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5.000 kg porumb 
boabe la hectar

agricola so-

Șeful de echipă Alexandru Covaci șl ajutorul de miner Vasile Tâmăioagă în timpul excavăril minereului din mina din Baia SprieFoto i AGERPRES
Prin munca 
patriotică 

a tineretului„Suprafață plantată și Întreținută prin munca patriotică a tinerilor" — aceasta este inscripția ce se află afișată la marginea celor 42 hectare a- parținînd Ocolului silvic Peș- teana-Jiu, împădurite de tinerii din raionul Tg. Jiu.Inscripții asemănătoare se văd și in ocoalele silvice Bumbești-Jiu și Runcu din a- 
celașl raion, ca și la numeroase alte suprafețe din regiunea OLTENIA. unde tinerii au impostorii și cu totrețtout 
tosecaate suprafețe defrișate 
ia regimul trecut Msrmai to 
axul ceasta, tinerii cin regia 
sec Oltenia cu iMpătorit M5 
ha. ș cu îngrijit arboretul de pe £.756 ha, înscriind astfel in carnetele de evidență a muncii patriotice peste două milioane Iei economii.La diferitele lucrări de interes obștesc, la caro au participat do la începutul anului, cele 2.600 brigăzi de muncă patriotică din această regiune au realizat economii în valoare de peste 18AOCJX» lei.In regiunea SUCEAVA cu tost constituite In ulumeie isui tocă SI brigăzi de mers că patriotică, cuprtoztod peste o mie de tineri.Băspunztod chemării oțelurilor de la Reșița ți Hanedoc- ra, cei pesta 52JOO de tineri care fac parte din asemenea brigăzi cu colectat și expediat siderurgiștilor 752 tone de fier vechi. Cele mai bune rezultate în această acțiune au fost obținute de brigăzile de muncă patriotică din raioanele Vatra Dornei, Rădăuți și din orașul Suceava.Mulți tineri lucrează voluntar pe șantierele de construcții. Brigăzile tinerilor colectiviști din raioanele de șes lucrează la construirea a 150 de grajduri și saivane, iar în raioanele de munte, execută lucrări de îngrijire arboretului, de combatere dăunătorilor, împăduriri.Economiile realizate în cest an de tinerii din regiunea Suceava prin muncă patriotică întrec suma de 7.500.000 lei.(Agerpres)

tineretula aa-

Numeroase unități 
cialiste, urmînd indicațiile Comi
tetului Central al partidului de a 
organiza pe loturi din ce în ce 
mai mari cultivarea porumbului în 
condițiile agrotehnicii superioare 
în vederea realizării de 5.000 kg 
boabe la hectar pe terenuri neiri
gate, au început pregătirile pen
tru a ob|ine în anul viitor de pe 
suprafeje însemnate aceste pro
ducții.

Organele Ministerului Agricul
turii și ale sfaturilor populare au 
constituit colective regionale de 
specialiști pentru îndrumarea uni
tăților agricole socialiste. Cu 
sprijinul specialiștilor unitățile 
agricole socialiste și-au întocmit 
planuri de măsuri tehnico-organi- 
zatorice care prevăd modul 
executare 
celor mai 
tehnice.

A fost 
regiunilor sămînța de porumb din 
cei mai valoroși hibrizi dubli.

Se prevede stabilirea unor mă
suri de stimulare materială a me
canizatorilor din G.A.S. și S.M.T. 
pentru realizarea și depășirea pro
ducției de 5.000 kg porumb boa
be la hectar pe suprafețele sta
bilite, precum și a unităților agri
cole socialiste, brigăzilor și echi
pelor care vor obține cele 
bune recolte pe raioane și 
giuni.

Cum am organizat
învățămîntul politic U.T.M

în școliA

artidul a încredințat organizației noastre — Uniunea Tineretului Muncitor — sarcina de a contribui, școală, la educa-
comitetului raional

cîntei
Muncitor

tineretului

alături derea elevilor în spiritul înaltelor principii comuniste, la formarea omului nou, înaintat, cu o înaltă conștiință socialistă, care să lupte neobosit, cu abnegație za socialismului mului.în activitatea cativă desfășurată în școală, învățămîntul politic U.TJI. ocupă un loc însemnat. El constituie forma organizată de popularizare și însușire a In- rățâturu marxist-leniaiste, a pcltocii Partidului Muncitoresc Rocin ce către elevi, înarmîndu-i pe elevi cu ideile mărețe ale marxism-leninis- mului, cu politica partidului nostru, învățămîntul politic U.T.M. reprezintă o școală de educare politică-ideologică a elevilor, de formare a acestora în spiritul mărețelor principii ale moralei comuniste. întreaga activitate din cadrul Învățămîntului politic 
U.TJC. trebuie să se tdtoea elevilor ăuncă ți învățătură.crea spiritului de răspundere il elevilor față de îndatorirea ce o au de a se în școală viață. U.T.M.

pentru cau- și comunis-politică-edu-

au reflecte față ce în creș-
patriotică pregăti temeinic pentru muncă, pentru învățămîntul politic trebuie totodată să contribuie la dezvoltarea combativității elevilor împotriva oricăror influențe ale moralei și ideologiei burgheze, să ducă la creșterea exigenței colectivului față de delăsători și leneși, chiulangii și indisciplinați, să-i ajute pe elevi să înțeleagă în mod principial sensul colegialității și tovărășiei.Indicațiile Biroului C.C. al U.T.M., prevăd ca în acest an, în școlile medii, profesionale și pedagogice să fie organizate pentru clasele a VIII-a și pentru anii I cercuri de studierea Statutului U.T.M. Pentru clasele a IX—XI și pentru anii mari de la școlile pedagogice și profesionale învățămîntul politic se va organiza pe baza ciclului de conferințe, pe grupe de clase paralele.

Pictorii amatori

-

atrași de frumusețile din Poiana Brașovului Foto : N. COTIGA

-a <

BiroulU.T.M., ținînd seama de indicațiile Biroului C.C. al U.T.M., a luat din vreme măsurile necesare pentru ca anul de învățămînt politic U.T.M. în școli să se desfășoare în cele mai bune condiții. Iată, practic, cum am aplicat noi în viață aceste indicații.La clasele a VIII-a și anii I ai școlilor pedagogice și profesionale s-au organizat, ca și în anul trecut, cercuri de studiere a Statutului U.T.M. în aceste clase și ani sînt elevi care se pregătesc să devină utemiștl și elevi care au devenit de curind utemiști și au nevoie să adincească cunoștințele însușite despre rolul și sarcinile U.T.M. în școlile raionului nostru au fost organizate 58 de cercuri de studiere a Statutului U.T.M.. în cadrul fiecărei clase a VIII-a și al fiecărui an I.Biroul comitetului raional U.T.M. a luat din timp măsurile necesare pentru alegerea și pregătirea propagandiștilor, pentru aceste cercuri de studiere a Statutului U.T.M. Astfel au fost aleși ca propagandiști muncitori, ingineri din întreprinderile raionului nostru, cadre didactice, membri și candidați de partid, din școli, precum ți activiști U.T.M.Biroul comitetului raional U.T.M. a confirmat acești propagandiști, iar pentru pregătirea lor a organizat, In luna septembrie, un curs seral. în cadrul acestui curs au fost ținute expuneri privind politica partidului nostru, sarcinile organizațiilor U.T.M. în școli, precum și unele expuneri metodice în legătură cu felul cum vor trebui să-și desfășoare activitatea. Ținînd seama de indicațiile Biroului C.C. al U.T.M., biroul comitetului raional U.T.M. se va preocupa în continuare de pregătirea propagandiștilor organizînd, de două ori pe lună, seminarii pregătitoare, în cadrul acestor seminarii activiști de partid și activiști U.T.M. vor ține unele expuneri teoretice, se vor da îndrumări metodice, se vor organiza schimburi de experiență pentru a-i ajuta pe propagandiști să-și desfășoare

activitatea la un nivel tot mai ridicat.Alături de preocuparea noastră privind alegerea și pregătirea propagandiștilor pentru cercurile de studiere a Statutului U.T.M., biroul raional s-a preocupat de îndrumarea comitetelor U.T.M. din școli pentru înscrierea utemiștilor și elevilor din clasele a VIII-a și anii I la învățămîntul politic U.T.M. Astfel că, înce- pînd cu primele zile de curs, birourile U.T.M. pe clase și propagandiștii au organizat discuții cu utemiștii și cu cei mai buni elevi, arătîndu-le importanța învățămîntului politic U.T.M., felul cum va desfășura activitatea cercuri. în urma acestor cuții, toți utemiștii și cei buni elevi s-au înscris participe la cercurile de diere a Statutului U.T.M.în toate școlile raionului nostru a avut loc deschiderea cercurilor de studiere a Statutului U.T.M. în cadrul primei ședințe de cerc, propagandiștii au citit Expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la a 40-a aniversare a partidului, explicind apoi cursanților unele momente din viața și lupta partidului. La unele cercuri s-au ținut și seminarii la Expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej. în cadrul acestor seminarii cursanții au vorbit cu căldură despre gri-
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asigurată și repartizată

(Agerpres)

de 
a lucrărilor ți folosirea 
înaintate metode agro-

Anul XVII, seria II nr. 3879 20 BANI Sîmbătă 4 noiembrie 1961

Imaginea vie
a belșugului
însemnări de la înființarea 

unei noi gospodării agricole colective

Construcții noi în Piața 
Victoriei din Baia Mare

Alături adinei pe tarlalele G.A.C. din comuna Buda, regiunea București Foto : AGERPRES

zi senină de toamnă. Peste satul liniștit cu grădini smălțuite, soarele își revarsă cu dărnicie razele călduțe. Vreme potrivită să-ți faci de lucru în curte dacă ai isprăvit cu treburile timpului. Cam prin mijlocul satului, la o răspîntie de drumuri, cîți- va bărbați potrivesc sus între stîlpii de la poarta unei case arătoase, o pancartă mare de lemn vopsită în roșu. Citim : Gospodăria agricolă colectivă ..Oltișorul”. raionul Slatina. Alții îndreaptă cu ciocanul tite o șipcă a gardului nou care împrejmuiește sediul viitoarei gospodării agricole colective. în ochi le citești nerăbdarea prilejuită de așteptarea unor evenimente mari, importante.— Ultimele pregătiri — ne spune secretarul comitetului comunal U.T.M. Peste două zile întovărășiții vor fi colectiviști.Secretarul ne informează mulți tineri s-au înscris gospodăria colectivă.Acest fapt se datorește că 
în

în

se în dis- maisă stu-

GHEORGHE ȘULEA 
secretar al Comitetului raio

nal U.T.M. V. I. Lenin- 
București

I

bună măsură și muncii politice pe care organizația U.T.M. din comună, sub conducerea organizației de partid, a desfășurat-o în rîndul tineretului.— Nu era zi — povestește el — fără ca tinerii întovărășiți să F“ —----

Tot mai multe construcții5și asigurării unor condiții cit mai bune de deservire a oamenilor muncii. Majoritatea locuințelor vor fi formate din apartamente de eîte 2 și 3 camere cu dependințe. în noile cartiere și cvartale de locuințe au fost prevăzute școli, cinematografe, unități comerciale și sanitare, alte unități de deservire.Se vor executa lucrări pentru lărgirea și modernizarea străzilor și bulevardelor, amenajarea de spații verzi, introducerea rețelei electrice, telefonice, de încălzire centrală și canalizare.

Pe linia îndeplinirii sarcinilor trasate de Congresul al ni- lea al P.M.R. privind construcțiile de locuințe, Consiliul de Miniștri a aprobat în ultimul timp o serie de proiecte samblu pentru unor noi locuințe, comerciale și clădiri social-culturale in București, Ploiești, Brașov, Iași, Timișoara, Reșița, Arad, Buzău, Medgidia, Fetești, Cugir, Sadu etc.Numai în Capitală se prevede începerea lucrărilor Ia 43 de noi blocuri care vor cuprinde aproape 4000 de apartamente. Urmează

de an- și măsuri construirea blocuri de complexe

fie extinse șl mal mult construcțiile pe principalele artere: Calea Griviței și Șoseaua Ștefan cel Mare. Se vor înălța a- devărate orășele in cartierele muncitorești Giulești și Balta Albă. Sute de apartamente urmează să se construiască în cartierul Jiului din București. Un nou bloc mare va fi ridicat în ansamblul arhitectonic din Piața Palatului R. P. Romine. Potrivit proiectelor aprobate, în orașul Ploiești se vor construi încă 21 de blocuri cu 1439 de a- partamente, iar alte sute de apartamente se vor construi în celelalte localități a- mintite.

In alegerea amplasamentelor s-a ținut seama de schițele generale de sistematizare și înfrumusețare a orașelor respective. Majoritatea locuințelor sînt prevăzute a se construi în centrele și pe arterele principale ale localităților amintite și în noile cartiere muncitorești apărute in ultimii ani, pe terenuri libere sau insuficient ocupate care permit folosirea cit mai completă a rețelelor edilitare și gură realizarea crărilor Ia un de cost scăzut.Se va acorda în continuare atenție calității construcțiilor și în special finisării lor, confortului

nu vină la comitetul U.T.M. și să pună diferite întrebări in legătură cu gospodăria a- gricolă colectivă. Vroiau să cunoască totul. Ce trebuie să aducă întovărășitul în gospodăria agricolă colectivă ? Cum se organizează munca în G.A.C. ? Auziseră despre echipele de tineret din gospodărie și vroiau să cunoască cum sînt ele organizate. Veneau și fetele. Ne întrebau dacă in gospodărie o fată își poate face zestrea. Pentru a le răspunde, cu ajutorul organizației de partid, am inițiat o discuție cu tinerii întovărășiți despre statutul model al gospodăriei agricole colective. A fost o seară interesantă. S-au pus multe întrebări, s-au lămurit multe probleme.După aceasta, urmînd de asemenea sfaturile comuniștilor, comitetul U. T. M. a organizat și o vizită la podăria colectivă din lui, despre realizările reia tinerii întovărășiți auzit vorbindu-se de ori. De cum mașina care ne-a adus la Tes- lui, tinerii noștri întovărășiți au început să privească atenți la tot ce-i înconjura, să pună întrebări. Colectiviștii Teslui ne-au primit cu goste de buni vecini.

gos-Tes- că- au multe am coborît din

asi- lu- preț
(Continuare în pag. a 3-a)
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ACONSTRUCTORII
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n lunca Sucevei se 
construiește Com
binatul de celulo
ză și hîrtie și un 
modern complex 
de prelucrare su- 

lemnului, obiective 
în dezvoltarea eco- 
regiunii Suceava.

perioară a 
importante 
nomică a 
Lucrările de mari proporții se 
realizează prin folosirea teh
nicii moderne și a unor 
metode noi de lucru. Toate a- 
cestea fac ca pe șantier să fie 
nevoie de un număr mare de 
zidari, dulgheri, fierari beto
niști, montori, bine pregătiți, 
capabili să folosească această 
tehnică. In cea mai mare parte 
muncitorii șantierului s-au ca
lificat la locul de muncă. Ei 
posedă deci unele cunoștințe 
practice dar mai au încă scă
deri în ceea ce privește cunoș
tințele teoretice. Aceasta face 
ca la aplicarea procedeelor 
înaintate de lucru, a tehnicii 
moderne, să se întîmpine 
unele greutăți. Soluția am gă
sit-o în organizarea pe șantier 
a cursurilor de ridicare a ca
lificării pentru fiecare meserie 
in parte și după gradul de pre
gătire al tinerilor.

Firește, organizarea unor

cursuri de ridicare a califi
cării n-a fost deloc o treabă 
ușoară, în special pentru că pe 
șantier mai exista concepția că 
singura formă de ridicare a 
calificării este cea la locul de 
muncă, cu ajutorul maiștrilor 
sau al responsabililor de bri
găzi. O asemenea pregătire 
este desigur folositoare, dar ea 
îi lipsește pe tineri de cunoș
tințele teoretice atît de nece
sare.

de curs și lectori din rîndul 
celor mai buni ingineri și teh
nicieni. Aceștia, ajutați de ca
binetul tehnic, au întocmit 
programele analitice ale cursu
rilor.

La cele 7 cursuri de ridi
carea calificării s-au înscris 
400 de tineri dintre care 100 
dulgheri, 60 zidari, 40 fierari 
betoniști, 120 montări și su
dori, 20 montori prefabricate 
etc. Cursurile au durat trei

Cursurile de ridicarea califi
cării i-au atras pe tineri prin 
lecțiile interesante, predate la 
un nivel accesibil, corespunză
tor, și urmate de cele mai 
multe ori de demonstrații 
practice. Lecțiile au fost inte
resante datorită faptului că la 
stabilirea tematicii s-a ținut 
seama de cerințele muncii pe 
șantier și, în primul rînd, de 
îmbunătățirea calității lucrări
lor, de urgentarea executării

în legătură cu activitatea de ridicare a 
pe șantierul Combinatului de celuloză și

calificării tinerilor 
hîrtie din Suceava

Sub îndrumarea organizației 
de partid, comitetul V.T.M., 
împreună cu conducerea șan
tierului și comitetul sindicatu
lui, au analizat situația și au 
ajuns la concluzia că pe șan
tier este posibilă și neapărat 
necesară organizarea cursurilor 
de ridicare a calificării mun
citorilor. A fost stabilit un 
plan comun de măsuri în ve
derea deschiderii acestor 
cursuri pe meserii. Pentru fie
care meserie conducerea șan
tierului a stabilit responsabili

luni — iunie, iulie și august și 
s-au ținut săptămînal în fie
care joi seara.

O problemă importantă în 
buna funcționare a cursurilor 
a fost mobilizarea cursanților. 
In fiecare organizație de bază 
U.T.M. au avut loc adunări în 
care li s-a vorbit tinerilor 
despre importanța participării 
lor la aceste cursuri. în mare 
parte, tinerii înscriși au frec
ventat cu regularitate cursu
rile, au venit pregătiți la lec
țiile și demonstrațiile practice.

acestora. Astfel, printre lec
țiile stabilite pentru zidari au 
fost și acestea : „Executarea 
tencuielilor pe rabiț, trestie, 
precum și tencuieli calcio-ve- 
chio“, „Condiții de recepție ca
litativi" etc.

In acțiunea de ridicarea cu
noștințelor profesionale n-au 
fost uitați inginerii și tehni
cienii. Pentru ei s-a organizat 
un ciclu de conferințe cuprin- 
zind cele mai noi probleme în domeniul construcțiilor. în o*;

fără de aceste forme tinerii au 
participat la expuneri legate 
de tehnica nouă, de posibilită
țile existente pe șantier pen
tru creșterea productivității 
muncii, reducerea termenelor 
de dare în folosință a obiecti
velor, pentru mai buna folo
sire a materialelor de con
strucții.

In planul comun s-a prevă
zut și organizarea altor forme 
prin care tinerii își pot ridica 
nivelul de calificare profesio
nală. Amintesc printre ele: 
concursurile „Să ne cunoaștem 
meseria", pentru zidari, dul
gheri, fierari betoniști; citirea 
cărților tehnice și expunerea 
unor conferințe cu caracter 
tehnic. Un concurs „Să ne cu
noaștem meseria" a fost or
ganizat cu tinerii dulgheri. 
Pentru pregătirea lui, tinerii 
au studiat cărți tehnice, au 
discutat cu ingineri, într-un 
cuvînt, au căutat să cunoască

MIHAI GRIGORAȘ secretar al comitetului U.T.M.
RADU SUMAN 

inginer șef adjunct 
I.S.C.M. Suceava

(Continuare în pag. a 3-a)

din dra- Erau mîndri și ne arătau totul. în grajdurile noi, am văzut 65 de vaci cu lapte și 93 de vițele, iar la maternitate — 56 de scroafe. Ne-a plăcut mult grădina de legume care a adus colectiviștilor în anul a- cesta un venit de aproape 150.000 de lei. Roșii frumoase cum am găsit aici nu se află în întregul raion. Fetele noastre s-au împrietenit repede cu tinerele colectiviste și bine înțeles despre ce să vorbească dacă nu despre posibilitățile de a întemeia o familie în gospodăria colectivă.— în gospodărie căsătoria nu este o problemă — Ie-a spus una din colectiviste. Prin munca noastră facem să crea-
DARIA KUHTA

(Continuare în pag. a 3-a)

Pentru muncitorii 
forestieri

In exploatările forestiere 
Valea Seacă, Lainici, Groapa 
și altele din regiunea Oltenia 
au fost date în folosință în a- 
cest an noi cabane pentru 
muncitori, cu 800 locuri.

Pentru muncitorii forestieri 
din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară s-au construit în a- 
celași timp aproape 100 de ca
bane și case de locuit. In ex
ploatările forestiere din a- 
ceastă regiune există 17 dis
pensare, zeci de puncte sani
tare, 13 cantine, un mare nu
măr de magazine etc., înfiin
țate în anii puterii populare.

Noi unități sanitare se 
construiesc și pentru munci
torii forestieri din regiunea 
Ploiești. La Nehoiu, de exem
plu, se construiește clădirea 
unei policlinici moderne. De 
sănătatea muncitorilor din 
unitățile forestiere ale regiunii 
se îngrijesc în prezent mai 
mult de 50 de medici și cadre 
sanitare cu pregătire medie.

Numeroase alte exemple ilu
strează atenția ce se acordă în 
țara noastră îmbunătățirii 
continue a condițiilor de lucru 
și de trai ale muncitorilor fo
restieri. In afara sumelor chel
tuite pentru înzestrarea cu noi 
utilaje de 
exploatările din regiunea Bra
șov au fost investiți pentru 
protecția muncii peste 1.380.000 
lei.

mecanizare, în

(Agerpres)

Citiți
______ !

pag. a 2-a:în toate satele -o activitate culturală bogată! 
Din experiența organizării 
muncii culturale în satele 
aparținătoare comunelor 
din raionul Rîmnicu Sărat.



în toate satele
o activitate culturală bogată!DIN EXPERIENȚA ORGANIZĂRII MUNCII CULTURALE ÎN SATELEAPARȚINĂTOARE COMUNELOR DIN RAIONUL RÎMNICU SĂRAT *

Unele localități aflate in acest raion de la cotitura Carpaților se 
înfățișează ca niște așezări compacte; altele — privite de la oarecare 
distanță — apar alcătuite din două, trei sau patru grupuri de case, fie
care dintre aceste grupuri fiind la depărtare de cițiva kilometri unul 
de altul și avînd sute de familii, gospodărie colectivă sau întovărășire. 
Iarna mai ales, oamenilor —tineri sau vîrstnici — le este mai greu să 
bată drumul pînă în centrul «omunei; de aceea ei doresc ca, așa cum își 
duc activitatea productivă nu departe de casă, să aibă la indemîr.ă cit 
mai aproape și mijloacele necesare pentru viața lor culturală, de la un 
an la altul mai bogată.

Așadar; „In centrul comunei avem cămin, bibliotecă, cinematograf; 
venim acolo cu plăcere, cit se poate de des; dar la noi, in satul aparți
nător, cind vine cite o ploaie deasă sau o viforniță aspră — să ne lipsim 
de căminul cultural, de carte, de film ? Nu, ci să le avem la indeminâ 
in permanență, aproape de noi!“ Aceasta e dorința unanimă a colec
tiviștilor ți întovărășiților, tineri sau vîrstnici.

Cum înfăptuiesc această cerință căminele culturale și organizațiile 
U.T.M. din satele raionului Rm. Sărat 7 O vizită prin cite va localități 
ne-a dus către răspunsul dorit.

Și la Fundeni, și la Zărnești...

IIiii

a Fundeni, în vale, un cămin cultural primitor își deschide zilnic porțile, invi- tînd sute de locuitori la acțiuni culturale interesante. De la Fundeni. un drum șerpuitor printre coline șipeste o gîrlă duce Ia un sat în întregime cooperativizat, aparținător comunei Zărnești. Aici nu există .un local propriu de cămin cultural ; în schimb școala cea nouă poate sluji și de sediu cultural, după terminarea cursurilor. Acest lucru a fost înțeles, mai ales în ultima vreme, de organizația U.T.M. din sat, de colectivul căminului sătesc, de învățători. Satul este cuprins de freamătul și bucuria unui eveniment apro-

care colectiviștii din Bălești — care primiseră întrebările cu cîteva zile mai înainte — au dat răspunsuri. Dacă ar fi fost acolo, în schimb de experiență, activiști ai organizațiilor U.T.M. și ai căminelor culturale din alte sate și dacă ar fi văzut, în sala ce devenise prea mică, mulțimea de oameni doritori să afle chiar de la colectiviști cum muncesc ți trăiesc ei în chip nou, și-ar fi dat seama cită putere de convingere, autenticitate ș: eficiență capătă o acțiune culturală in sprijinul colectivizării agriculturii cind ea se bizuie pe participarea activă a colectiviștilor, mai pricepuți ca oricare altcineva să înfățișeze cald, pasionat, roadele propriei lor treceri la munca în colectiv !— Tovarășul Gh. D. Ene a pus intre-

—Și sala — plină pină la refuz de întovărășiți, tineri și vîrstnici și de familiile 
lor — ascultă cu mare interes spusele colectiviștilor

Ce ar maicțiunile de felul ce- r will lor arătate Și care A I t'nc’ sa dezvolte A '**1 viața culturală a ti- K Ijl neretului din tot O || mai multe sate a- 
Mllllll parținătoare comunelor din raionul Rm. Sărat sînt și rodul unei munci mai intense desfășurate în ultima vreme, în acest scop, de comitetul raional U.T.M., în colaborare cu Casa raională de cultură. După-amiaza de întrebări și răspunsuri de la Zărnești, unele programe ale brigăzilor de agitație din satul Ion Eliade Rădulescu și din satele a- parținînd comunelor Ciorăști și Mihălceni au fost pregătite cu sprijinul direct al instructorilor casei raionale de cultură. Organizațiile U.T.M. din sate au fost îndrumate să sprijine căminele culturale respective în alcătuirea unor planuri de muncă proprii, în organizarea de formații artistice. Dacă pînă nu de mult cadrele didactice — printre care mulți utemiști — din satele Spătăreasa și Codrești ale comunei Ciorăști erau solicitați să activeze la că-minul cultural din centrul comunei, acum principala lor sarcină

Tn satul Zărnești s-a anunțat o manifestare interesantă : 
o după amiază de întrebări și răspunsuri, in cadrul căreia 
întovărășiții din sat se vor întîlni cu colectiviștii din Bălești

barea : „Dacă tinerii care au intrat în gospodăria colectivă vor să se căsătorească, ce ajutor primesc în întemeierea căminului lor ?“ Va răspunde tînârul colectivist din Bălești. Ioniță N. Ene.— Frate Ene, că pe mine tot așa mă cheamă — a început tînărul colectivist — eu însumi am fost in situația de care vorbești. M-am căsătorit ca tînăr colectivist. Acum am casă nouă, venituri bune; fără a mai vorbi de taptul că m-am luat din dragoste, fără să fiu constrins să-mi calc peste inimă din pricina unui petec de

piat: înființarea unei gospodării colective. Sute de cereri s-au adunat; cei ce le-au scris și le-au iscălit vor să fie temeinic lămuriți cum să procedeze mai bine în făurirea gospodăriei lor colective: mai vor să-și sporească neîncetat rîndu- rile. Așa s-a născut ideea unei după-a- miezi de întrebări și răspunsuri ținută nu la căminul cultural de centru, ci aici în sat, la școală. Organizația de partid din sat a îndrumat îndeaproape pe activiștii culturali în buna pregătire a acestei manifestări, organizată pentru întîia oară la Zărnești....Pe gardul din fața școlii a apărut un afiș, care anunță că la întrebările puse de întovărășiții Gheorghe D. Ene, Grigo- re Istudor, Sava Ispas și Nicolae N. Boancă vor da răspuns colectiviștii din Bălești. Pe la ora prînzului un autocamion a poposit în fața școlii, stîrnind interesul gazdelor. Înconjurați cu dragoste de localnici, colectiviștii au pășit către școală și au fost invitați să ia Ioc pe scenă. S-a dat citire fiecăreia dintre întrebări, culese din vreme de activul cultural al satului, care cuprinde mulți întovărășiți și învățători utemiști, după

Am ae toate, cacs ..zestrea- noastră e niaie!:, munca plină de roade din colectivă. Drept care te poftesc să-mi faci o vizită.Tot așa s-au pus întrebări despre grija gospodăriei pentru bătrîni, despre metodele de muncă folosite în gospodărie ; Nicolae Boancă a fost curios să știe cum de a ajuns colectiva din Bălești de la 13 scrofițe, la înființarea gospodăriei,la 250 porci puși la îngrășat de pe care vor lua la sfîrșitul anului, prin contract cu statul, peste 200.000 lei. Un colectivist în vîrstă, Irimia Neacșu, a răspuns la întrebarea dintîi. Brigadierul zootehnist Gheorghe Movileanu a lămurit cum s-a ajuns la dezvoltarea fermei de porci. Apoi s-au mai pus întrebări direct din sală, care au primit toate răspuns. La sfîrșit, programul artistic a fost susținut de orchestra de copii a gospodăriei colective din Bălești, înființată cu sprijinul material al gospodăriei; micii artiști amatori au participat astfel, in felul lor, împreună cu cei mai în vîrstă, la lămurirea celor din Zărnești asupra vieții noi, luminoase pe care o asigură gospodăria colectivă tuturor celor ce muncesc în ea, precum și copiilor lor.în satul Zărnești au loc deseori seri de calcul despre avantajele gospodăriei colective în comparație cu întovărășirea, conferințe : ,-Sâ cunoaștem cele mai bune gospodării colective din raionul nostru" etc. Din acestea toată lumea are de cîș- tigat: Fundeni și Zărnești sint două centre culturale într-o singură comună,.
Formații artistice propriiomuna Ziduri are trei sate : unul dă și numele comunei, celelalte poartă denumirile Ion Eliade Rădulescu și N- Fleva. De la centrul comunei și pînă în satul Ion Eliade Rădulescu ai de parcurso bucată bună de drum ; iarna oamenii din sat merg mai rar pînă în centrul comunei. Au gospodăria lor colectivă, aproape tot atît de mare ca și aceea din Ziduri și cu bune rezultate. Colectiviștii au invitat cele cîteva zeci de familii care au mai rămas în întovărășire să intre în rîndurile lor și unele dintre ele au și răspuns acestei chemări : 40 de cereriașteaptă să fie discutate de adunarea generală.Pînă cu cîteva luni în urmă, comitetul comunal U.T.M. nu dăduse suficientă atenție muncii culturale în rîndul tinerilor din satul aparținător comunei. Nici eăminul cultural de centru nu cuprindea în planul său de muncă sprijinirea „filialei11 sale sătești. Era firesc acest lucru ? Cîtuși de puțin, mai ales că — pe cînd satul de centru e complet colectivizat — celălalt mai are de făcut cîțiva pași pînă la încheierea colectivizării. Comitetul comunal de partid a dat o indicație limpede: folosiți posibilitățile culturale ale satului Ion Eliade Rădu- iescu și ajutați ca și acolo cerințele oamenilor să fie îndeplinite. Tovarășii Sofia Calcan, directoarea căminului, și Dumitru Căpățînă, secretarul comitetului comunal U.T.M., au mers în sat și au ajutat concret orgar'zațiilor de bază

U.T.M. și căminului. Aici se preocupă mult de activitatea culturală directoarea școlii, utemista Alexandrina Iordache : împreună cu celelalte cadre didactice și

— Vrei să-mi vezi casa construită cu 
ajutorul gospodăriei colective după ce 
ne-am căsătorit ? Poftește, te primesc 
cu plăcere — se adresează tînărul co
lectivist Ioniță N. Ene întovărășitului 
Gheorghe D. Ene care-1 întrebase des
pre grija gospodăriei pentru tinerii 

însurăței. z

avînd sprijinul organizațiilor U.T.M. din gospodăria colectivă și din întovărășire, ea s-a străduit și a reușit să atragă în activitatea culturală pe cei mai buni tineri colectiviști, care să înfățișeze în cuvinte limpezi, inspirate, perspectivele tînărului în gospodăria colectivă. Lucrul acesta putea fi făcut și prin mijlocirea unor programe artistice concrete, mobilizatoare. Brigada artistică de agitație părea să fie genul de formație cel ma: necesar. Zis și făcut. De la primul e: program și pină la cel mai nou. brigada — alcătuită din tineri colectiviști fruntași în producție ca Vasile Ocheanu. Ștefan Scoruș. Pica Zamfir și alții — popularizează rezultatele gospodăriei colective : recoltele mari din acest an. terminarea lucrărilor agricole de toamnă la timp și în mult mai bune condit decît la întovărășirea din sat. veniturile și viața îmbelșugată a unor fruntași ea utemistul Constantin Gavrilă. Ea anunță că în curînd va fi nunta cutăror « cutăror tineri, că tinerii din colectiva privesc viitorul pe deplin asigurați că-s: vor întemeia eăminuri fericite. în concluzie :

tiv etc. Pe lingă aceasta, sînt răspindite in sat, pe la casele colectiviștilor fruntași, 12 „puncte de convorbiri" ale căminului cultural, unde se organizează discuții legate de trecerea de la întovărășire la gospodăria colectivă, expuneri despre evenimentele internaționale, lecturi din ziare și cărți despre viața satului nou. socialist. La asemenea discuții, ca și la manifestările ținute la școală, a participat și participă cu regularitate, printre alții, și țăranul întovărășit Ștefan Zamfir, căruia fiul său în vîrstă de 20 de ani ii sugerează de mai multă vreme să intre în rîndurile colectiviștilor. „Iaca, primesc acum statuii de la fiu-meu" — spune rîzind Ștefan Zamfir ; dar el știe acum prea bine — doar a tăcut cerere — că nu e vorba aici de un fecior, ci de mulți flăcăi și fete, ba și de tineri căsătoriți care i-au înfățișat în multe seri, de pe scena școlii, unde anume e mai bun și mai trainic viitorul său și ai fa- miliei sale.

obștească este să atragă la o vie activitate culturală în sat pe tinerii colectiviști, doritori în număr mare să capete noi cunoștințe, să citească, să-și încerce aptitudinile fie și pe o scenă mai puțin pretențioasă decît aceea din centrul comunei. In satul Oratea din comuna Ji- deni, Ia imboldul celor mai buni utemiști, toți tinerii participă la acțiunile căminului, care a reușit să desfășoare o activitate mai intensă chiar decît aceea a căminului din centrul comunei în sprijinul colectivizării satului.Firește însă că, lăsate singure, căminele culturale din satele aparținătoare nu pot desfășura o activitate Ia nivelul cerințelor actuale ale satului lor. Desigur, nici pe plan cultural satele componente ale comunelor nu trebuie să fie izolate unele de altele. Este necesară, dimpotrivă, o judicioasă coordonare a mijloacelor și forțelor existente la
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moi Tnu *: tu ariectirȘi așa. din două în două luni inu s-ar putea și mai des ?) pe scena micuță a școlii din sat, brigada — adică tinerii colectiviști — vorbește tovarășilor ei de muncă, precum și întovărășiților de toate vîrstele. Alături de ea, echipa de dansuri — alcătuită din tineri colectiviști căsătoriți, cea de teatru — la fel, corul în care tineri colectiviști și întovărășiți își unesc glasurile sînt grăitoare în ceea ce privește înflorirea culturală a satului aflat pe drumul colectivizării.Cîntecele, piesele de teatru, programele de brigadă care vorbesc despre gospodăria colectivă au devenit în acest sat însoțitorul firesc al manifestărilor culturale de masă, de felul întîlnirilor cu colectiviștii fruntași, al conferințelor susținute de tehnicianul utemist Nicolae Porumb. despre roadele aplicării regulilor agrotehnice in condițiile muncii în colec ...După :« s-a răspuns la toate întrebările „are cuvîntul" orchestra copiilor colec

tiviștilor din Bălești, veniți și ei la Zărnești.

A

încă un centru de culturăirește că nu e atît de simplu să se realizeze in fiecare sat o susținută activitate culturală. Sediul mai mare, mijloacele materiale mai concentrate, forțele culturale mai numeroase definesceăminul cultural din satul de centru al comunei ca principala instituție culturală locală. Cu toate acestea, experiența din unele sate ale raionului Rm. Sărat dovedește că — în condițiile existenței unor gospodării colective tot mai bogate și in satele aparținătoare — tinerii din aceste sate au pe de o parte cerințe din ce în ce mai mari și, pe de altă parte, posibilități tot mai multe de a desfășura — cu sprijinul căminului cultural sătesc și al organizației U.T.M. — o activitate culturală multilaterală.Să poposim, de pildă, în comuna complet colectivizată Mihălceni. In cele trei sate ale ei — Mihălceni, Salcia Nouă și Salcia Veche — ființează cite o gospodărie colectivă. La Salcia Veche — sat aflat la 3 km de centrul comunei — tinerii au cerut de mult să ia parte la acțiuni culturale organizate mai aproape de locuințele lor. Secretara comitetului comunal U.T.M., tovarășa Victoria Chioi- baș, a prezentat această propunere directorului căminului cultural, tov. Gh. Maftei. S-au purtat discuții și cu consiliul de conducere al gospodăriei colective din sat. Prin eforturi comune și cu participarea activă a utemiștilor din colectivă, s-a reușit — aici ca și la Salcia Nouă — ca în una din încăperile sediului gospodăriei colective să fie amenajat un colț roșu ; jocuri de șah, cărți aduse de bibliotecara comunală, ziare stau la dispoziția tinerilor. Tot la colțul roșu se organizează manifestări culturale pentru tineretul satului. De pildă, într-o seară din toamna acestui an, tinerii colectiviști au luat parte la o seară de discuții cu tema : „Cît mai mulți tineri să lucreze în sectorul zootehnic". La început tehnicianul agricol al gospodăriei, Ion Constantin, care este și secretarul organizației U.T.M. din gospodărie, a înfățișat creșterea de la un an la altul a efectivului de animale — proprietate obștească și, ca urmare, a venitului gospodăriei. El a subliniat că dintre cei 70 utemiști pot și trebuie să lucreze în acest sector mult mai mulți decît cei șase tineri care lucrează în prezent, aceasta contribuind Ia creșterea producției de carne și lapte și Ia sporirea veniturilor lor. „Luați exemplu de la co

lectiva dm Mihălceni, unde în sectorul zootehnic lucrează numai colectiviști sub vîrstă de 35 de ani. Iată-1 în mijlocul nostru pe unul dintre ei — utemistul Marin Prundiș, care în primele nouă luni ale acestui an a obținut de la cele 10 vaci pe care le îngrijește 17.030 litri de lapte, depășind sarcinile de plan pe întregul an 1961*. Și imediat după aceea tînărul fruntaș a prezentat experiența sa, la care s-au adăugat, în discuții realizările și exemplul celor mai buni colectiviști tineri din sectorul zootehnic al gospodăriei colective din satul Salcia Veche. In sprijinul celor spuse a venit și lectura din ziar a unui articol care susține repartizarea celor mai buni colectiviști la creșterea și îngrijirea animalelor.Periodic, sub îndrumarea organizației de partid a gospodăriei din acest sat, la colțul roșu au loc asemenea acțiuni care contribuie ca tinerii să cunoască mai bine problemele de producție concrete, locale. Una dintre cele mai recente a fost întîlnirea tinerilor cu președintele gospodăriei colective, care le-a vorbit despre obiectivul stabilit de gospodăria colectivă ca în 1962 să se obțină de pe 60 ha o producție de cel puțin 5.000 kg porumb boabe la ha în condiții de neiri- gare. El a descris pe larg metodele ce trebuie folosite potrivit specificului gospodăriei colective din Salcia Veche pentru a atinge acest obiectiv și a făcut apel la puterea de muncă, inițiativa și priceperea tineretului.„Joile tineretului" organizate la colțul roșu al gospodăriei au deopotrivă calitatea de a transmite tinerilor cunoștințe prețioase legate de producția gospodăriei lor colective și de a îmbina această preocupare cu latura distractivă (concursuri- fulger de șah, o audiție muzicală la radio etc.) Anunțați sau nu, tinerii vin seară de seară la colțul roșu al gospodăriei ; colectiva a devenit nu numai centru de producția, ci și centrul cultural al satului.

•oara întregii comune: căminul cultural de centru, ajutat în această privință de comitetul comunal U.T.M., să prevadă în planul său de muncă principalele acțiuni culturale ce se vor desfășura în sate și mai ales să sprijine practic, prin colectivul său de muncă, organizarea lor în bune condiții. Deseori se inițiază, chiar î-n comunele amintite, acțiuni interesante la centru] comunei, fără însă ca directorul căminului cultural și secretarul comitetului comunal U.T.M. să se gîndească la necesitatea multiplicării lor, astfel incit tinerii din fiecare sat să se poată bucura de ele. Firește, nu e vorba de o repetare mecanică, să zicem, a sărbătoririi brigăzii fruntașe a gospodăriei colective din comuna Ziduri — și

trebui făcutîn satul Ion Eliade Rădulescu ; ci de organizarea unei manifestări similare în sat, în cinstea brigăzii fruntașe a gospodăriei colective din satul aparținător minunat prilej de a îndemna pe toți colectiviștii să lucreze asemenea fruntașilor și totodată de a arăta întovărășiților cît de mult este prețuită și răsplătită munca oamenilor în gospodăria colectivă.Pe de altă parte, îndatorirea căminului de centru este de a planifica schimbul de programe cultural-artistice dintre satele aceleiași comune, mijloc însemnat de a face reciproc cunoscute succesele obținute în colectivizarea’ agriculturii și în sporirea producției agricole. La deplina colectivizare a comunei Ciorăști a contribuit și faptul că, în acea perioadă; potrivit indicațiilor date de comitetul comunal de partid, s-au popularizat de la un sat la altul — prin programe cultural-artistice susținute de cămineie culturale_ sătești din comună — succesele obținute în acest domeniu în fiecare sat. Directorul școlii, tov Gh. Mitu, care este și secretarul comitetului comunal U.T.M., a dat în permanență și sugestii și sprijin directorului căminului cultural, tov. C. Popa. Acum schimbul de programe cultural-artistice dintre sate nu a slăbit, ci dimpotrivă. Solia cultural-artistică a fiecăreia dintre cele trei gospodării colective din comună este bine primită în celelalte două sate, ea fiind purtătoarea nu numai a unui program de cîntece și dansuri de o oră sau două, ci și a experienței fruntașilor fiecărei colective, care merg în celelalte sate alături de artiștii amatori — mulți fiind fruntași deopotrivă în producție și în activitatea culturală — și relatează realizările dobîndite. metodele folosite în producție. Această practică trebuie generalizată în raion, pentru că mai sînt comune (Ziduri, printre e!e) unde căminele culturale ți organizațiile sătești U.T.M. nu contribuie deajuns la răspîndirea de la un sat la altul a experienței înaintate a gospodăriilor colective.Mai sînt multe de făcut și îp ceea ce privește munca cu cartea în satele aparținătoare comunelor. Unii bibliotecari comunali — printre ei, și cei din comunele amintite — neglijează răspîndirea cărții în satele comunelor, nu cunosc și nu se străduiesc să îmbunătățească activitatea cercurilor de citit din sate, măr- ginindu-și în mod nefiresc aria de activitate la centrul comunei.tuhâ raional U.TJt f * secție de to- vățămint Și cultură a sfatului popular raional penrru îmbunătățirea muncii culturale în satele aparținătoare să se manifeste și prin îndrumarea mai sistematică a activiștilor culturali voluntari din aceste sate. Ei nu sînt invitați îndeobște la seminariile raionale cu directorii de cămine culturale și cu bibliotecarii ; participarea lor ar fi necesară. Unele seminarii raionale s-ar putea desfășura chiar într-un sat aparținător unei comune ; ele să cuprindă manifestări — model organizate cu posibilități locale, pentru a dovedi activiștilor de la sate că în fiecare sat component sînt mijloace, ce nu trebuie subapreciate, de organizare a unei activități interesante, strîns legată de actualitatea și specificul satului respectiv. La proiectatele acțiuni cevor fi inițiate de casa raională de cultură în sate (întîlnire cu președintele unei gospodării colective fruntașe din raion, în satul Luncași, un jurnal vorbit pe teme agricole la Fundeni, sărbătoarea recoltei în cele trei sate componente ale comunei Mihălceni etc.) este bine să fie invitați și activiști culturali și ai U.T.M. din alte sate nereședință de comună, pentru a căpăta unii de la alții experiență, încredere deplină în posibilitățile ce le stau la îndemînă, convingerea fermă că îndatorirea lor principală este să facă din fiecare sat centrul unei activități culturale cu ecou larg în conștiința tinerilor.
T. GHEORGHIU

Foto: S. DODE

...Pină seara tîrziu, discuțiile nu mai contenesc; colectiviștii mai dau lămuriri 
la aiîtea șl atîtea probleme care-i interesează pe întovărășiții din satul gazdă
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Cum am organizat invățămîntulpolitic U. T. M. în școli
(Urmare din pag. l-a) ja nemărginită pe care partidul o acordă tineretului, despre realizările mărețe înfăptuite de poporul nostru, sub conducerea partidului, pe drumul desăvirșirii construcției socialiste. Ei și-au exprimat hotă- rirea de a învăța mai bine, de a munci cu hărnicie, de a dovedi prin fapte recunoștința adîncă pentru partid, pentru grija părintească ce o poartă partidul, elevilor.Așa cum arătam la început, la clasele IX-XI, la anii II— III de la școlile profesionale și la anii II—V de la școlile pedagogice, conform indicațiilor Biroului C.C. al U.T.M., invățămîntul politic s-a organizat anul acesta pe baza ciclului de conferințe pe grupe de clase paralele. Ciclurile de conferințe au ca scop înarmarea elevilor cu cunoașterea politicii partidului, a realizărilor regimului democrat popular, a situației internaționale actuale, au ca scop dezvoltarea combativității elevilor față de orice influențe ale ideologiei burgheze, formarea și consolidarea trăsăturilor moral-politice ale omului de tip nou.Biroul comitetului raional U.T.M. a acordat o atenție deosebită organizării ciclului de conferințe. La început de an școlar, biroul comitetului raional U.T.M. a instruit comitetele U. T. M., arătîndu-le cum trebuie să treacă în mod practic la organizarea ciclurilor și la stabilirea temelor, la înscrierea utemiștilor și elevilor pentru aceste cicluri.După aceste îndrumări, comitetele U.T.M., ajutate de activiști ai comitetului raional, au trecut de la bun început la rezolvarea problemelor privind organizarea ciclului de conferințe. Astfel, împreună cu activul U.T.M. din școală, cu sprijinul organizației de partid, au stabilit concret cîte cicluri de conferințe să organizeze în școala lor. In stabilirea numărului de cicluri au ținut seama de numărul utemiștilor și al elevilor cuprinși în clasele paralele, de numărul sălilor de clasă care pot fi folosite pentru desfășurarea ciclurilor de conferințe. La toate școlile au fost stabilite 26 de cicluri cuprinzînd toate clasele paralele.în aceeași ședință a activului UTM cin școli s-a stabilit. pentru flecare odu ce rindul membrilor comitetelor U.TAL Aceștia vor răspunde de buna desfășurare a ciclului de conferințe, vor ține legătura cu lectorii, vor îndruma studiul elevilor.După stabilirea ciclurilor pe clase paralele, birourile U.T.M. de clase, împreună cu responsabilul ciclului, au trecut practic la înscrierea utemiștilor și celor mai buni elevi ia ciclul de conferințe. cit și la consultarea acestora pentru stabilirea ternelor oriulia de conferințe. In fiecare dasă. -nemhrii birourilor U.T.M. de ciasă au stat de vorbă eu ute- miștii și cu cei mai buni elevi. le-au arătat acestora ce teme cuprind ridurile de conferințe, cum se va desfășura învățămîntul politic U.T.M. în acest an școlar.Ca urmare a acestor discuții, toți utemiștii din școlile raionului nostru au fost cuprinși în învățămîntul politic U.T.M. în cadrul discuțiilor purtate în clase, utemiștii au fost consultați și cu privire la temele de conferințe ce urmează să se expună în cadrul învățămîntului politic U.T.M. Astfel, la ciclurile de conferințe care cuprind clasele a IX-a de la cele 4 școli me
Constructorii învață

(Urmare din pag. l-a) 
cit mai temeinic tainele mese
riei.

Participarea tinerilor la for
mele organizate de ridicare a 
calificării i-au ajutat în obți
nerea de succese în producție, 
în realizarea lucrărilor îna
inte de termen și în îmbună
tățirea calității acestora. Ti
nerii constructori și-au adus 
din plin contribuția la execu
tarea înainte de termen a 
unor obiective importante. Se 
poate vorbi, de exemplu, des
pre construcția fabricii de saci 
terminată cu 8 luni înainte de 
termen. Tinerii de pe șantie
rul nr. 4 au contribuit la reali
zarea planului pe anul 1961 
pină la data de 30 septembrie. 
Pe șantier s-au realizat anul 
acesta economii la material 
lemnos, fier-beton, cărămizi, 
ciment în valoare de 820.000 
lei la care și-au adus contri
buția și tinerii.

Cu toate măsurile luate tre
buie să arătăm că nu s-au fo
losit toate posibilitățile exis
tente pe șantier în ridicarea 
calificării tinerilor. Astfel, n-a 
existat în permanență preocu
parea pentru antrenarea tu
turor tinerilor la ele. Au exis
tat și cazuri cînd s-au organi
zat cursuri pe meserii, fără 
să se țină seama de gradul de 
calificare al tinerilor. Conside
răm, de asemenea, că am fă
cut prea puțin în ce privește 
dezvoltarea la tineri a gustu
lui pentru citirea cărților teh
nice, de specialitate. Nici bi
blioteca nu oferă mari posibi
lități, în sensul că, nu este su
ficient de bine dotată cu cărți 
pentru zidari, dulgheri, fie
rari betoniști etc. Deși s-au ce
rut de mai multe luni 
C.L.D.C.-ului Suceava cărțile 
tehnice respective, pe șantier 
încă n-au sosit.

Mai trebuie să arătăm că 
experiența organizării primu

dii, alegerea s-a oprit la acele conferințe menite să-i ajute pe elevi să-și însușească mai profund politica partidului nostru, să cunoască realizările regimului democrat-popular, sarcinile ce le revin în școală, rolul pe care-1 joacă școala în formarea lor ca viitori constructori ai socialismului și comunismului. Astfel, la unele cicluri, elevii, acestor clase au propus tema „40 de ani de luptă sub steagul atotbiruitor al marxism-leninis- mului“, la alte cicluri au propus tema : „Momente din lupta U.T.C. sub conducerea partidului", iar pentru unele cicluri a fost propusă tema „Ce a dat regimul democrat popular tineretului".La școlile profesionale din raionul nostru elevii din cadrul unor cicluri organizate pentru anii II au propus să se îmbine ciclul de conferințe „Opoziția ireductibilă dintre știință și religie" cu ciclul „Ce a dat regimul democrat popular tineretului". De pildă, la primul ciclu ei au propus temele : „Marxism-leninismul despre originea, esența și roiul reacționar al religiei", „Cuceririle științei și tehnicii contemporane confirmare a justeței teoriei marxist-leni- niste despre lume", „Ateismul marxist — forma superioară a ateismului", iar din cel de al doilea ciclu au propus temele: „Viața tineretului în regimul burghezo-moșieresc", „Viața fericită a tineretului în condițiile socialismului". S-a constatat că este necesar să se facă această îmbinare deoarece realitatea impunea întărire^ educației materialist-știin- țifice a elevilor din acești ani și, în același timp, sprijinirea lor să cunoască mal profund realizările regimului democrat-popular. La Școala pedagogică elevii din anul V și-au manifestat dorința să aleagă ciclul de conferințe „Morala comunistă, morala omului de tip nou", temă deosebit de interesantă pentru viitorii învățători, care își vor începe curînd activitatea de educatori ai copiilor.Discutîndu-se aceste propuneri cu organizațiile de partid, cu conducerile școlilor, cu cadre didactice, membri și candidați de partid, s-a ajuns la alegerea judicioasă a ciclurilor de conferințe, alegere pe care biroul comitetului raional U.T.M.. analizînd-o cu gri- . a aprobat-o. Pen-.ru școlile
de Biroul CC. al U.T.M.. următoarele riduri : „40 de ani de luptă sub steagul atotbiruitor al marxism-leninismu- lui", „Opoziția ireductibilă dintre știință și religie", „Morala comunistă — morala omului de tip nou“, „Ce a dat regimul democrat-popular tineretului". , .Sistemul mondial socialist — factor hotărî- ;or al dezvoltării societății
care ne-am preocupat încă din perioada vacanței de vară a elevilor, a fost alegerea și pregătirea lectorilor pentru ridul de conferințe. Experiența r.e-a dovedit că lectorii au un rol important în asigurarea bunului mers al învățămîntului politic U.T.M. și că, in consecință, alegerea lor trebuie făcută cu multă grijă. încă din luna august, cu sprijinul comitetului raional de partid, am reușit să formăm grupul de lectori, constituit din 60 de tovarăși, membri și candidați de partid.Comitetul raional U.T.M. răspunde direct de întreaga activitate a lectorilor, de calitatea muncii lor, îi ajută și 

lui concurs „Să ne cunoaștem 
meseria" pentru dulgheri n-a 
fost folosită în organizarea 
unor noi concursuri, așa cum 
ne-am propus.

Sarcinile actuale din pla
nul de producție ne obligă să 
luăm măsuri în ce privește ri
dicarea calificării profesio
nale a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor. Sub îndru
marea comitetului de partid, 
conducerea șantierului, orga
nizația U.T.M. și comitetul 
sindicatului și-au propus să 
redeschidă cursurile de ridi
carea calificării în această 
lună, cursuri în care să fie 
cuprinși toți tinerii de pe șan
tier. Vom acorda o mai mare 
atenție organizării acestora nu 
numai pe meserii dar și pe ni
vele de calificare. Conducerea 
șantierului va asigura stabili
rea tematicilor, recrutarea lec
torilor, asigurarea tuturor ce
lorlalte condiții necesare bunei 
desfășurări a cursurilor. Comi
tetul U.T.M. va discuta cu ti
nerii și va propune încadra
rea lor la cursurile de ridi
carea calificării ținînd seama 
tocmai de pregătirea și de ne
voile fiecăruia în parte, tn 
afara ciclului de conferințe 
pentru ingineri și tehnicieni 
care se va ține tot pe specia
lități se vor organiza confe
rințe despre noile realizări in 
meseriile de construcții. Pre
gătim acum organizarea con
cursurilor „Să ne cunoaștem 
meseria" cu tinerii zidari și 
fierari betoniști.

Experiența acumulată, re
zultatele obținute demonstrea
ză că și pe șantiere există 
toate condițiile necesare pen
tru a antrena în acțiunea de 
ridicarea calificării pe tinerii 
constructori de orice profesii 
și pentru toate gradele de pre
gătire în vederea realizării la 
timp și în bune condiții a 
lucrărilor. 

îi controlează în activitatea ce o desfășoară în școală. Ei sînt sprijiniți îndeaproape de cabinetul raional de partid.Iată cum am organizat munca grupului de lectori. De la bun început am împărțit grupul de lectori, ținînd seama de specialitatea și pregătirea lor, pe colective. Astfel s-au format colective de 10—12 lectori pentru ciclurile „40 de ani de luptă sub steagul atotbiruitor al marxism- leninismului", „Sistemul mondial socialist — factor hotărî- tor al dezvoltării societății contemporane", „Opoziția ireductibilă dintre știință și religie", „Morala comunistă, morala omului de tip nou", „Ce a dat regimul democrat popular tineretului". De pildă, pentru ciclul de conferințe „Morala comunistă — morala omului de tip nou" a fost alcătuit un colectiv' din 12 lectori — profesori de filozofie, psihologie, pedagogie, ingineri și un secretar al comitetului raional U.T.M. în fruntea fiecărui colectiv a fost numit un responsabil care ține în permanență legătura cu biroul comitetului raional U.T.M., îndrumă și ajută munca colectivului de lectori.Munca grupului de lectori a început imediat după stabilirea ciclurilor de conferințe la toate școlile. Comitetul raional U.T.M. le-a arătat lectorilor, în cadrul unui instructaj, care sînt sarcinile ce le revin, cum va fi organizat ciclul de conferințe în școli, ce teme și-au propus organizațiile U.T.M. din școli să dezbată în cadrul ciclurilor de conferințe. La prima ședință de pregătire am invitat pe directorul cabinetului raional de partid, care a ținut în fața lectorilor o expunere metodică în legătură cu activitatea ce o vor desfășura.Comitetul raional de partid ne-a dat un sprijin prețios în munca cu grupul de lectori, discutînd cu aceștia și arătîndu-le importanța muncii ce le-a fost încredințată, îndru- mînd cabinetul raional de partid să se ocupe îndeaproape de munca lectorilor cara activează în școli.Colectivele de lectori și-au făcut un program de lucru. în cadrul acestui program, au fost repartizați, pentru fiecare expunere 2—3 tovarăși care să lucreze la alcătuirea unei tematici care să fie discutată apoi cu toți lectorii. Iată, de pildă, cum a lucrat colectivul G8 aâ Cidu 1 de conferințe „Morala comunistă — morala omului de tip nou". Pentru prima conferință — „Ce este morala.

Calitatea e o problemă mereu actuală în Fabrica de instru
mente muzicale „Doina" din Capitală. Dumitru Dancu, loan 
B. Isan și Dumitru Călinescu își spun părerea cu privire la 

asamblarea instrumentelor.
Foto r AGHRPRES

(Urmare din pag. l-a) scă averea colectivei și astfel ne cresc și nouă veniturile personale. Cu veniturile obținute în gospodărie, ne facem toate cele trebuincioase.— Cîte fete sînt în gospodărie ? a întrebat atunci Ni- culina Șerbănoiu.— Peste 100 de fete — i s-a răspuns. Multe din ele sînt fruntașe în muncă. De exemplu Tănăsia Constantin cu 120 de zile, Constanța Tudose cu 110 zile. La noi zilele- muncă înseamnă zestrea.— Dar cîte nunți ați avut în sat ? a întrebat Gheorghița Scarlat. La această întrebare i-a răspuns președintele sfatului popular comunal. Așa am aflat că anul acesta la Teslui au fost zece nunți șj în toamna aceasta vor fi încă opt.Desigur, a fost o vizită interesantă care le-a dat posi

Caracterul istoric și de clasă al normelor și perceptelor morale. Opoziția dintre morala comunistă șl morala burgheză" — au fost repartizați tov. Păun Paul, Tagvinia Șandru și Cleopatra Olaru. Aceștia au pregătit planul tematic al conferinței, l-au prezentat spre discutarea întregului colectiv de 12 lectori, apoi au discutat acest plan tematic la cabinetul raional de partid.în școlile raionului nostru au avut loc primele expuneri. Lectorii, repartizați pe școli, au ținut aceste expuneri pe baza tematicilor alcătuite și a materialului bibliografic studiat. De pildă, la Școala medie nr. 36, la ciclul organizat pentru clasele a X-a s-a ținut expunerea „Ce este morala. Caracterul istoric și de clasă al normelor și percep- telor morale. Opoziția dintre morala comunistă și morala burgheză".Noi am îndrumat lectorii să recomande elevilor și un anumit material bibliografic, pentru a-i ajuta să aprofundeze problemele care se dezbat în cadrul expunerii. Lectorii, Ia sfîrșitul fiecărei expuneri, vor recomanda elevilor unele lucrări politice, ideologice și literare iegate de expunerea următoare, pe care să le consulte. Membrii birourilor U.T.M. de clase și responsabilii ciclurilor de conferințe au fost îndrumați ca între expuneri să-i controleze pe elevi cum studiază aceste materiale.Membrii biroului comitetului raional U.T.M. au fost îndrumați ca în școlile de care răspund să se ocupe îndeaproape de activitatea lectorilor care țin expunerile. Ei îi vor îndruma pe lectori să participe la unele activități ale utemiștilor și elevilor în fața cărora țin expunerile, pentru a le cunoaște viața, preocupările, rezultatele muncii lor. Aceasta este foarte important pentru pregătirea expunerilor, care trebuie să fie strîns legate de activitatea de zi cu zi a utemiștilor, pentru a fi cit mai eficiente.Considerăm că măsurile luate de comitetul raional U.T.M., sub qonducerea și îndrumarea comitetului raional de partid, pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a ciclului de conferințe în școli, vor face să crească rolul învățămîntului politic U.T.M. în educarea moral politică a elevilor, în dezvoltarea înaltei conștiințe socialiste la elevi, in creșterea spiritului de răspundere al acestora față de învățătură.

IMAGINEA VIE A BELȘUGULUIbilitatea tinerilor întovărășiți să-i cunoască pe colectiviști, să-și dea seama că aceștia sînt oameni care-și văd strîns Legată bunăstarea personală de dezvoltarea avutului obștesc, de înflorirea gospodăriei agricole colective. Mul ți dintre ai noștri au rămas pe gînduri și în sufletul lor s-a întărit dorința de a deveni cit mai repede ca acești tineri colectiviști care le-au vorbit cu mîndrie despre avutul lor comun. Tinerii întovărășiți au simțit nevoia să mai stea de vorbă cu asemenea oameni, să-i cunoască și mai bine. Și de cîte ori comitetul comunal de partid organiza cîte o vizită prin alte gospodării colective — ca cele de la Stoică- nești, Oporelu, Piatra Olt — tinerii întovărășiți erau nelipsiți.Despre zestre și despre viața de familie în gospodăria colectivă s-a vorbit și la sea-

i

IN SEZONUL DE IARNĂ —
O ACTIVITATE BOGATAtrecut, innulplanul de muncă al asociației sportive și al comitetului U.T.M. de la Fabrica de rulmenți din Birlad n-a fost prevăzut nici un obiectiv privind activitatea sportivă de masă pe timpul iernii. Așa se explică faptul că pe tot sezonul de iarnă, activitatea sportivă a fost sporadică, slab organizată. Însăși numărul de tineri participant! la Spartachiada de iarnă este edificator — numai 600, deși in această mare uzină lucrează mii de tineri.Din această situație, atît tovarășii din conducerea asociației sportive, cît și cei din comitetul U.T.M. au tras concluziile necesare. încă din primăvară ei au organizat în așa fel activitatea sportivă, incit pe tot timpul verii tinerii să se întreacă la diferite discipline sportive ca fotbal, volei, șah. tenis de masă. La concursul cultural sportiv al tineretului au participat aproape 2000 de tineri. Acest succes s-a datorat în primul tind muncii politice desfășurată de organizația U.T.M. pentru atragerea tinerilor pe terenul de sport, priceperii cu care asociația sportivă a organizat întrecerile sportive locale, care s-au bucurat de mult succes.Cu prilejul acestor competiții, au ieșit la iveală noi ti

neri talentați, care mai apoi au fost promovați în echipele de fotbal, șah, volei etc. reprezentând uzina în întrecerile sportive. 150 de tineri și-au trecut normele complexului 
G.M.A.Excursiile organizate la Iași. Brașov, București, Constanța au fost mult apreciate de miile de tineri participant!. Ele au constituit un nou prilej de petrecere în mod plăcut și educativ a timpului liber, de cunoaștere a marilor transformări care au avut loc pe aceste meleaguri în anii puterii populare, de cunoaștere a unora dintre cele mai frumoase •locuri ale patriei.Chiar dacă nu a căzut încă prima zăpadă, iama bate la ușă. De aceea, încă de pe acum asociația sportivă a revizuit tot materialul sportiv necesar, 
a procurat materiale noi. Conducerea asociației sportive s-a preocupat din vreme de reactivarea secțiilor de șah, tenis de masă, baschet, gimnastică și a creat secții noi. în conducerea acestor secții, organizația U.T.M. a recomandat pe cei mai buni tineri, pri- cepuți organizatori și buni cunoscători ai disciplinelor sportive respective.Activitatea turistică va cunoaște aceeași intensă afluență ca și în perioada de vară, încă de pe acum s-au propus 

noj itinerarii care vor fi stră- 

ra de întrebări și răspunsuri care a avut loc la căminul cultural din comună. Atunci au răspuns la întrebările în- tovărășiților colectiviștii din Piatra Sat. Vorbea tînărul colectivist Gheorghe Ivănescu și tinerii îl ascultau atenți, preocupați.. — Bunăstarea familiei mele — a spus el — vine de la gospodăria colectivă. Eu muncesc aici ca cioban. Cu veniturile realizate în gospodărie mi-am putut construi o casă, mi-am cumpărat lucruri, mobilă, a- parat de radio, ceas de mină. Familia mea trăiește în îndestulare.In discuțiile care s-au purtat, la vizitele pe care le-au făcut, tinerii întovărășiți s-au lămurit și ce înseamnă echipa de tineret. Așa au aflat că echipa de tineret este o formă de organizare a tinerilor în producție, eă muncind în echipa de tineret, tinerii co

bătute in zilele de duminică d« către tinerii muncitori.Asociația sportivă, prin secțiile respective, și-a propus ca în această perioadă alți 300 de tineri să-și treacă normele complexului sportiv G.M.A. In acest scop, încă de pe acum s-au luat măsuri ca tinerii să cunoască probele sportive de iarnă pe care vor trebui să le treacă. Sportivii fruntași ai uzinei se vor ocupa nu numai de a învăța pe tineri tehnica sporturilor, dar vor ajuta efectiv și la organizarea întrecerilor.Pentru ca tinerii de la Fabrica de rulmenți să desfășoare o activitate sportivă bogată. în planul asociației sînt cuprinse numeroase competiții locale. Aproape nici nu se încheie una și este organizată alta, tot atît de interesantă. La clubul fabricii vor fi organizate întreceri la șah și tenis de masă, la sala de sport se vor întrece baschetbaliștii și voleibaliștii. Arena de popice va fi mult mai solicitată, întrecerile ..Campion tive“ vor de tineri. pentru titlul de al asociației spor- ' atrage mase largi
Ștafeta Prieteniei Romîno-SovieticeVineri după-amiază pe stadionul Tineretului din Capitală au sosit purtătorii Ștafetei Prieteniei Romîno-Sovietice care au adus mesajele sportivilor regiunilor București, Argeș, Ploiești și oraș București. Mitingul a fost deschis de tov. I. Raiciu, vicepreședinte al comitetului orășenesc U.C.F.S.-București.Cu acest prilej, delegații regiunilor au dat citire mesajelor sportivilor, tineretului și oamenilor muncii din țara noastră către sportivii sovietici, mesaje care vor fi predate într-un cadru festiv Noiembrie la punctul de Ia 7 fron-

PE SCURT
• Continuindu-și turneul în R.S. 

Cehoslovacă echipa de hochei pe 
gheafă a R.P. Romine a jucat cu 
formația R.H. Havirov. Hocheiștii 
romîni au repurtat victoria cu sco
rul de 4—2 (1—0, 2—1, 1—1), 
prin punctele marcate de Biro (2), 
Ferenczi și I. Szabo. Astăzi echipa 
noastră susține un nou joc la 
Banska Bistrica.
• Finala probei pe echipe din 

cadrul campionatelor de tenis de 
masă ale Iugoslaviei a fost cîști- 
gată de reprezentativa R.P. Un
gare care a învins selecționata 
Iugoslaviei cu 4—1. In meciul 
pentru locul trei, Iugoslavia ll a 
învins Suedia cu 3—2.
• Marele

for Korcinoi este virtual cîșfigător 
al turneului international de șah 
„Memorialul Geza Maroczy" de la

maestru sovietic Vik-

lectiviști pot contribui mai bine la obținerea unor producții mari la hectar. în echipa de tineret crește disciplina muncii, tinerii caută să studieze, să-și pună toată priceperea pentru obținerea unor recolte bogate.Astfel i-a ajutat comitetul comunal U.T.M., datorită îndrumărilor primite din partea organizației de partid, pe tinerii întovărășiți să cunoască gospodăria agricolă colectivă, să și-o apropie. Ei și-au putut crea o imagine vie și concretă a vieții îmbelșugate și pline de satisfacție pe care o trăiesc tinerii colectiviști și în sufletul lor s-a născut dorința să facă parte din marea familie a colectiviștilor. în ultima duminică din octombrie, tinerii întovărășiți, împreună cu cei vîrstnici, au pornit cu încredere pe drumul belșugului și al buneistări în gospodăria agricolă colectivă.

Multă vreme, asociația sportivă și comitetul U.T.M. nu au reușit să atragă fetele la o activitate sportivă bogată. Pentru perioada de iarnă, asociația sportivă și-a propus să organizeze mai multe competiții de șah, tenis de masă, baschet. Aceste competiții au in primul rînd scopul ca fetele să învețe aceste discipline, cu ajutorai antrenorilor și al sportivilor fruntași.Iarna este deci așteptată. Planurile pentru activitatea sportivă de masă sînt frumoase iar realizarea lor depinde de priceperea cu care asociația sportivă, comitetul U.T.M. vor da viață acestor planuri. A- ceasta este dealtfel și dorința tinerilor care vor ca în sezonul de iarnă să participe la o bogată activitate sportivă.N. HAINEA — maistru GH. TANASE — tehnician 
membri ai postului de cores
pondenți. voluntari ai „Scîn- 
teii tineretului" de la Fabrica

de rulmenți din Birlad

tieră Ungheni, solilor sportivilor sovietici. în cuvîntările lor maestrul emerit al sportului handbalistul P. Ivănescu (București) și voleibalista Ana Drăgușin (Argeș) au arătat dragostea fierbinte pe care o poartă tineretul romîn pentru marea țară a socialismului victorios precum și o serie de realizări în muncă cu care sportivii regiunilor respective au întîmpinat cea de-a 44-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Astăzi dimineață purtătorii Ștafetei își vor continua drumul spre Ungheni. (Agerpres)
ultimei runde, 
un avans de 
de următorul

Budapesta. înaintea 
șahisful sovietic are 
două puncte fafă 
clasat Filip (R.S. Cehoslovacă) și 
indiferent de rezultatul obfinuf nu 
mai poate pierde locul întîi.
• Au fost stabilite datele de 

desfășurare a celor două meciuri 
dintre echipele Progresul Bucu
rești și Leixoes-Portugalia, contînd 
pentru optimile de finală ale com
petiției de fotbal rezervată echi
pelor cîștigătoare de cupe națio
nale. Primul meci se va desfășura 
la 23 noiembrie la Porto, iar cel 
de-al doilea la 30 noiembrie la 
București.
• Echipele fruntașe de volei 

din tara noastră își reiau activi
tatea competițională odată cu 
prima etapă a campionatului pe 
anul 1961—1962. La competiția 
masculină participă 16 echipe, iar 
la cea feminină același număr de 
formații, împărțite în două serii. 
Primele patru echipe' din fiecare 
serie vor participa apoi la turneul 
final pentru desemnarea campioa
nelor republicane.

UZINA MECANICĂ MUSCEL (fost I.M.S.) 

CÎMPULUNG-MUSCEL 

Angajeazâ

INGINERI în specialitățile : autovehicule, motoare cu combustie internă, motoare Diesel, tehnologia construcției de mașini, scule și dispozitive energetice, construcții civile și industriale, instalații.MAIȘTRI în specialitățile : tratamente termice și prelucrări la cald, mecanică auto, energetică.TEHNICIENI PROIECTANȚI și TEHNOLOGI, absolvenți de școală tehnică.ECONOMIȘTI în domeniul construcțiilor de mașini.MUNCITORI CALIFICAȚI în specialitățile : rectificatori, frezori, sudori, electricieni, mecanici reparații ma- șini-unelte.Cei interesați primesc informații și adresează cererile la U.M.M. (fost I.M.S.) Cîmpulung-Muscel, regiunea Argeș, telefon interurban nr. 4 — serviciul organizarea producției.

luna prieteniei romîM-sovieticeIn întreaga țară continuă să aibă loc numeroase manifestări în cadrul Lunii prieteniei romîno-sovietice.Vineri după-amiază Casa prieteniei romîno-sovietice A.R.L.U.S. în colaborare cu colectivul uzinelor „Electronica" din Capitală a organizat o serbare a prieteniei dedicată constructorilor de televizoare de Ia uzina „Rubin" din Moscova.Cu acest prilej a luat cu- vîntul ing. D. Lăzăroiu, directorul uzinelor „Electronica", strungarul T. Niculescu și ing. V. Popescu, care au împărtășit impresii din călătoriile lor făcute în U.R.S.S. Totodată participanții la această serbare au trimis un mesaj de salut colectivului uzinei „Rubin" din Moscova.Serbarea a prilejuit o manifestație de caldă prietenie față de muncitorii sovietici.
★în fața a numeroși ingineri, tehnicieni și funcționari tov. Gherman Pavel director tehnic în Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini a conferențiat despre „Ajutorul sovietic în dezvoltarea industriei siderurgice din R. P. Ro- rnină".
★Timișoara. — La Casa prieteniei romîno-sovietice a avut loc o seară festivă la care au participat numeroși profesori și învățători din localitate. Cu acest prilej, a luat cuvintul prof. univ. Nicclae Apostoles- cu care a vorbit despre „Pedagogia și școala sovietică factor activ in educarea comunistă a copiilor".
★Tg. Mureș. — în fața unui numeros auditoriu din Miercurea Ciuc tov. Ion Pașcanu, profesor la Institutul Politehnic din București a vorbit despre cucerirea spațiului cosmic în Uniunea Sovietică. La Casa prieteniei romîno-sovietice din Tg. Mureș Horia Deleanu profesor la Institutul de teatru din București a ținut o conferință despre „Dramaturgia sovietică". (Agerpres)

Plecarea 
unei delegații 

a C. C. al L. T. M, 
în R. P. PolonăVineri după-amiază a părăsit Capitala îndreptîndu-se spre Varșovia o delegație a C.C. al U.T.M., care la invitația C.C. al Uniunii Tineretului Socialist Polonez va face o vizită in R.P. Polonă.Delegația este condusă de tov. Nicolae Roman, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor.

ANUNȚCentrul școlar agricol Turnu Măgurele ține exa- mfen de admitere la 15 noiembrie 1961 pentru școlile :— Tehnică de contabilitate agricolă ;— Tehnică de îmbunătățiri funciare ;— Tehnică de maiștri a- gricoli.Candidații pentru școlile tehnice trebuie să fie absolvenți de școală medie cu sau fără examen de maturitate.Se acordă burse celor ce îndeplinesc condițiile.Candidații pentru școala tehnică de maiștri agricoli trebuie să fie absolvenți de școli profesionale agricole cu doi ani vechime în producție.înscrierile se fac la centrul școlar agricol Turnu Măgurele și la „școala de contabilitate agricolă" București, calea Victoriei nr. 77, telefon 18.26.45.
Folosiți serviciul

de

Tele fona rea 
telegramelor 

Prin telefon pot fi 
transmise telegra
me de la domici
liul dv. formind: 

în București 
17.19.10 și 
11.18.90

în provincie — cerind cen
tralei telefonice „Serviciul 
de telefonarea telegrame

lor".



O nouă etapă în viața 
întregii omeniri 

Puternicul răsunet internațional 
al Congresului al XXII-lea

„Cu toată inima 
alături de partid“MOSCOVA 3 (Agerpres). — TASS transmite: Hotărîrile Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., Programul adoptat de el se află în centrul atenției oamenilor muncii din Uniunea Sovietică. Mărețul plan de construire a societății comuniste este aprobat cu entuziasm de oamenii sovietici.Sîntem cu toată inima alături de partid și aprobăm cu căldură hotărîrile Congresului, a declarat muncitorul Kostikov la un miting al colectivului Uzinei chimice din Moscova.Hotărîrile adoptate de Congres coincid întrutotul cu gîn- durile și aspirațiile poporului sovietic, au subliniat în cuvîn- tările lor rostite la un miting muncitorii combinatului de mătase din Moscova.Din cele mai diferite regiuni ale Uniunii Sovietice parvin știri despre noi angajamente și realizări în producție.
Comunismul devine 
o realitate a zilelor 

noastre
Emoționanta scrisoare 
a iui flanoiis CleiosMOSCOVA 3 (Agerpres). — Hotărîrile ultimului Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice apar în conștiința mea ca un iar de nestins într-una din cele mai hotărî- toare etape ale dezvoltării omenești, etapă în care visul secular al comunismului devine o realitate a zilelor noastre — declară eroul poporului grec Manolis Glezos într-o scrisoare adresată cititorilor „Pravdei".Lumina mărețelor idei ale comunismului, întruchipate în noul Program al P.C.U.S., scrie Glezos, arată calea spre cel mai fericit viitor nu numai pentru popoarele țării voastre, ci și pentru toți oamenii muncii de pa glob.„Sînt gata să-mi consacru toate forțele luptei pentru, a- ceastă fericire a poporului”.

„Ifo Congres istoric*6PARIS 3 (Agerpres). — „Un congres istoric", sub acest titlu ziarul „L’Humanite" a publicat un articol al lui Jacques Duclos consacrat rezultatelor lucrărilor Congresului al XXII-lea al P.C.U.S.Acest congres, scrie Jacques Duclos, a confirmat victoria deplină și definitivă a socialismului sub conducerea gloriosului partid leninist, datorită luptei pline de abnegație și sacrificiilor făcute de popoarele Uniunii Sovietice.Situația Uniunii Sovietice,Zilele culturii rominești în iranța
PARIS 3 Corespondentul ager

pres transmite : In cadrul Zilelor 
culturii rominești, membrii dele
gației culturale romîne aflați în 
Franța au făcut o serie de vizite 
luînd legătură cu oameni de știin
ță și de cultură francezi.

★PARIS 3 (Agerpres). — Ministrul R.P.R. la Paris, Constantin Nicuță, a oferit un dejun în cinstea membrilor delegației culturale romîne care vizitează Franța cu ocazia „Zilelor culturii rominești".
------ »------

Pescuit
MOSCOVA. — La 3 noiembrie N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri ai U.R.S.S., l-a primit în cabinetul său de lucru pe Giuseppe Codacci Pisanelli, președintele Consiliului Uniunii Interparlamentare, cu care a avut o convorbire.LEOPOLDVILLE. - Opinia publică din Republica Congo, indignată de acțiunile piraterești ale bandelor mercenare ale Iui Chombe, cere cu tot mai multă insistență să fie adoptate măsuri hotărite în scopul realîpirii Katangei. După cum a devenit cunoscut la Leopoldville, zilele trecute subunități ale armatei naționale congoleze au pornit ofensiva împotriva bandelor lui ChombePARIS. — Potrivit ultimelor date apărute în presă ca urmare a masacrului organizat de autoritățile franceze din Algeria numărul morților se cifrează la 86 persoane. 

raportul de forțe din lume care s-a creat în favoarea lagărului socialist, toate acestea sînt chezășii sigure ale succesului în domeniul îndeplinirii sarcinilor însuflețitoare trasate de Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.
„Multe alte țări 

vor urma exemplul 
U. R. S. S.“

COLOMBO 3 (Agerpres). — 
Corespondentul agenției TASS 
a cerut mai multor militanți 
de seamă pe tărîm obștesc din 
Ceylon să-și împărtășească pă
rerea despre lucrările Congre-

ONU Numai dezarmarea generală și totală 
poate izbăvi popoarele de primejdia 

unui nou război
Intervenția reprezentantului U. R. S. S. înNEW YORK 3 (Agerpres). — TASS transmite : In ședința din 

dimineața zilei de 2 noiembrie a Comitetului Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a luat cuvîntul delegatul sovietic S. K. Ța- 
rapkin, care a expus poziția delegației sovietice asupra proiec
tului de rezoluție al Ghanei, Indiei, Nepalului, R.A.U., Etiopiei 
și Iugoslaviei, care se discută în prezent în comitet.Această rezoluție cheamă la restabilirea moratoriului asupra experiențelor nucleare pînă la încheierea tratatului cu privire la încetarea experiențelor nucleare sau a tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală.Delegatul sovietic a arătat că multe delegații continuă să abordeze problema experiențelor nucleare fără a o lega de problema dezarmării generale și totale.

Unica cale sigură și de nă
dejde spre izbăvirea popoare
lor de teama unei noi catas
trofe militare, spre eliberarea 
oamenilor de povara grea a 
cheltuielilor militare este de
zarmarea generală și totală. Numai rezolvarea acestei probleme fundamentale va asigura rezolvarea tuturor celor

Alegerea noului secretar 
general provizoriu al 0. N. U.NEW YORK 3. De la trimișii speciali Agerpres la O.N.U. :Vineri dimineața a avut loc o ședință închisă a Consiliului de Securitate, sub președinția lui Valerian Zorin, pentru desemnarea secretarului general provizoriu în locul rămas vacant după moartea lui Dag Hammarskjoeld.Consiliul de Securitate a aprobat rezoluția propusă de Ceylon, R.A.U. și Liberia și a recomandat Adunării Generale numirea în funcția de secretar general provizoriu a ambasadorului Birmaniei la O.N.U., U Thant.După cum se știe delegația sovietică a dat dovadă de elasticitate și înțelegere în chestiunea numirii unui secretar general ad-interim al O.N.U. Nedorind să complice lucrările celei de-a 16-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., delegația sovietică n-a insistat asupra creării imediate a conducerii aparatului O.N.U. din care să facă parte reprezentanții celor trei grupuri principale de țări — socialiste, neutre și capitaliste, și a ho- tărît să accepte provizoriu numirea secretarului general ad- interim. Trebuie subliniat că blocul occidental a depus e- forturi pentru a strecura în acest post pe omul său. tre- cînd peste Consiliul de Securitate, adică fără asentimentul Uniunii Sovietice. Dar a_ ceste încercări au eșuat.Astfel „New York Times"

LAOS: Rebelii ațiță din nou
flacăra războiului

HANOI 3 (Agerpres). — Postul 
de radio „Vocea Pafet Lao“ a di
fuzat la 3 noiembrie o declarație 
a Comitetului Central al Partidului 
Neo Lao Haksat în legătură cu 
continuarea provocărilor militare 
din partea grupării rebele a lui 
Fumi Nosavan în Laos.

în declarație se arată că în 
ultimul timp rebelii au intensificat 
provocările militare împotriva tru
pelor guvernamentale și a deta
șamentelor Pate) Lao și, avînd 
sprijinul direct al Stafelor Unite 
și al partenerilor lor din S.E.A.T.O., 
se pregătesc pe față să dezlănțuie 
din nou războiul în Laos.

al P.C.U.S.
sului al XXII-lea al Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice. Preotul budist Sara- 
nankara, secretar general al 
Consiliului Păcii din Ceylon, 
laureat al Premiului Interna
țional Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare", a decla
rat : Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. garantează că în 
Uniunea Sovietică va ți obți
nută această situație fericită, 
și sînt convins că multe alte 
țări vor urma exemplul Uniu
nii Sovietice.

Abdul Aziz, președintele 
Congresului Democrat al Cey
lonului, a declarat: „Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S. 
reprezintă o nouă etapă nu 
numai în viața popoarelor 
Uniunii Sovietice, ci totodată 
în viața întregii omeniri.

lalte probleme speciale separate, inclusiv a problemei încetării experiențelor cu arma nucleară.A fost un timp cînd guvernul sovietic a admis posibilitatea rezolvării separate a problemei încetării experiențelor nucleare fără a se aștepta rezolvarea problemei dezarmării în ansamblu. La 31 martie 1958 U.R.S.S. a încetat în mod unilateral experiențele nucleare, deși ea a efectuat mai puține experiențe de acest fel decît S.U.A. și Anglia. Dar, ulterior, în cursul tratativelor de la Geneva, guvernul sovietic s-a ciocnit de împotrivirea dîrză a puterilor occidentale.In aceste condiții, guvernul sovietic s-a văzut pus în fața 

nevoit să recunoască acest fapt scrie: „De la început Uniunea Sovietică a susținut necesitatea recomandării de către Consiliu. Dat fiind că a- ceastă poziție a avut sprijinul unui număr de puteri, Statele Unite au renunțat și au acceptat această procedură".U Thant este în virstă de 52 de ani. El a absolvit universitatea din Rangoon după care a lucrat în domeniul în- vățămîntului. U Thant a deținut funcții importante în organizațiile sodal-politice și de stat din Birmania, printre care în Liga pură antifascistă a libertății poporului și în cancelaria primului mini- stru. U Thant are o mare experiență în activitatea organelor internaționale. El a fost șeful delegației birmane 1a OJT.U. în ultimele cinci sesiuni ale Adunării Generale a OJT.U„ inclusiv actuala sesiune.U Thant a reprezentat Birmania la numeroase conferințe internaționale. El a însoțit pe primul ministru al Birmaniei U Nu la recenta conferință a statelor dezangajate care a avut loc la Belgrad.
*

WASHINGTON 3 (Ager
pres. — Agenția France Presse 
anunță că Adunarea Genera
lă a O5.U. a adoptat in una
nimitate rezoluția prin care 
U Thant (Birmania) a fost nu
mit secretar general provizo
riu al O.N.U. pînă la data de 
!• aprilie 1963.

în prezent, se spune în declara
ție, patru batalioane ale rebelilor 
și subunități ale ciankaișiștilor a- 
tacă pozițiile trupelor guverna
mentale în partea de nord-est a 
provinciei Luang Prabang. în 
Laosul inferior rebelii, în colabo
rare cu trupele tailandeze și sud- 
viefnameze folosind forțe impor
tante, desfășoară ofensiva asupra 
orașului Attope și asupra regiu
nilor eliberate din provincia Sa- 
vannakef. Avioane americane și 
tailandeze săvîrșesc zilnic atacuri 
în spatele frontului trupelor guver
namentale, bombardînd și mi- 
traliind regiunile eliberate.

In cinstea 
Marelui 

Octombrie
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite t La 2 noiembrie 
reprezentanți al partidelor comu
niste șl muncitorești care se află 
la Moscova au luat parte la adu
nări festive ale reprezentanților 
opiniei publice din capitala so
vietică închinate celei de-a 44-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Luînd cuvîntul la adunarea oa
menilor muncii din raionul Lenin
grad din Moscova Luis Carlos 
Presfes, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist din Brazi
lia, a subliniat că Congresul el 
XXII-lea are o importanță istorică, 
iar Programul adoptat la acest 
Congres deschide o adevărată e- 
pocă în istoria omenirii.

La adunarea festivă a oameni
lor muncii din raionul Bauman din 
capitala U.R.S.S. au luat cuvîntul 
L. Sharkey, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Australia, A. Cunhal, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Portugalia și alții.

Comitetul Politienecesității de a se preocupa de întărirea capacității de apărare a U.R.S.S. și a fost nevoit să reia experiențele nucleare.Măsurile care au fost adoptate pentru întărirea forței de apărare a Uniunii Sovietice servesc în același timp și securității tuturor celorlalte state și popoare iubitoare de pace, cauza comună a menținerii și consolidării păcii. A- ceia care pregătesc un război trebuie să știe fără echivoc că o agresiune din partea lor va primi un răspuns nimicitor.Țările care se pronunță pentru încetarea experiențelor nucleare, separat d* problema dezarmării generale și totale, sînt îngrijorate în mod sincer de consecințele experiențelor nucleare. Probabil că deocamdată ele nu-și dau încă seama cît de complicată este situația internațională.Propaganda occidentală, care a stîrnit o mare zarvă, se folosește de sentimentele lor umanitare pentru a împiedica Uniunea Sovietică să-și întărească capacitatea de apărare, și prin urmare, și pacea în întreaga lume. Numai forța predominantă a Uniunii Sovietice poate răcori capetele adepților înverșunați ai transformării războiului rece într-un război cald. Iată de ce Uniunea Sovietică nu poate sprijini rezoluția care prevede încetarea experiențelor nucleare separat de rezolvarea întregii probleme a dezarmării generale și totale. Trebuie să ne dăm pe deplin seama de faptul că primejdia de război nu 
poate fi înlăturată decit prin 
rezolvarea practică a princi
palei probleme a timpurilor 
noastre — problema dezarmă
rii generale ți totale.Rezoluția prezentată de Ghana, India. Nepal, RAU. Etiopia și Iugoslavia a fost a- probată cu 72 voturi pentru și 21 contra.Rezoluția va £ prezentată spre examinarea Adunării Generale a O.N.U.

n octombrie 1960, In Re
publics Salvador, cel mai 
<n>c stat de pe corr’nentul

latmo-american, s-au înregistrat 
două lovituri ce stat. Faptul in 
sine n-ar fi atras afen'ia nimănui. 
Ani de-a rindul ne-am obișnuit 
cu banale'e schimbări de pre
ședinți de guverne din această 
jară, înlocuiri de monopoluri stră
ine omn poten'e pentru ca inte
resele lor să lie mai perfect a- 
părate ; cu lovituri de stat de pa
radă care n-au modificat nimic, în 
furgonul cărora s-au adus regi
muri efemere, atit de efemere in
cit, cîteodată, nici istoricii respec
tivei emisfere nu le-au mai in
clus în manuale. Doar le citează
expeditiv intr-o frază ca aceasta : 
intre anii cutare și cutare, să zi
cem în trei ani, au existat 7 pre
ședinți.

Ceea ce se intimplă acum in 
Salvador provoacă însă emoție la 
Washington. S-a format aici o 
zonă sensibilă sau, făcind uz de 
expresiile preferate ale presei din 
S.U.A. — s-a creat o stare poten
tial explozivă. Această republică 
din America Centrală are o su
prafață de 21.300 km p și o 
populație de 2.100.000 locuitori. 
Locuitorii ei au de făcut față ace
lorași probleme interne acute 
care stăteau și in fața populației 
cubane, înaintea înlăturării dicta
torului Batista. Iar exemplul Cubei 
revoluționare, în acest caz, este 
cit se poate de contagios.

Care sînt aceste probleme „co
mune" ? In Cuba, principala cul
tură era trestia de zahăr exploa
tată de monopoluri americane și 
de cl/iva latifundiari locali. In Sal-

Seceta cumplită care a bintuit în Yemen amenință cu foametea populația acestei țări. Uniunea Societăților de Cruce Roșie și Semilună F.oșie din U.R.S.S. a hotărît să dăruiască poporului din Yemen 10.000 de tone de griu. In fotografie : încărcarea griului pentru Yemen pe vasul sovietic „Stepnoi"Acțiunile S.U.A. in Vietnamul de sud - primejdie reală pentru pace
Comunicatul Ministerului Afacerilor Eiternc al U.R.S.S.MOSCOVA 3 (Agerpres). - După cum anunță TASS la 3 noiembrie Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a dat publicității un comunicat în care atrage atenția asupra faptului că în urma acțiunilor agresive ale S.U.A. situația din Vietnamul de sud se înrăutățește tot mai mult și se crează o primejdie reală pentru pace.In comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. se amintește că cu cîtva timp în urmă ministrul Afacerilor Externe al Republicii Democrate Vietnam, Ung Van Khiem, a adresat scrisori celor doi președinți ai conferinței de la Geneva pentru Indochina din 1954 — Andrei Gro- mîko, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., și Home, ministrul Afacerilor Externe al Marii Britanii în care a cerut luarea de măsuri pentru a se pune capăt amestecului american în treburile interne ale Vietnamului, precum și actelor ostile din partea S.UA și a autorităților sud-vietna- meze împotriva Republicii Democrate Vietnam.La 9 septembrie Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a adresat guvernului Marii Britanii nota guvernului sovietic în care se propunea ca cei doi președinți să ceară printr-o scrisoare guvernului S.U.A. să înceteze imediat folosirea Vietnamului de sud pentru desfășurarea activității subversive împotriva R. D. Vietnam și a celorlalte țări iubitoare de pace din Asia de sud-estGuvernul sovietic a propus un proiect de mesaj al celor doi președinți către guvernul S.UA în care se subliniază că încălcarea grosolană de către S.U-A și autoritățile sud- vietnameze a acordurilor de la Geneva pentru Vietnam, creează o primejdie pentru ; pacea și securitatea din regiunea Asie ce sud-estGuvernul Marii Britanii a răspuns la 3 noiembrie la nota guvernului sovietic. Dar din acest răspuns — se arată în Declarația M-A-E. al UJLSK. > — reiese că guvernul Marii Britanii nu manifestă dorința de a sprijini apelul cdor doi președinți către guvernul 1
In slujba a „14 familii66

vador, ramura dominantă a econo
miei este producția .boabelor oe 
aur", o varietate superioară ce 
cafea. Cafeaua, ca ș. acum aproa
pe doi ani zahăru. in Cuba, are 
un singur mare consumator : piața 
S.U.A. De capric e acestei p e e, 
de măsura în care ea e stabilă 
depinde și venitul saSadorie-ior. 
in cursul celui ce-a ’re ea trimes
tru al anului 1960, vinzări'.e de 
cafea au scăzut cu aproximativ 50 
milioane dolari. Aceas'a a dus .a 
o pierdere de aur și de devize 
care a făcut să seacă rezerve'e 
Băncii centrale de la 35,9 la 15,7 
milioane dolari.

Capitalul american e preze-' 
într-o proporție aproape absolută 
și în compania feroviară, in socie
tatea de electricitate ca și in ad
ministrația P.T.T. ; puținele fabrici 
— textile și alimentare — aparțin 
cetățenilor S.U.A. Pe pâmîntul 
Kuskatlanului (denumire dată de 
indieni Salvadorului) domină încă 
codexul nescris al cercurilor mo
nopoliste nordamericane în care 
unul dintre articole este astfel 
enunțat : America Latină e un 
imens staul de vite căreia ii tre
buie doar cițiva supraveghetori. 
Aceștia sînt reprezentanfii capita
lului monopolist din S.U.A., „cafe- 
taleros"-ii (marii plantatori indi
geni), vîrlurile ierarhiei bisericești 
catolice și o armată puțin nume
roasă (cu un efectiv de 3.000 sol
dați) însă cu mulți colonei. Com- 

S.U.A. căruia îi revine răspunderea pentru agravarea situației în Vietnamul de sud’ .în comunicatul dat publicității Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. informează, de asemenea, că la 14 octombrie ministrul Afacerilor Externe al R.D. Vietnam a adresat o nouă scrisoare celor doi președinți ai conferinței de la Geneva, în care le a- trage din nou atenția asupra urmărilor primejdioase ale intensificării amestecului S.U.A. în treburile Vietnamului de sud.în scrisoare se subliniază în mod deosebit pericolul pe care îl prezintă pentru cauza păcii în Asia de sud-est intențiile guvernului S.U.A. de a trimite trupe americane în Vietnamul de sud.Guvernul R.D. Vietnam califică acțiunile S.U.A. ca o încălcare grosolană a acordurilor de la Geneva și ca o provocare serioasă la adresa poporului vietnamez.
„Monopolurile din S.U.A. încasează 2—3 dolari pentru 

fiecare dolar pe care-l cheltuiesc în țările slab dezvoltate".(Din raportul lui N. S. Hrușciov la cel de al XXII-lea Congres al P.C.U.S.)

Cu una dă și cu alta ia 11 ! Desen de V. VASILIU

p ex represiv pentru ca celor ci- 
•orva fam :e înavuțiți în mii- 
n e cărora e concentrată aproape 
întreaga suprafață arabilă să le 
revină un venit anual, de 50 mi- 

oane co.on: (I dolar — 2,5 co- 
Ioni).

Rindu e crude care la antipo- 
du! huzurului au creat o viață de 
m zerie pentru peoni — în majo
ritatea lor considerabilă metiși și 
.ndieni: a- de-a rindul ei nu văd 
carnea și laptele.

Populația sa vadoriană nu s-a 
re -g at insă într-o atitudine fata- 

stă, accept'ndu-i pe cei care o 
condamnă la mizerie și incultură, 
ia înapoiere generală.

In 1932 s-a produs insurecția 
pop- ară mpotriva dictaturii ge
neralului Martinez din cauză că 
foametea cuprinsese întreaga țară: 
gloan-e.'e au secerat atunci 10.000 
de luptători pentru libertate, ală- 

de ei căzînd și fruntașul re
voluționar Agustin Mărfi. In larg 
patrula vasul de linie american 
„Rochester" fiind gata să debarce 
unități ale infanteriei marine. In 
mai 1944 o grevă generală urma
tă imediat de o insurecție popu
lară pusese capăt dominației lui 
Martinez. Urmaseră cîțiva ani cînd 
dictatorii apăreau și dispăreau 
unul după altul pînă ce în 1956 
fusese „ales" președinte colone
lul Jose Maria Lemus. Instabilita
tea politică internă de aproape 
12 ani avea o multitudine de cau

DEDESUBTURILE
UNU! TURNEU FULGER

Turneul principalului consilier militar al Casei Albe, generalul Maxwell Taylor, în Extremul Orient a luat sfîrșit. înapoindu-se la Washington, Taylor va raporta președintelui Kennedy, după expresia agenției ASSOCIATED PRESS, „ce crede el că trebuie făcut pentru a contracara primejdia comunistă... (citește : lupta de eliberare na- ’ țională).Pentru îndeletnicirile gene- i ralului Taylor în săptămîna i petrecută în Vietnamul de sud este elocvent următorul episod : el a vizitat un post fortificat sud-vietnamez situat la o jumătate de milă de zona demilitarizată, scrutînd prin aparatele de ochire ale unei piese de artilerie teritoriul R. D. Vietnam. De asemenea el a inspectat frontierele Vietnamului de sud cu Laosul și Cambodgia dintr-un avion care zbura la mică înălțime. Așa dar consilierul militar al Casei Albe s-a ocupat direct de stadiul pregătirilor menite să I înlesnească folosirea teritoriu- 1 lui sud-vietnamez ca bază de agresiune împotriva vecinilor săi.Mai presus de orice însă generalul american a fost preocupat de soarta dictatorului sud-vietnamez Ngo Dinh Diem, al cărui regim se clatină sub loviturile năpraznice ale mișcării de eliberare națională din Vietnamul de sud.Chiar în parlamentul din care a eliminat brutal orice I opoziție, dictatorul de la Sai- i gon a recunoscut că în Vietnamul de sud se desfășoară I „un adevărat război". Printre ; cele mai recente telegrame i referitoare la evoluția luptelor | din Vietnamul de sud se men- | ționa din surse oficiale din ; Saigon că au căzut de ambe- I le părți peste 90 de morți și 200 de răniți, ceea ce evocă , limpede amploarea luptelor | ce se desfășoară.i în fața perspectivei răsturnării sîngerosului dictator sud-I vietnamez, principala misiune a • lui Taylor — după cum scria ziarul american „STAR" — era aceea de a stabili „dacă este ori nu necesară și posibilă o intervenție armată directă a S.U.A. în sprijinul regimului lui Ngo Dinh Diem". Dar la încheierea vizitei dile- i ma n-a fost rezolvată. Ezitări- ' le americane de a trimite uni- i tați militare în Vietnamul de sud nu izvorăsc din grija de a nu complica situația. Se știe doar că la Saigon sînt prezente numeroase misiuni militare alcătuite din ofițeri a- aericani, iar cplicarea acordului încheiat in urmă cu cite-

ze : în primul rînd existența unei 
stări aproape permanente de re
voltă populară care impunea mo
nopolurilor americane și „elitei" 
locale să caute șefi de stal cit mai 
duri. Referindu-se la această pe
rioadă, ziarul studențesc „Opinion 
estudiantil" scria că Salvadorul 
era condus „de un regim ale că
rui principii de bază erau dema
gogia, cruzimea și jaful".

Cînd Lemus, sprijinit de arma
tă, biserică și caietaleros a întețit 
prigoana antipopulară încheind cu 
dictatorul Guatemalei, Zdigoras 
Fuentes, un tratat secret de luptă 
împotriva „penetrației comuniste" 
și a Cubei revoluționare, rezisten
ța salvadorienilor a devenit mai 
vie. Puternice demonstrații anti- 
imperialiste se țineau lanț în capi
tala țării. Un grup de ofițeri supe
riori — îndeosebi colonei — care 
și-au terminat studiile in Germa
nia hitleristă — a hotărî! să-l înlă
ture pe Lemus socotindu-l insufi
cient de puternic ca să reziste 
presiunii. Conspirația fascistă a 
fost însă dejucată de elemente 
ponderate din armată, care în a- 
lianță cu reprezentanți ai micii 
burghezii l-au izgonit în octom
brie 1960 pe Lemus.

Populația era în așteptarea în
noirilor fundamentale. Junta a sfat 
însă în expectativă : ea a acordat 
unele libertăți politice și a refu
zat să semneze tratatul anticomu
nist încheiat de Lemus și Fuen

va luni de vicepreședintele S.U.A., L. Johneon, în timpul vizitei la Saigon, s-a soldat cu intensificarea livrării de armament și cu sporirea numărului de „consilieri militari”. In lealitate, S.U.A. se tem să nu se „împotmolească" în Vietnamul de sud, la iei cum odinioară au pățit predecesorii lor, colonialiștii francezi. Totodată, guvernul american trebuie să țină seama că prezența forțelor armate americane alături de trupele fascistului Diem ar atrage o ură și mai înverșunată din partea popoarelor asiatice împotriva imperialismului american. „Sosirea de forțe armate americane — nota joi ziarul englez „GUARDIAN" — ar face ca guvernul de la Saigon să fie și mai rău văzut".Pe lîngă misiunea principală de a întreprinde tot ce poate pentru a prelungi agonia actualului regim sud-vietnamez, generalul Taylor a urmărit și alte țeluri în călătoria sa în Extremul Orient. Să reținem de pildă faptul că în timpul prezenței sale la Bangkok activitatea provocatoare a Tai- landei împotriva Cambodgiei s-a intensificat într-o asemenea măsură îneît Norodom Sianuk a fost nevoit să rupă relațiile diplomatice cambod- giano - tailandeze. Acțiunea concentrată a S.E.A.T.O. împotriva Cambodgiei a iost completată de un comunicat sud-vietnamez care pretindea perfid că unități cambodgiene ar fi pătruns pe teritoriul Vietnamului de sud. Acest comunicat căuta o justificare, cusută de fapt cu ață albă, pentru o intervenție imperialistă în Cambodgia. Replica promptă a parlamentului cambodgian care a dat șefului statului autorizația de a întreprinde orice măsuri va crede de cuviință pentru a stăvili politica agresivă americană, a avut darul să atragă atenția că Cambodgia este hotărîtă să-și apere independența și neutralitatea.Turneul generalului Maxwell Taylor în Extremul Orient a confirmat faptul că imperialismul american pune la cale în permanență noi planuri a- gresive, dar posibilitatea lor de aplicare devine pe zi ce trece mai dificilă. Experiența acumulată de Taylor în timpul războiului din Coreea sau în comandamentul N.A.T.O. care 
a fost determinantă în rechemarea sa „din retragere" la înalta funcție de consilier principal prezidențial nu poate născoci soluții capabile să Infringe năzuința de liheria*» a popoarelor.

Z. FLOREA
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tes. Dar chiar și aceste măsuri ex
trem de moderate au declanșat 
un val de campanii în S.U.A. îm
potriva noului regim Salvadorian. 
„O deschidere spre Castro", „Co
muniștii amenință America Centra
lă", „In Salvador apare un Fidel", 
cam acestea erau titlurile obiș
nuite ale articolelor apărute în 
presa nord-americană. Titluri ațî- 
țătoare pentru ca cetățeanului 
S.U.A. să i se pară că destinul îi 
este periclitat dacă în Salvador 
locuitorii își mărturisesc dorința 
de a se despărți de un regim con
fecționat la Washington. Ambasa
da S.U.A. din Salvador îi îndem
na pe ofițerii reacționari să răs
toarne guvernul, ceea ce s-a și 
întîmplat la începutul acestui an. 
„E locul să amintim, scria Manuel 
Rosales, publicist din Nicaragua, 
că guvernul rebel al coloneilor 
care declarase imediat că e gata 
să se alăture acțiunilor împotriva 
Cubei revoluționare, a fost în gra
bă recunoscut de administrația 
Kennedy". Agenția France Presse 
relata recent că junta coloneilor a 
și pus la dispoziția S.U.A. baze 
pentru instruirea contrarevoluționa
rilor cubani.

Așa că Salvadorul este din nou 
în mîinile reacționarilor.

Triumviratul — 14 familii, colo
neii și reprezentanți ai monopolu
rilor americane — a reinstaurat 
în numele „democrației" un regim 
de dictatură. In actuala conjunctu
ră, integral neprielnică dictaturilor 
sud-americane, și cea reintrodusă 
în Salvador are zilele numărate, 
și aici, cum scrie „Tribune des 
Nations" trebu.nd să se schimbe 
ceva...

VALENTIN URUM

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA î București. Piața „Scînteii", TeL 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii' STAS 3452 52.

S.UA
S.UA

