA 17 (Agerpres). — 

TASS : La 16 octombrie au înce. 
put la Atena tratativele cu pri
vire la aderarea Greciei la 
„piața comună“. La tratative 
participă delegația țărilor „pie- 
ții comune“ în frunte cu 
Hallstein, președintele Comisiei 
economice europene, iar din par
tea Greciei — primul ministru 
Karamanlis și alți miniștri.

Sub influența cererilor cercu
rilor de afaceri din Grecia, gu
vernul Greciei a formulat unele 
condiții prealabile în legătură 
cu participarea Greciei la „piața 
comună“ și, în special, amînarea 
aderării complete a Greciei la 
„piața comună“ și stabilirea unui 
regim special pe această perioa
dă pentru Grecia. _ Acest regim 
presupune ca Grecia să.și men
țină 25—30 de ani taxele vamale 
de protecție care vor fi înlocuite 
definitiv numai după moderniza, 
rea economiei Greciei.

După relatările ziarului

Măsuri diversioniste 
ale autorităților colonialiste 

din Congo belgian
LEOPOLDVILLE 17 (Ager

pres. —
După recentele manifestații an

ticolonialiste, situația din Congo 
belgian continuă să rămînă în
cordată. Pentru a abate atenția 
de la mișcarea de eliberare na
țională care ia un avînt tot mai 

dintre cele șase țări aparținînd 
pieții comune din care face par
te și Eranța, pe de o. parte, și 
țările vesteuropene, printre ca
re Anglia, care au constituit 
mica zonă a liberului schimb, pe 
de altă parte. In toate aceste 
probleme cele două guverne au 
puncte de vedere divergente. 
„Conducătorii britanici, scrie a- 
genția Reuter, sînt de părere că 
nu au reușit pînă acum să 
stabilească relații de deplină în
credere cu regimul generalului 
De Gaulle“.

de cadre naționale de toate spe. 
cialitățile — ingineri, economiști, 
agronomi, muncitori calificați și 
tehnicieni agricoli — trebuie să 
fi; preocuparea centrală a pro
gramului de asistență tehnică.

In a! patrulea rînd, punînd în 
practică rezoluția adoptată la 
trecuta sesiune a O.N.U. și care 
invita statele să încheie acorduri 
bilaterale și multilaterale în ve
derea acordării asistenței tehni
ce, programul va putea fi reali
zat în cele mai bune condiții.

In al cincilea rînd, să se fo
losească toate mijloacele finan
ciare puse la dispoziția O.N.U. 
pentru această activitate.

In al șaselea rînd, să se cre
eze condițiile pentru ca această 
operă de cooperare să capete în_ 
tr.adevăr un caracter universal.

a principiului unanimității ma
rilor puteri.

Unele delegații occidentale, 
profitînd de discutarea acestei 
probleme, fac o agitație de
magogică în jurul drepturilor 
statelor miciv cărora, prin apli
carea principiului unanimității 
acestea le-ar fi știrbite. In le
gătură cu aceasta, delegatul 
R. P. Romîne, George Maco. 
vescu, a declarat: „Delegația 
romînă a fost totdeauna de 
părere, și aceasta nu numai în 
vorbe dar și în fapte, că statele 
mici au de jucat un important 
rol în promovarea cooperării 
internaționale și că ele nu tre
buie să aștepte cu inițiativele 
și acțiunile lor pînă ce rezolva
rea princioalelor probleme in
ternaționale este asigurată. Toc
mai din aceste motive noi cre
dem că statele mici trebuie să 
fie printre primele în apărarea 
principiilor fundamentale ale 
cooperării internaționale.

Este evident că numai pe
baze legale inițiativele se pot 
dezvolta mai bine, iar statele 
mici își vor găsi recunoașterea 
deplină a drepturilor și rolului 
lor numai într-o lume în care 
domnește legalitatea. In acest 
sens noi credem că încercările 
de a crea un conflict artificial 
Intre interesele statelor mici 
și anumite principii de bază ale 
cooperării internaționale sînt 
extrem de dăunătoare. In a- 
ceste circumstanțe orice acțiu
ne de amendare a Cartei este 
nu numai fără obiect, dar și 
dăunătoare O.N.U.".

„Avghi", Panagos, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț și Indus
trie, a subliniat că „funcționarea 
pieții comune crează un pericol 
serios pentru economia țării. In 
urma intrării Greciei în „piața 
comună“, a declarat Bardas, 
membru al Uniunii industriași
lor din Grecia, noi riscăm să 
vedem Grecia pustiită".

★
In comunicatul dat publicității 

In presa din 17 octombrie după 
încheierea tratativelor se arată 
că în urma tratativelor s-a con
statat, în principiu, necesitatea 
realizării „unei cît mai grabnice 
legături a Greciei cu Comunita
tea economică europeană sub 
forma uniunii vamale“ (este 
vorba de piața comună a celor 
6 țări europene). In comunicat 
se arată, de asemenea, că la 
mijlocul lunii noiembrie vor con
tinua la Bruxelles tratative în 
problema participării Greciei la 
„piața comună“.

puternic, autoritățile coloniale 
încearcă să provoace diversiuni 
ațîțînd tribul Lulua împotriva 
tribului Baluba. Intr-o scrisoare 
adresată de Mujanayi, președin
tele Mișcării de solidaritate Mu- 
luba, ministrului pentru Congo 
din guvernul belgian se subli
niază că tulburările care s-au 
soldat cu 30 de morți și nume
roși răniți sînt rezultatul poli
ticii colonialiste de învrăjbire.

Sub presiunea mișcării de eli
berare, guvernul belgian a fost 
nevoit să promită unele măsuri 
politice populației africane. Ast
fel la 16 octombrie, ministrul 
pentru Congo din guvernul bel
gian a adresat poporului congo- 
lez un mesaj radiodifuzat anun- 
țînd că spre sfîrșitul anului vii
tor în Congo belgian va lua 
ființă un parlament și un gu
vern central. Ministrul a adău
gat însă că membrii acestui 
guvern vor fi numiți de regele 
Belgiei și vor fi prezidați de gu
vernatorul belgian.

încheierea conferinței 
conducătorilor băncilor 

din țările socialiste
MOSCOVA 17 (Agcrpres). — 

TASS transmite :
La 17 octombrie la Moscova 

s-a încheiat conferința conducă
torilor băncilor din țările socia
liste, avînd ca scop efectuarea 
unui schimb de experiență în 
domeniul activității bancare.Evoluția stației interplanetare automate

MOSCOVA 17 (Agerpres). - 
TASS : La 17 octombrie ora 20 
(ora Moscovei) stația interpla
netară automată s-a apropiat 
de Pămînt la o distanță de 
166.500 km.

Viteza în continuă creștere a 
stației interplanetare este acum 
de 1,7 km. pe secundă.

Stația interplanetară auto
mată se va afla la cea mai mică 
distanță de centrul Pămîntului 
- 47.500 km. - la 18 octombrie 
în jurul orei 19,50 (ora Mosco
vei). In acest timp stația inter
planetară se va afla deasupra 
unui punct de pe suprafața Pă-

Directivele cu privire 
plan cincinal al

PRAGA 17 (Agerpres). —
După cum s-a anunțat, Comi

tetul Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia și gu
vernul R. Cehoslovace au dat 
publicității directivele cu privire 
la cel de-al treilea plan cinci
nal de dezvoltare a economiei 
naționale a R. Cehoslovace, pe 
anii 1961—1965.

Agenția Ceteka transmite că, 
potrivit acestor directive, produc
ția industrială globală va crește

In întreprinderile petrolifere din 
R.S.S.A. Ceceno-lngusă, la o se
rie de sonde s-a trecut la un 
sistem de dirijare teleautomată 
a procesului de producție. In 
clișee - montarea instalației 
(în stînga) și la tabloul de co

mandă (în dreapta)

MOSCOVA. — Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S: a ra- 
tificat printr-un decret din 16 oc
tombrie 1959 acordul cu privire 
la co’aborarea culturală dintre 
U.R.S.S. și Republica Irak.

VARȘOVIA.—După cum trans- 
mite agenția PAP. la 17 octom
brie a avut loc la Varșovia cea 
de-a 3-a plenară a C C. al Par
tidului Muncitoresc Unit Polo
nez. consacrată problemelor a- 
provizionării cu carne și grăsinU 
animale. In cadrul plenarei 
Wladyslaw Gomu ka, pr'un-secre- 
tar al CC. al P.M.U.P. a pre
zentat un raport.

NEW YORK. — După cum a. 
nunță agențiile de presă, în 
urma unui accident, instalațiile 
de alarmă ale reactorului atomic 
american din Idaho Falls, au in
dicat în cursul zilei de 16 oc
tombrie că din utilajul reactoru
lui au scăpat elemente radioac
tive ca stronțiu 91 și barium 139. 
Tn urma acestui accident, 21 din 
lucrătorii de la reactorul atomic, 
au fost puși sub observație medi
cală.

TOKIO. — Inti-un Spital din 
orașul Nagasaki a încetat din 
viață Sumi Hirano atins de ra
diații radioactive în timpul bom. 
bardamentului atomic asupra a- 
cestui oraș în anul 1945.

WASHINGTON - După cum 
transmit agențiile americane de 
presă, la 16 octombrie a încetat 
din viață după o boală îndelun
gată generalul George C Mar. 
shall, fost secretat de stat al 
S.U.A.

LONDRA. - Sîmbătă s-a a- 
nunțat că James Griffiths, vice. 
președinte al Partidului laburist 
și-a prezentat demisa din a- 
ceastă funcție. El rămîne în con
tinuare deputat din partea Țării 
Galilor și membru al Comitetului 
Executiv al Partidului laburist.

Demisia lui Griffiths este pusă 
în legătură cu înfrîngerea sufe
rită de laburiști în recentele a- 
legeri.

După cum se subliniază iu co
municatul dat publicității la 
Moscova, lucrările conferinței 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
prietenească și în spiritul cola
borării reciproce.

mintului in regiunea insulelor 
Solcmon, deplasindu-se de la 
nord-vest spre sud-est. Cînd sta
ția interplanetară va trece la 
cea mai mică distanță de pă
mînt, ea va atinge viteza maxi
mi' de 3,91 km. pe secundă.

Date'e ob inute de măsurăto
rile telemetrice au confirmat că 
aparatele științifice și de măsu
rat ale stației continuă să func
ționeze normal.

Următoarea emisiune de pe 
bordul stației interplanetare au
tomate va avea loc la 18 octom
brie între orele 11 și 12 (ora 
Moscovei).

la cel de-al treilea
R. Cehoslovace

în anul 1965 cu aproximativ 50 
la sută față de anul 1960.

In anul 1965 se vor extrage 
35,5 milioane tone huilă, 73,2 
milioane tone cărbune brun. Se 
vor produce 37,7 miliarde kWh 
energie electrică, 7,65 milioane 
tone fontă și 10,5 milioane tone 
oțel.

In anul 1965 va fi dată în 
exploatare de probă prima cen
trală atomo electrică cehoslovacă.

întîmplâ 
Haiti

In timpul primeirfale călătorii 
Cristofor Columb descoperise 
la începutul lunii decembrie 
a anului 1492 o insulă nu 
prea mare. Columb crezuse 
atunci că greșise drumul ; 
el presupuse că insula respec
tivă s-ar afla undeva în preajma 
coastelor Africii de sud. Cert 
este că în urmă cu 467 de ani 
primii europeni călcau pe acea
stă insulă aflată în Marea Carai- 
belor (America Latină) și cu
noscută astăzi sub numele de 
Haiti. De-atunci, Haiti a fost 
teatrul operațiunilor de război 
între colonialiștii spanioli și 
francezi și în sfîrșit între cei 
francezi și americani. Scopul co
lonialiștilor era să ocupe această 
insulă, care avea o bună poziție 
strategică și să pună mina pe 
imensele bogății din insulă, cu 
care natura a fost atît de dar
nică.

François Duvalier, președin
tele statului Haiti, ca și ceilalți 
împilatori din America de Sud, 
s-a vîndut eu trup și suflet hră
păreților monopoliști ai S.U.A. 
Cafeaua, zahărul, bumbacul hai- 
tian constituie o uriașă și ieftină ' 
sursă de îmbogățire a trustme- 
nilor din Washington.

De curînd, un corespondent al 
ziarului american „The Wor- 
ker“, a avut o convorbire cu un 
tînăr haitian, aflat în exil în 
Cuba. Iată cum sintetizează M 
situația din Haiti : „Condițiile 
poporului haitian sînt extrem de 
grele sul> dictatura sîngeroasă a 
lui François Duvalier. Din punct 
de vedere economic, social și 
politic poporul haitian reușește 
cu greu să supraviețuiască“.

Orice vizitator străin, care

Adunare odioasă
Am în față două fotografii. In 

stînga un bărbat încă tînăr, cu 
o ținută țeapănă, încordat, ca în 
preajma unei dezlănțuiri, vor
bește în fața unui mănunchi da 
megafoane și a 16.000 de oa
meni. In spatele său o imensă 
cruce de fier, simbol al nebuniei 
hitleriste. al tragediilor și oro
rilor comise de ciuma brună. 
Oratorul pare sigur de el ca 
unul ce nu e singur, ce-și simte 
spatele asigurat. Vorbitorul de 
la tribună este binecunoscut, el 
figurînd pe lista criminalilor de 
război la numele de general S.S. 
Kurt Mayer.

In dreapta, fotografia repre
zintă o parte din asistență. Sînt 
o parte din cei 16.000 de asi
stenți la adunare, toți pînă la 
unul S.S.-iști. Ce au făcut a- 
ceștia in viața lor, în anii urgiei 
hitleriste ? Privesc încaodată fo. 
tografia și mă lămuresc. Fără 
să îngroș cît de puțin lucrurile, 
fără figuri de stil, imaginea re
produsă de ziar reprezintă cel 
mai autentic buchet de criminali 
pe care i-am văzut vreodată 
pozați.

Și după ce am privit cele 
două poze m-am întrebat: Ce 
rost a avut întrunirea călăilor 
de la Hamei și orațiunea revan
șardă a generalului Mayer ? 
Cine are interes ca în această 
toamnă în care există perspec
tiva înseninării vieții internațio
nale să adune turma aceasta de 
javre revanșarde și s-o ațîțe ? 
Răspunsul este simplu. Dușma
nii păcii și destinderii, partiza
nii „războiului rece“, din păcate 
destul de numeroși în Germa
nia occidentală fac ultime zvîr- 
coliri pentru a împiedica și în
greuna eforturile celor ce vor 
să construiască o pace durabilă, 
bazată pe coexistență. Acesta e 
tîlcul adunării S.S.-iste de la 
Hamei dar care ca toate cele
lalte acțiuni de acest gen este 
sortită falimentului.

AL. GIRNEAȚA

harta lumii
vine în Haiti, rămîne impresio
nat de mizeria nemaipomenită 
în care se zbate poporul hai
tian. „Sunday Times“ numește 
fără ocol Haiti „țara poporului 
tiuritor de foame“. Intr-un re
portaj al aceluiași ziar, dedicat 
felului în care trăiește populația, 
este scris negru pe alb : „Ea 
Port au Prince (capitala țării — 
n. r.), locuitorii, în majoritate 
șomeri, abia își tîrăsc pașii pe 
străzile orașului. Speculanții au 
pus mîna pe izvoarele care ali
mentează orașul cu apă și au 
transformat-o intr-un produs de 
lux. Populația pătrunde noaptea 
in grădinile bogătașilor pentru 
a bea apa murdară, rău mirosi
toare, a iazurilor și bazinelor de 
înot". Dacă în capitala țării 
există o asemenea situație, la 
sate și în celelalte orășele, ea 
este cu mult mai grea. Din cei 
3.500.000 locuitori, din care 
3.000 sînt albi, restul formînd-o 
populația de culoare, 75% nu 
au de lucru, n-au ce mînca. In 
Haiti, cel puțin zece oameni 
mor zilnic de foame. Sînt cifre 
seci, dar care exprimă crunta rea
litate dintr-o țară bogată, aflaiă 
sub cizma împilatorului Duva- 
lier și a oblăduitorilor lui, mag
nații finanței americane.

Regimul lui Duvalier a adus 
haos în toate domeniile de ac
tivitate națională. Economia este 
complect ruinată, situația finan
ciară trece printr-o gravă criză. 
Agenția americană U.P.I. scria 
că „Foametea care bîntuie, a- 
lungarea țăranilor de pe pă
mânturile lor și acapararea a- 
cestora de către marii latifun
diari, pătrunderea capitalului 
străin, care ascute și mai mult

O. N. U.
și comerțul cu copii

La O.N.U. se discută despre copii. Un comitet special anali
zează cu minuțiozitate proiectul unei declarații ce trebuie să 
fixeze pe plan mondial drepturile celor ce trăiesc anii copilăriei. 
O atare preocupare a O.N.U. poate că a fost socotită de unii 
diplpmați apuseni drept minoră și chiar neadecvată. Dar faptele 
arată că o astfel de dezbatere este de o actualitate acută. In 
lumea capitalului, copilăria nu este cel mai frumos anotimp al 
vieții. Umbre grele o apasă. Zîmbetul și inocența copilului au 
devenit o marfă de export. Cu duzina și cu bucata. O marfă 
pentru toate sezoanele. Oameni încolțiți de mizerie, împovărați 
de suferințe fără număr și fără de sfîrșit, se găsesc destui în 
lumea occidentală. Lor li se răpește bucuria părintească. Cîțiva 
dolari sînt aruncați cu scîrbă pe o masă ce nu a mai văzut de 
mult un coltuc de pîine. Cîțiva dolari și un copil devine o 
marfă rentabilă.

Traficul de copii se petrece nu într-o puțin cunoscută colonie 
africană, ci chiar în Europa, pe meleagurile unei străvechi civi
lizații. Revista vestgermană „Der Spiegel" scria : „Reporterii tri
miși în Italia de sud relatează că traficul de copii continuă de 
cîțiva ani".

Comerțul cu copii se practică nu numai în Italia. Coreea de 
sud este o sursă ideală pentru achizitorii americani. Doar acolo 
prețurile sînt infime. Copiii au devenit o marfă chiar și în S.U.A. 
Ernest A. Mitler, consilier al guvernului american, relata fapte 
interesante în privința aceasta. Să amintim ce i-a spus o femeie 
tocmai ieșită din închisoare : „Nu o să mă mai ocup niciodată 
de cecuri fără acoperire. Vreau să mă întorc la vinzarea de 
copii. Este cea mai bună meserie pe care o pot avea".

Acestea sînt zguduitoarele fapte. Pot fi ele ignorate ? Comer
țul cu copii este o afacere ce înflorește pe terenul propice al 
mizeriei din lumea capitalului. Comerț cu copii la jumătatea se
colului XX, cînd civilizația umană atinge culmi nevisate I Un ase
menea comerț trebuie pus în afara legii. Aceasta urmărește 
amendamentul propus de delegația R. P. Romîne în comitetul 
O.N.U. ce dezbate declarația drepturilor copilului.

Amendamentul a fost aprobat întrunind 41 voturi pentru. 8 
delegații au votat împotrivă. E bine ca popoarele să rețină 
acest fapt : în zilele noastre mai sînt oameni de stat din lumea 
capitalului care iau apăiarea monstruosului business ce răpește 
copilului căldura părintească și îl transformă într-o marfă.

E. OBERST

Diplome false
de la false universități

Este un lucru știut că în ță
rile capitaliste învățătura este o 
afacere ca oricare .alta. Dacă ai 
bani, porțile tuturor școlilor îți 
sînt larg deschise. Pe cei cu 
pungile modeste însă, chiar și 
portarii eleganți ai întreprinde
rilor care se ocupă cu comercia
lizarea învățăturii îi întîmpină 
sfidător, dîndu-le să înțeleagă 
că e mai sănătos să renunțe la 
grindul de a păși pragul școlii...

Așa se face că bussinesul cu 
învățătura a luat un mare avînt 
în Statele Unite. Iată însă ce 
se poate întîmpla cu zelul între
prinzătorilor particulari, pe ca
re-! ridică atîta în slăvi propa
gatorii modului de viață capita
list. „Comitetul național pentru 
educație“ din Statele Unite, or
ganizație particulară, a adus la 
cunoștința opiniei publice rezul
tatele unei anchete făcute în 
institutele universitare, anchetă 
care a scos la iveală scandalul 
cu diplomele false decernate din 
belșug de false universități sub 
eticheta scursurilor prin cores
pondență“. Comitetul arată că 
foarte multe din aceste așa.zise 

exploatarea, cri
za financiară, 
toate acestea ca
racterizează si
tuația economică 
a țării“. Peste 
20 la sută din 
buget revine ar
matei și poliției 
lui Duvalier, în 
timp ce, de exemplu, Mini
sterului Educației i s-a reparti
zat mai puțin de 3 la sută, din 
care s-au făcut ulterior reduceri. 
La acest capitol subliniem că în 
Haiti există doar 100.000 de știu
tori de carte 1

Poporul haitian nu se poate 
împăca cu acest fel de trai. El 
își ridică tot mai puternic gla
sul împotriva opresorilor. Acest 
glas nu-1 pot suferi guvernanții 
din Haiti. Duvalier ține țara în- 
tr-o năpraznică teroare. Mii și 
mii de oameni cinstiți, bărbați, 
femei și copii fără apărare sînt 
aruncați în temnițe sau uciși. 
„Regimul acesta răspîndește în 
familiile hailiene disperare și 
doliu" — a spus ziaristului ame
rican tînărul haitian exilat des
pre care am pomenit mai îna
inte. Toate ziarele indepen
dente au fost suspendate; con
ducătorii sindicatelor zac în 
închisori. Agenția Reuter trans
mitea nu de mult că puținele 
școli care există în Haiti sînt 
închise, iar numeroși elevi și 
profesori arestați sub pretextul 
că școlile sînt pline de „ele
mente subversive“.

„Furtuna“ care a izbucnit în 
ultimii ani în regiunea Mării 
Caraibelor și în apropierea ei, 
măturîndu-i pe împilatori de 
genul lui Batista din Cuba, Pe
ron din Argentina, Jimenez din 
Venezuela, Pinello din Bolivia, 

institute universitare, deși nu 
aveau nimic de-a face cu o uni
versitate adevărată, au reușit 
totuși să strîngă ca „taxe“ o 
sumă de peste 75 milioane de 
dolari, vînzînd titluri de diplo
mă la circa 750.000 studenți. In 
comunicatul dat publicității se 
arată că aceste „universități“ 
există adesea numai pe hîrtie. 
„Sediul universitar“, atunci cîrtd 
există, se prezintă de cele mai 
multe ori sub forma unei căsuțe 
poștale și a unei camere. Stu
denții care cer înscrierea la 
cursuri nu sînt în general pre
gătiți pentru studii la nivel su
perior. In Statele Unite nu exis
tă un minister al educației, care 
să controleze activitatea pedago
gică. Comitetul a anunțat că va 
cere guvernului federal să su
pună unui control mai sever in
stituțiile universitare americane.

Pentru că în orice afacere ci
neva trebuie să piardă pentru ca 
celălalt să cîștige, în comunica
tul comitetului se spune că a- 
ceste false „colegii“ au dat o 
grea lovitură prestigiului edu
cației americane, in special in 
străinătate.

S. VO1NESCU

s-a apropiat și de țărmurile 
haitiene. Agenția Reuter arăta 
că „se înmulțesc simptomelo 
de neliniște în această repu
blică, în care prăpastia din
tre cei avuți și săraci este tot 
mai evidentă pentru orice vizi
tator“. Telegramele de presă a- 
nunță că pretutindeni în Haiti 
au loc puternice demonstrații 
împotriva regimului Ini Duva
lier. Agențiile occidentale trans
mit că au început lupte între 
insurgenți și trupele guverna
mentale. 1) curînd în capitala 
țării a fost decretată starea de 
asediu.

Văzînd că tronul a început 
să i se clatine, Duvalier a cerut 
ajutor la protectorii săi de la 
Washington. In Haiti au apărut 
numeroase misiuni militare ame
ricane cu scopul de a „instrui“ 
armata și poliția locală. N-a 
lipsit nici ajutorul financiar. 
Patru milioane de dolari au fost 
dați pentru ca Duvalier să-și 
poată face urgent rost de echi
pament militar.

Duvalier și acoliții săi încep 
să intre în panică. Au și de ce. 
Poporul haitian nu poate fi in
timidat cu ușurință. El luptă cu 
fermitate să-și capete adevărata 
independență, pentru a-și făuri o 
viață demnă de secolul în care 
trăim.

R. LUCIAN
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