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Volumul cuprinde ra
poartele și cuvintul de în
cheiere a lucrărilor Con
gresului rostite de N. S. 
Hrușciov; Programul 
P.CU.S.; Rezoluții și ho- 
tăriri adoptate de Con
gres ; Cuvîntarea tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Congresul al 
XXn-lea al P.C.U.S,

1 merii

Instituirea „Zilei Tineretului

din Republica Populară Romină"
Anul acesta (19—20 martie) s-au îm

plinit 40 de ani de la crearea de către 
Partidul Comunist din Rominia a orga
nizației comuniste de tineret din țara 
noastră.

Cu acest prilej, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn a hotărit

instituirea „Zilei Tineretului din Repu
blica Populară Romină”, cînd se va 
aniversa și crearea Uniunii Tineretului 
Comunist.

Ziua Tineretului va fi sărbătorită în 
fiecare an, în ziua de 2 mai.

Au de ce să se bucure prim maistrul oțelar, comunistul Maziliu Sebastian și tînărul topi- 
tor șef Fugaciu Florea de la oțelâria Martin a Combinatului metalurgic Reșița. Șarja a 

fost de bună calitate.
Foto : I. CUCUACȚIUNI DE MUNCĂ PATRIOTICĂ

Maistrul Cozma Anica din

secția

cil de

errata

furnaliștilor
PENTRU ÎNFRUMUSEȚAREA

rectifioar0 a Fabri-

rulmenți din Birlad

tînărului Râd eseu

Dumitru cum se face con

trolul corect ai rulmenților.

Foto : N. STELORIAN

Furnaliștii de la Calan au 
obținut în ultimul timp un 
indice de utilizare a agrega
telor cu circa 50 la sută mai 
mare decît realizările medii 
ale anului 1959. Pe această 
cale ei au produs anul acesta 
peste plan o cantitate de fontă 
din care se pot fabrica circa 
800 de tractoare.

Concomitent cu ridicarea

productivității furnalelor a 
fost îmbunătățită și calitatea 
fontei. Rebuturile, de exem
plu, au fost reduse cu mai 
mult de 30 la sută față de 
normele admise.

Succesele furnaliștilor din 
Calan sînt rod al unor per
fecționări aduse procesului 
tehnologic.

La TimisoaraV
La Fălticeni

(Agerpres)

prezenți pe frontul
consolidării noilor G.A.C.

Raid prin cîteva gospodării colective din raionul Salonta
n raionul Salonta sînt acum 51 de gospodării 
colective. 19 dintre ele au luat ființă în iarna 
aceasta, iar multe altele, înființate cu un an 
sau doi în urmă, cu un număr mai mic de fa
milii, cuprind acum tot satul. Cele 19 gospo
dării noi cuprind peste 16.000 de hectare.. Ele 
și-au întocmit planurile de producție cu ajuto

rul specialiștilor din raion și au și pornit să îndeplinească 
aceste planuri. Din primul an, noile gospodării colective au 
de obținut producții mari, ele trebuie să-și dezvolte averea 
obștească, să asigure noilor colectiviști venituri personale 
mari.

La îndeplinirea acestor sarcini sînt chemați și tinerii co
lectiviști.

Din primele zile
Aici, la Cheșa, gospodăria 

colectivă a fost inaugurată a- 
nul trecut. Dar nu cuprindea 
atunci decît 77 de familii, pe 
cîtă vreme azi în ea s-au unit 
toate cele peste 450 de familii 
ale satului.

Gospodăria se află, deci, la 
un nou început de drum.

Nu sînt multe zile de cînd 
a fost definitivat planul de 
producție. Trebuie obținute 
producții mari la toate cultu
rile. Trebuie dezvoltat sectorul 
zootehnic, legumicultura.

Pe tinerii colectiviști i-am 
găsit la lucru. De pe 30 de 
hectare colectiviștii și-au pro
pus să scoată o producție de

5.000 kg de porumb boabe 
la hectar. încă din toamnă 
s-au luat măsurile cuvenite și 
printre colectiviștii care au 
lucrat la executarea lucrărilor 
acestea au fost mulți tineri. 
Ei au împrăștiat pe cîmp 1.500 
kg de azotat de amoniu și au 
transportat cite 30 tone de 
gunoi de grajd pe fiecare din 
iele 30 de hectare. Tinerii con
ductori de atelaje transportă 
acum în continuare gunoi de 
grajd pe celelalte suprafețe 
care trebuie să fie îngrășate. 
Gospodăria are de construit 2 
grajduri pentru cîte o sută de 
capete, o maternitate de scroa
fe și două pătule. Consultîn- 
du-se cu conducerea gospodă
riei, organizația U.T.M. i-a 
ales pentru echipele de cons-

TELEGRAME
Tovarășului DIMITĂR GANEV 

Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

SOFIA

Dragă tovarășe Ganev,
Permiteți-mi ca în numele Consiliului de Stat al Republicii 

Populare Romîne și al meu personal să vă transmit cele mai 
sincere felicitări cu prilejul realegerii dv. în funcția de pre
ședinte al Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare 
Bulgaria. w .

Vă urez din toată inima multă sanatate și succese tot mai 
mari în activitatea dv., pentru dezvoltarea și prosperarea Bul
gariei socialiste, pentru bunăstarea poporului frate bulgar, 
pentru întărirea continuă a prieteniei și colaborării multilate
rale dintre țările noastre, pentru triumful nobilei cauze a păcii 
și socialismului. ___ _

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
Președintele Consiliului 
al Republicii Populare

de Stat 
Romine

Tovarășului ANTON JUGOV 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Vă rog să-mi permiteți, tovarășe președinte, ca în numele 

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și al 
meu personal să vă felicit călduros cu ocazia realegerii dv. ca 
președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria.

Vă urez din inimă noi succese în activitatea dv. consa
crată construirii unei vieți fericite poporului frate bulgar, întă
ririi prieteniei și colaborării romîno-bulgare, menținerii și con
solidării păcii în lumea întreagă.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Vă rog să-mi permiteți, tovarășe președinte, ca

Pregătiri pentru sezonul
Cabanele din stațiunile de pe 

/alea Prahovei au fost amenajate 
in vederea sezonului turistic de 
vară. In urma noilor amenajări, 
cabanele din masivul Bucegilor 
și-au sporit capacitatea cu aproape 
[140 de locuri. De asemenea, la

cabanele existente aici s-a mai 
adăugat anul acesta încă una, a- 
ceea de la Cheile Zănoagei, cu o 
capacitate de 100 de locuri. Ca
banele Vîrful cu Dor, Caraiman și 
Piatra Arsă au fost conexate la 
rețeaua electrică de înaltă fensiu-

tructori pe cei mai pricepuți 
tineri șl ei au primit bucuroși 
această muncă. Unele lucrări 
au și început; se toarnă fun
dațiile pentru grajduri.

Planul de producție preve
de 6 hectare de grădină din 
care 4 irigate. Pentru asta a 
trebuit să fie săpat canalul 
principal pentru aducerea 
apei. 30 de tineri harnici au 
lucrat acolo zi de zi și canalul 
a fost gata în cîteva săptă- 
mîni.

Hotărîrea 
adunării 

generale U. T.M.
Fetidul este un sat mic, cu 

mai puțin de 400 de familii, 
unite într-o gospodărie colec
tivă cu numele de „Țarina 
nouă". Colectiviștii de aici 
au acum multe treburi de fă
cut : să pună bazele sectorului 
zootehnic, să execute lucrările 
din campania agricolă de pri
măvară. La toate aceste tre
buri o contribuție importantă 
o pot aduce și tinerii colecti
viști. Dar în ce fel ? Comite-

tul organizației U.T.M. a pre
gătit o adunare generală qn 
următoarea ordine de zi:

1. Constituirea grupelor. 
U.T.M. pe brigăzi.

2. Sarcinile imediate 
utemiștilor și tinerilor.

Adunarea generală s-a , 
nut în ziua de 15 martie. Iată 
ce s-a desprins din referatul 
prezentat și din discuțiile pur
tate acolo.

Planul de producție al gos
podăriei a fost stabilit. Se știe 
pe ce suprafețe se vor cultiva 
porumbul, plantele de nutreț, 
cartofii ?i așa mai departe. Se 
știe și ce producții vor tre
bui obținute. Sînt producții 
mari, pe care țăranii din sat 
nu le-au scos niciodată de pe 
pămîntul lor. Ca să poată să 
le obțină acum, vor trebui a- 
plicate multe lucrări noi, tre
buie îngrășat bine pămîntul. 
In adunare s-a luat hotărîrea 
ca tinerii colectiviști să parti
cipe cu toții la transportul 
gunoiului de grajd pe 80 hec
tare.

In perioada lucrărilor de 
întreținere va trebui depus un 
mare volum de muncă. Ală
turi de vîrstnici vor trebui să

ale

ti

lucreze și tinerii, fără între
rupere. In hotărîrea adunării 
s-a înscris prevederea ca în 
mod deosebit în perioada a- 
cestor lucrări să nu lipsească 
nici o zi de la lucru nici unul 
din cei 120 de tineri colecti
viști. Vor trebui ținute adu
nări pe grupele U.T.M. în 
care se va analiza munca ti
nerilor în campania de între
ținere a culturilor.

Apoi, gospodăria a planifi
cat să construiască acum graj
duri. Prima construcție și cea 
mai urgentă este aceea a unui 
grajd de 100 de capete, pen
tru care colectiviștii au primit 
un împrumut de la stat de 
60.000 lei. Trebuie începută 
imediat construcția.

— Să lucreze fiecare tînăr 
cîte două zile la construcții!

a venit din sală o propunere.
A fost socotită ca o propu

nere bună.
In afară de asta, tinerii vor 

confecționa 4.500 de chirpici.
Gospodăria colectivă are de 

cumpărat animale de produc
ție cu care se va întemeia un

Chiar dacă vremea capri
cioasă ne mai amintește din 
cînd în cînd de iama geroasă; 
pretutindeni se simte prezența 
primăverii. La Timișoara, oraș 
al parcurilor, primăvara gă
sește noi construcții care dau 
și mai mult orașului o notă 
de tinerețe. Am aflat că în 
curînd se vor deschide nu
meroase șantiere unde tinerii 
vor contribui prin munca pa
triotică la realizarea unor im-- 
portante obiective. Tovarășul 
loan Bușe, prim-secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M., 
ne-a informat despre 
tivele la care vor lucra 
pentru gospodărirea și 
musețarea orașului.

„Mobilizați de organizațiile 
de bază U.T.M., tinerii din 
orașul nostru vor participa la 
curățirea și amenajarea parcu
rilor, spațiilor verzi, aleelor 
existente în orașul nostru. 
Pentru a da un caracter cît 
mai organizat acestei acțiuni 
am repartizat tinerii din ca
drul școlilor medii și profe
sionale pe obiective concrete, 
ținînd seama de vecinătatea

obiee- 
tinerii 
înîru-

lor cu aceste spații. Tinerii 
din fabrici, au o inițiativă in
teresantă, aceea de a face cît 
mai atrăgător locul lor de 
muncă și în acest sens ei a- 
menajează mici parcuri, alei, 
ca de exemplu la Fabrica „E- 
lectromotor“, la U.M.T. și al
tele.

Mii de tineri — a spus în 
continuare tovarășul loan 
Bușe — vor ajuta la termi
narea canalizării rîului Bega 
în porțiunea ce trece prin 
oraș.

Cît privește participarea ti
nerilor la acțiunile de muncă 
patriotică din acest an, avem 
un plan bogat. Crearea de că
tre tinerii din orașul nostru a 
unui ștrand de mare capaci
tate, activitatea intensă ce ei 
o desfășoară la construirea 
unui stadion care va avea o 
capacitate de 40 mii de locuri, 
participarea efectivă la ame
najarea unor străzi și alei, pe 
care trec și ei în drum spre 
fabrică și școală, sînt numai 
cîteva din obiectivele mai im
portante*

M. CARANFIL
V. CĂBULEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Muncitoarea Vera Tasia 
de la secția emailat cu 
fire de sticlă a Fabricii de 
cabluri și materiale elec- 
troizolatoare din Capitală 
este fruntașă a întrecerii 

socialiste

Foto : AGERPRES

turistic
ne. Au fost, de asemenea, repa
rate drumurile ce duc spre ca
bane, s-au amenajat scări noi și 
înlocuit balustradele vechi.

(Agerpres)

Pentru recoltele acestui an
vîrsfnici, 

la G.A.C.
comuna

colecti- 
„Scîn- 

Popești,

?»
de
din

Focșani, se pregătesc in- 
vederea începerii campa-

Tineri 
vișfii i 
feia" 
raionul 
fens în 
niei agricole de primăvară. Au fost 
transportate pînă în prezent peste 
1.200 tone de gunoi de grajd 
bine putrezit cu care vom îngrășa

pesfe 600 de hectare. Totodată 
am selecționat întreaga cantitate 
de sămînfă de ovăz, fasole, floa- 
rea-soarelui, necesară, iar zilele 
acestea a fost adusă cantitatea de 
2.500 kg porumb hibrid de la 
baza din Focșani.

AL. CONST ANTINESCU 
colectivist

VA
„Noi ne făurim feri

cirea în mijlocul co
lectivului socialist și a- 
jutați de el"- (Dintr-o 
scrisoare)

nt. GUIA

ION TEOHARIDE

MAI AMINTIȚI t>
și ima- 

locuri ale

Orașul Fălticeni- a cunoscut 
o puternică dezvoltare în anii 
regimului de democrație popu
lară. La înfrumusețarea sa 
contribuie din plin și tinere
tul. Despre acțiunile de mun
că patriotică privind gospo
dărirea și înfrumusețarea ora
șului, la care au participat 
tinerii, ne-a vorbit, la rugă
mintea noastră, președintele 
Sfatului ; 
Fălticeni, 
dru Liuță.

„Incepind încă din anul 
trecut peste 
oraș au desfășurat numeroase 
acțiuni de muncă patriotică.

Cu sprijinul tineretului am 
terminat și dat în folosință 2 
noi blocuri d-e locuințe cu cîte 
24 de apartamente fiecare. 
Importantă este și contribuția 
pe care tinerii au adus-o la 
construirea conductei de a- 
ducțiune a apei potabile intre 
rîul Moldova și strada Rădă- 
șeni. Realizarea acestor obiec
tive a făcut 
sirea unei 
420.000 lei".

Referitor la acțiunile de 
muncă patriotică ce vor fi 
întreprinse în primăvara aces
tui an cu sprijinul tinerilor 
din oraș, tovarășul Alexandru 
Liuță ne-a declarat în conti
nuare :

„Comitetul executiv al sfa
tului popular al orașului nos- 
stru împreună cu comitetul 
orășenesc U.T.M. au hotărît 
sa folosească contribuția tine
retului la o serie de noi lu
crări. Printre acestea se nu
mără : întreținerea a 15.000 
m.p. de parcuri și spații verzi, 
suprafață care va fi extinsă 
ulterior la 22.000 m.p., ame
najarea unui ștrand prevăzut 
cu o plajă de nămol antireu- 
matic. Tinerii vor mai contri
bui la extinderea conductei de 
aducțiune, la terminarea pină 
la 1 Mai a sălii cinemascopu
lui cu 450 locuri etc. Mo
bilizați de organizațiile de 
bază U.T.M. tinerii vor putea 
realiza și în acest an nume
roase economii, adueîndu-și 
contribuția la realizarea unor 
obiective menite să înfrumu
sețeze continuu orașul Fălti-

popular orășenesc 
tovarășul Alexan-

1.500 de tineri din

posibilă economi- 
sume de peste

— Ai citit aceasta carte? 
E ioarte frumoasa biblio
teca clubului. Utemiștii Ni- 
grâu Ghiță și Tulasman 
Ilie de la Șantierul de con
strucții Galați își aleg car

tea preferata.

jos se spune desprea ea că 
„luptă cu elan pentru înde
plinirea și depășirea planu
lui de producție, fiind în per
manență exemplu 
de muncă“.

Și tot de atunci

scrisorii aproape trei ani. Și 
iată că autoarea s-a ținut de 
cuvînt. Ea ne roagă s-o in
formăm despre viața Aurei : 
unde lucrează, cum o duce, 
ce-i face fetița. S-a petrecut 
totul așa cum a scris ea, sau 
altfel ?

Ce-i putem răspunde ?
Da. totul s-a petrecut în

tocmai așa.
La cîteva zile de la aflarea 

cazului, muncitorii Coopera-

credere nețărmurită în vii
tor. Cititoarea noastră a avut 
dreptate : „Noi nu ghicim 
ci ne vedem viitorul cu si
guranță. Noi ne făurim feri
cirea în mijlocul colectivului 
socialist și ajutați d© el". 
Din prima zi cînd a intrat 
în întreprindere, Aura a gă
sit în fiecare muncitor 
tovarăș 
Așa s-a 
nit apoi 
credere în propriile ei forțe, 
ca astăzi să se 
noul de onoare, 
fie : „...luptă cu 
în permanență 
locul de muncă 1".

Ce drum ar fi avut această 
tînără în viată pe vremea 
cînd în tară stăpîneau capi
taliștii si moșierii ? Mizeria 
și umilința ot fi strivit-o, stri
gătul ei de ajutor s-ar fi 
stins neauzit.

cuprinzînd gînduri 
gini despre diferite 
țării, era totodată o imagine 
din luminosul peisaj moral 
al vieții noi din patria noa
stră.

Una din scrisori 
totuși cea mai puternică 
emoție. Autoarea, 
muncitoare, descria 
mentul unei depline certitu
dini drumul pe car© avea să 
meargă Aura, în viitor, pe 
parcursul a zeci de ani.

„Iată — se spunea în scri
soare — cum văd eu viitorul 
Aurei : va merge să lucreze 
într-o întreprindere, în mese
ria pe care și-a dorit-o. Fe
tița va crește la căminul de 
copii, bucurîndu-se de toată 
îngrijirea. Din cîte-am înțeles, 
la școală era apreciată ca o 
elevă bună. Cu atît mai bine. 
Va continua să învețe 
școala serală de pe lîngă 
treprindere. 
va găsi tot 
muncă cît 
Peste cîțiva

Ne oprim
Scrisoarea 

următoarele 
într-atît de__ _— __
tul se va petrece așa îneît, 
peste o vreme, voi ruga re
dacția ziarului să confrunte 
cele scrise cu realitatea".

Au trecut 4e la publicarea

la locul

a trezitmaiititorii 
aduc, 
minte 
fetița 
14 
fost dată 
rinții ei,

și naivi să învețe 
în casa unui individ 
Batjocorită ea s-a întors 
sat cu un copil 
Luni de zile n-a 
curtea casei ;
prin care trecuse părea să-i 
întunece întreaga viață. Iată 
însă că ziarul nostru a scris 
despre ea. Sute și mii de 
scrisori au pornit atunci din 
toată țara, ca niște mîini 
frățești, spre redacți© și spre 
satul ei de lîngă Tîrgoviște, 
prin care tineri și vîrstnici 
o îndemnau să nu se lase 
copleșită, să aibă încre
dere în ea, în viață. Colecti
ve de muncitori din fabricile 
de confecții o chemau în 
mijlocul lor. O chemau și co
lective din alte întreprinderi: 
uzine metalurgice, combinate 
forestiere, S.M.T.-uri. șan
tiere de construcții etc. Și 
fiecare dintre aceste «criiOîL

î?i 
desigur, a- 
de
aceea 

ani

Aura, 
de 

care a 
de pâ- 
creduli 

croitoria 
pervers, 

în 
în brațe, 
ieșit din 

nenorocirea

o tînără 
cu senti-

la 
în
că 
în

Sînt sigură 
sprijinul atît 
și la învățătură, 
ani...".
aici.

se încheie cu 
rînduri: „Sînt 

convinsă că to-

Să discutăm

TINEREȚE 
EDUCAȚIE 
RĂIPUNDER!

tivei de producție „Steaua 
roșie" din orașul Ploiești au 
adus-o pe Aura la ei. Ea 
lucrează acum la secția im
primeuri. Muncitorii au aju
tat-o, într-adevăr, să se cali
fice în meseria dorită. Pe 
panoul de onoare, alături de 
fotografiile fruntașilor din 
cele peste 40 de secții de 
croitorie ale cooperativei, se 
află șl fotografia Aurei. Mal

Aura își 
împarte timpul zilei în 
de producție și ore de învă
țătură la școala serală. * 
privește fetița, 
ea s-a făcut mare, are 
ani și se mai află 
Casa copilului 
xemburg" — o 
moașă, minunat 
unde are cele necesare creș
terii ei, hrană, îmbrăcăminte, 
curățenie, asistență medi
cală.

Dar cum arată Aura acum? 
Am văzut-o nu de mult la ° 
adunare generală U.T.M. Cît 
s-a schimbat fetița aceea tă
cută, cu ochii triști 1 Era în
scrisă la cuvînt și s-a ridi
cat dreaptă, cu privirea se
nină, plină de însuflețire ; 
participa la dezbateri cu 
sentimentul responsabilității 
unui tînăr nou.

Transformarea aceasta atît 
de puternică își are izvorul 
în viața nouă p© car© o 
trăim, în grija și tăria colec
tivului, această forță uriașă 
care inspiră dragoste șl în-

ore

Cît 
Lăcrimioara, 

trei 
încă la 

„Roza Lu- 
clădire fru- 

amenajată.

un 
apropiat și bun. 

născut și a țîș* 
cu putere și în-

scrie la pa- 
sub fotogra- 
elan... fiind 
exemplu la

Este aceasta o mîndri© șl 
o forța a colectivității socia
liste.

Pentru constructorii vieții
noi din patria noastră. grija
pentru om este unul din
principiile supreme ale vie-
tu.

VASILE BARAN



ACOLO UNDE SE FĂUREȘTE

n marea bătălie 
pentru obținerea 
unor producții 
sporite pe ogoa
re, agronomul, 
zootehnistul și 
ceilalți specialiști 
sînt oameni dede la sate 

frunte. Ei sînt cei care îndru
mă, cu ajutorul științei, mun
ca pe ogoare, ei sînt dispece
rii gospodăriilor colective. 
Poate că nici nu mai sînt ne
cesare cuvintele care să sub
linieze ce mare nevoie are a- 
gricultura noastră de specia
liști, acum cînd numărul gos
podăriilor colective a crescut 
considerabil, iar cele vechi 
s-au mărit mult. Iată de ce 
mulți ingineri agronomi, zoo- 
tehniști, medici veterinari 
care au ocupat pînă acum di
ferite posturi administrative, 
ascultând îndemnul partidului, 
al Chemării Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști, 
au hotărît să-și schimbe func
țiile de birou, mai puțin im
portante, cu munca în gospo
dăriile colective, adică să 
vină acolo unde se hotărăște 
practic soarta belșugului.

Cu doi dintre aceștia am 
stat de vorbă zilele trecute în 
regiunea Oltenia și am notat 
aici cîteva din gîndurile și 
simțămintele lor de la noile 
locuri de muncă.

— Ce m-a făcut să iau ho- 
tărîrea de a veni să lucrez în 
gospodăria colectivă ? însăși 
viața, ne-a răspuns dînsul. In 
regiunea noastră s-au înfiin
țat zeci de gospodării colec
tive noi. Care mai de care 
cu problemele lor intere
sante, frumoase. După ce 
am lucrat mai mult timp în- 
tr-un S.M.T., de vreun an de 
zile îmi făcusem rost de un 
post la filiala Băncii R.P.R. 
din Craiova. Un post mai 
„călduț11, cum s-ar spune. 
Nimic de zis, o duceam bine. 
In ultima vreme însă, vă 
spun sincer, îmi ardea parcă 
parchetul biroului sub tălpi- 
Aveam ceea ce se cheamă un 
proces de conștiință. Am con
siderat — și cred că pe bună 
dreptate — că a sta în aseme
nea clipe departe de agricul
tură, de necesitățile ei, ar fi o 
faptă pe care eu însumi nu 
mi-aș fi putut-o ierta nicio
dată. Așa că m-am hotărît 
să părăsesc biroul și să vin 
intr-o gospodărie colectivă. 
Am făcut bine, stnt convins 
de asta !

— Care vă sînt primele im
presii de la noul loc de 
muncă ?

— Primele impresii ? Neaș
teptat de frumoase 
ceput, în primele 
drept m-am cam speriat 
atâtea treburi, 
am început să 
menii, să 
preună. Am

nă. Am amenajat pină acum 
răsadnițele. O parte din ră
sadurile de roșii și varză tim
purie au răsărit. Toate astea 
imi dau satisfacții neașteptate. 
Inginerul este Radu Ionescu 
de la gospodăria colectivă 
din Bucovăț.

...Aceeași activitate febrilă, 
desfășurată cu gravitate și 
răspundere, am întîlnit-o și 
la gospodăria colectivă din 
Ișalnița.

La întocmirea planului de 
producție al gospodăriei, in
ginerul agronom Stelian 
Marinică, venit de mai bine 
de o lună de zile de la Cen
trul regional de recepție a 
semințelor, să lucreze în gos
podăria colectivă, a avut o 
contribuție deosebit de im
portantă. Acum, colectiviștii 
au și trecut la îndeplinirea 
lui. Întrebările, sfaturile ce
rute de către aceștia îl soli
cită într-una pe inginer.

— Ce ziceți, este bine să 
dezvelim răsadnițele astăzi ?
- Pe loturile alea din mar

ginea satului cît gunoi de 
grajd dăm ?

— Am adus materialele de 
construcții, unde 
tăm ?

Cu răbdare, cu 
inginerul își face 
răspundă tuturor,
munca lui este deosebit 
folositoare oamenilor. Și asta 
îl bucură nespus.

— Nici nu știu cînd trece 
vremea — ne-a spus el. Am 
descoperit un ritm de viață cu 
totul nou pentru mine. Nu 
exagerez. Dacă aș fi ștțut 
asta, aș fi cerut de mai mul~ 
tă vreme, să plec din postul 
pe care îl aveam la oraș. 
Nici nu bănuiți ce satisfacții 
îmi aduce munca în gospodă
ria colectivă. De ce am ve
nit aici ? Pentru că aici este 
locul meu, locul unui inginer 
agronom.

Intr-adevăr, locul unui in
giner agronom este aici, în 
inima producției, unde se 
hotărăște izbînda belșugului. 
O dată, văzîndu-l pe in
giner cum lucrează și cît 
de mult le ușurează munca, 
secretarul de partid din co
lectivă s-a apropiat și strîn- 
gindu-i frățește mina i~a 
spus: Să ne trăiți tovarășe 
inginer ! Știți ce zic oamenii? 
Zic așa: că sînteți ca un

le depozi-

pricepere, 
timp să le 
Simte că 

de

co-bulgăre de aur pentru 
lectiva noastră!“. Inginerul 
ne-a mărturisit mai apoi că 
atunci a simțit una din cele 
mai mari bucurii din viața 
lui și ne-a rugat să nu scriem 
asta in reportajul nostru 
să nu pară 
sentimental...

I-am spus 
inginer că mai sînt încă unii 
colegi de-ai săi agronomi, 
care se pare că n-au ajuns 
să înțeleagă menirea lor de 
specialiști în agricultură Și 
continuă să se mulțumească 
mai departe cu diferite P°Ș“ 
turi la întreprinderi și insti
tuții care n-au legătură decît 
pe departe 
Ilar ion “““ 
crează 
Paul 
export, 
Bușu, 
A.D.A.S. Alții ca ei 
liala Băncii R- ?■ K- 
A.S.I.T., întreprinderea 
nul, S.R.S.C. și unii 
la... C.F.R.!

— Dacă centrul de 
ție a semințelor, unde am lu
crat o vreme, mai avea cît 
de cît legătura cu agricul
tura și tot nu m-am împăcat 
cu ceea ce făceam acolo, a- 
tunci cu atât mai 
văd ce satisfacție 
oferi unor agronomi un post 
de funcționar la bancă, la 
Fruct-export, la A.S.I.T., la 
întreprinderea Tutunul sau 
unde mai pui, la C.F.R.! Cit 
despre cei de la A.D.A.S., 
decît să stai acolo și să vii 
din cînd în cînd pe teren să 
„ const ați" daunele, cred că 
ar fi mult mai folositor dacă 
ar merge în cîte o gospodărie 
colectivă unde să lupte cu 
ajutorul științei pentru pre
venirea acestora.

Intr-adevăr, trebuie să-ți fi 
amorțit cu totul conștiința 
ca să poți să stai cuibărit în
tr-un birou la A.D.A.S. sau 
la C.F.R. cînd știi că colecti
viștii din multe gospodării 
dau fuga la vecini cînd au 
nevoie de sfatul unui specia
list. Trebuie dusă cu acești 
specialiști, după părerea mea. 
o muncă educativă care să-» 
determine să meargă 
unde e nevoie de ei.

De acord cu părerea 
râșului inginer !

ca 
cumva prea...

apoi tînărului

cu agricultura. 
Băbuș, de pildă, lu- 

la Direcția drumuri, 
Weinberg la Fruct- 

Ion Popa, Costinel 
Elena Ștefan la 

- la fi
la

Tutu- 
chiar

recep-

mult nu 
să poată

aco’.o

tova-

PETRE GHELMEZ

La 
zile,

în- 
ce-i 

de 
apoi 

oa- 
îm-
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Sînt pregătiți 
pentru campania 

de primăvară
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru).
In gospodăriile agricole co

lective din comunele și satele 
raionului Cărei, regiunea Ma
ramureș, colectiviștii au făcut 
intense pregătiri necesare des
fășurării în bune condiții a 
campaniei de primăvară. Pînă 
la această dată au fost condi
ționate 260 tone semințe și au 
fost procurate prin schimb 52 
tone porumb.

Intense pregătiri s-au făcut 
și în ce privește fertilizarea 
solului pe suprafața de 12.000 
ha de pe care colectiviștii din 
raionul Cărei au hotărît să 
obțină 5000 kg porumb boabe 
la ha în condiții de neirigare. 
In afară de îngrășămintele 
naturale care au fost încor
porate în sol odată cu arătu
rile adînci de toamnă în zi
lele acestea au continuat 
transportul și împrăștierea 
gunoiului de grajd pe cîmp. 
In acest an au mai fost trans
portate pe suprafața desti
nată culturii porumbului încă 
46.000 tone îngrășăminte na
turale și 164 tone îngrășă
minte chimice.

-----•-----

1600 construcții 
zootehnice noi

Gospodăriile agricole co
lective tinere din regiu
nea Oltenia au început 

să-și procure materialele în 
vederea ridicării construcțiilor 
zootehnice planificate pentru 
acest an. în raionul Caracal, 
de pildă, unde în acest an se 
vor ridica de trei ori mai mul
te construcții zootehnice decît 
în ultimii trei ani, un număr 
de 24 gospodării colective 
și-au procurat întreaga canti
tate de material necesar con
strucțiilor de grajduri.

în această acțiune colecti
viștii folosesc experiența gos
podăriilor colective mai vechi. 
Președinți ai noilor G.A.C. și 
conducătorii brigăzilor de 
constructori au vizitat gospo
dăriile colective din comunele 
Scărișoara, Băbiciu, Fărcașele 
și Plăviceni — unități cu o 
valoroasă experiență în ridi
carea de construcții ieftine și 
de bună calitate.

Anul acesta gospodăriile co
lective din regiunea Oltenia 
vor ridica peste 1.6H de con» 
strueții wotehniee. din eare 
556 de grajduri pentru bovine.

(Agerpresj

Dar 
cunosc 

lucrăm 
£____  __ început să-mi
fac adevărata mea meserie 9i 
să-i simt satisfacțiile. Gospo
dăria noastră este tânără. Deo
camdată am început să plă- 
nuim. Uite, deși satul are 
o mare parte din pămîn- 
turi pe Valea Jiului, deci 
tocmai bune pentru grădină
rit, aici nu s-au cultivat de
loc zarzavaturi pînă acum. 
Or, ramura aceasta de pro
ducție este deosebit de ren
tabilă. De aceea vom cultiva 
anul acesta 20 ha de grădi

Zile de lucru la răsad
nițele noii gospodării co

lective din Homorog.
Foto : C. MÎHAI

(Urmare din pag. l-a)

sector zootehnic. Vor fi cum
părate pentru început 20 de 
vaci de lapte, 5 juninci, 100 
de vițele. Dar cine le va 
îngriji ?

— Conducerea gospodăriei 
— a spus Mihai Brebea, se
cretarul organizației U.T.M. — 
ne-a cerut să recomandăm noi 
cîțiva tineri buni care să de
vină îngrijitori la animale.

Adunarea generală a fost de 
acord și chiar atunci s-a tre
cut la alegerea viitorilor în
grijitori. Ei au fost propuși 
de comitetul organizației 
U.T.M. care discutase înainte 
cu fiecare. Despre fiecare în 
parte a discutat și adunarea. 
Pităran Nicolae este unul 
dintre cei aleși. Un flăcău în- 
demînatec și cu tragere de 
inimă spre carte. Are să în
vețe bine meseria asta — s-a 
spus despre el în adunare. Tot 
așa au fost aleși 11 tineri 
printre care Ana și Elisabeta 
Tocuț, fete harnice, care au 
mărturisit adunării că îndră
gesc această frumoasă meserie.

In planul de activitate al 
organizației au fost prevăzu
te și măsuri privind activita
tea educativă a tinerilor co
lectiviști. Ei vor fi antrenați 
la activitățile culturale de la 
căminul cultural, iar în gru
pele U.T.M. va fi organizată 
citirea presei și discuții pe 
teme politice curente.

Toate aceste obiective ale 
muncii tinerilor, sînt un pro
gram bogat de activitate pen
tru consolidarea gospodăriei 
colective, pentru obținerea re
zultatelor pe care le așteaptă 
colectiviștii, în drumul lor spre 
belșug.

Tinerii

Deși stau în bănci, femeile acestea, tinere și mai vîistnice, nu-s eleve obișnuite. Sînt crescătoare de păsări în gospo
dăriile colective din mai multe comune ale raionului Uiziceni, care urmează un cutrs de ridicare a calificării ce se ține 

la G.A.C. „Victoria socialismului" din comuna Gîibovi. poto j jy STELORIAN
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CUM SE PREGĂTESC —,
VIITORII MECANIZATORI

coala de mecanici 
agricoli din Sighi
șoara. O clădire 
arătoasă, cu mul
te clase curate și 
luminoase. Cu un
laborator bogat in 

care poți găsi diferite mo
toare, piese și machete de 
mașini agricole moderne. Cu 
două ateliere bine dotate cu 
bancuri și menghine, cu un 
mare număr de truse pentru 
lăcătușerie. Școala mai are 
patru tractoare U.T.O.S., 
strunguri, un parc de mașini 
agricole, toate puse la dispo
ziția elevilor în orele de 
practică. Nu putem să nu a- 
mintim de asemenea că aici, 
cadre didactice bine pregă
tite, ingineri, profesori și 
maiștri le predau celor 274 
elevi cunoștințe de mecanică 
și agricultură.

Cum se pregătesc viitorii 
mecanizatori ? Cum îi ajută 
conducerea școlii, organizația 
de bază U.T.M. să-și însu
șească temeinic cele mai îna
intate cunoștințe de agricultură 
și mecanică ? Notăm aici cî
teva fapte semnificative.

Iată, sîntem la una din o- 
rele de curs. Inginerul agro
nom Dumitru Popov ici. cere 
predă cursul de mașini agri
cole, a intrat în clasă. După 
momentul organizatoric și cî
teva minute de verificare a 
cunoștințelor începe să predea 
o nouă lecție. Clar, pe înțele
sul elevilor, cu scheme la ta
blă, inginerul explică totul cu 
răbdare. N-a uitat să aducă la
această oră și cîteva din pie
sele mașinii despre care vor
bește, macheta, planșele și 
schemele. La sfîrșitul orei, o- 
dată cu sunetul clopoțelului, 
leGția proaspăt predată este

astfel aproape pe de-a între
gul învățată de către elevi.

Dar poate că nu toți elevii 
au reușit să înțeleagă totul 
dintr-o dată. Poate că ujiii 
mai au nedumeriri în legătură 
cu cele explicate. Comitetul 
organizației de bază U.T.M. a 
luat legătura cu conducerea 
școlii și, de comun acord cu 
profesorii respectivi, au stabi
lit ore suplimentare de con
sultații. La aceste ore toate 
nelămuririle elevilor sînt pe 
larg clarificate.

★
Intrînd în cele două ateliere 

ale școlii, atmosfera febrilă de 
lucru, ordinea și curățenia 
exemplară ne-au fost primele 
cunoștințe. Apoi, de la tova
rășul Terente Bleahu, unul 
dintre maiștrii sub îndruma
rea cărora se fac orele de 
practică, am aflat lucruri in
teresante în legătură cu des
fășurarea acesteia în condiții 
cit mai bune.

— Mai întîi ne-am străduit 
să amenajăm atelierul. Bancu
rile, menghinele le-am instalat 
cu ajutorul elevilor. Fiecare 
are trusa lui de scule, și a> 
ta»i bine. Le ajută mult in 
însușirea cunoștințelor prac
tice. In cele trei zile de prac
tică in atelier pe care elevii 
din anul I le au în program, 
ei învață sub îndrumarea di
rectă a maiștrilor întregul 
complex al lucrărilor de lăcă- 
tușerie.

Organizația de bază U.T.M. 
din școală s-a ocupat îndea
proape și de felul în care se 
pregătesc viitorii mecanizatori 
în timpul orelor de practică, 
în adunările generale ale or
ganizației s-a discutat pe larg 
despre această problemă. Au 
fost dați ca exemplu bun de

urmat elevii care și-au însu
șit temeinic cunoștințele; au 
fost criticați cei care au dove
dit o mai slabă pregătire la 
practică. La propunerea orga
nizației de bază U.T.M. s-a în
ființat la fiecare atelier cîte o 
„vitrină a rebuturilor*1 în eare 
sînt expuse piesele lucrate ne
glijent de către cei ce nu 
și-au însușit bine cunoștințele.

Dar orele de practică nu se 
fac numai în cadrul ateliere
lor școlii. Multe din orele de 
practică ale elevilor din anii 
II și III mai ales se fac la 
atelierele stațiunii de mașini 
și tractoare Sighișoara. Aici, 
sub îndrumarea inginerilor și 
tehnicienilor, ori sub directa 
supraveghere a celor mai buni 
mecanizatori, elevii iau parte 
direct la lucrările de repara
ții ori de pregătire pentru 
campaniile agricole.

— De curînd, o parte din 
elevii noștri, cei din anul al 
III-lea, au plecat în practică 
la mai multe S.M.T.-uri din 
regiune — ne spunea deunăzi 
maistrul Cornel Checicheș, se
cretar al organizației de bază 
U.TJd^Acolo ei vor participa 
la ultimele reparații ale mași
nilor agricole, ia pregătirile 
mecanizatorilor pentru cam
pania agricolă de primăvară. 
Iar cînd tractoarele vor ieși pe 
cîmp vor lua parte alături de 
aceștia la întregul ciclu de lu
crări de care va fi nevoie.

Conducerea școlii a acordat 
o atenție deosebită acestei pe
rioade de practică. Astfel, la 
fiecare stațiune de mașini și 
tractoare, împreună cu elevii 
care au mers în practică a 
fost trimis pentru cîteva zile 
și un cadru didactic din școa
lă. împreună cu conducerile 
S.M.T.-urilor respective și cu

sprijinul organizațiilor de 
partid de acolo s-au întoc
mit programe amănunțite pri
vind practica elevilor ; la ce 
lucrări vor lua parte, pe lin
gă ce mecanizatori dintre 
cei mai buni din cadrul 
S.M.T.-ului vor lucra etc.

Credem că pe această linie 
organizația de bază U.T.M. din 
școală trebuie să ia cit mai 
repede legătura cu organiza
țiile de bază U.T.M. din 
S.M.T.-urile respective pentru 
ca pe timpul practicii care va 
dura pînă în luna mai, viitorii 
mecanizatori să ia parte la 
viața de organizație din S.M.T. 
Să participe activ în grupele 
U.T.M. din cadrul brigăzilor 
de tractoare pe lingă care lu
crează, să ia parte la acțiu
nile cultural-sportive ale me
canizatorilor.

De asemenea, cu sprijinul 
organizațiilor U.T.M. din sta
țiunile de mașini și tractoare 
se pot organiza pe timpul 
practicii întîlniri ale elevilor 
cu mecanizatorii fruntași din 
aceste stațiuni care să le vor
bească despre frumoasa mese
rie de mecanizator. Tot in 
această privință se pot or
ganiza întâlniri cu tinerii co
lectiviști, cu colectiviștii frun
tași pe ogoarele cărora vor lu
cra în curînd. Astfel, zilele de 
practică vor deveni nu numai 
zile de învățătură ci și zile de 
educație, de formare a unor 
tineri noi, cu trăsături înain
tate. Adică tocmai așa cum 
trebuie să fie acei care cu 
mîndrie vor face parte din 
marea armată a celor 60.000 
de mecanizatori, bază serioasă 
a belșugului agriculturii noa
stre socialiste.

G. PETRE

Tractoriștii 
își vor începe

Zilele acestea 
în gospodăriile 
coleciive din 

regiunea Suceava au 
sosit brigăzile de trac
toare. Mecanizatorii și 
colectiviștii au termi
nat pregătirile pentru 
lucrările agricole de 
primăvară, astfel că 
în primele zile priel
nice vor începe lucrul 
în cîmp.

Anul acesta meca-

nizatorii din regiune 
executa un volum de 
lucrări cu 175.000 han- 
fri mai mare țață de 
anul trecut. Pentru a 
contribui la creșterea 
producției agricole, 
S.M.T. vor executa 
prășitul mecanic pe o 
suprafață de 10 ori 
mai mare decîf cea 
realizată în 1961, O 
atenție deosebită se 
acordă permanentiză-

prezenți pe frontul
consolidării noilor G. A. C.

„Povestiți-ne 
despre experiența 

voastră"
co-
80-

La sediul gospodăriei 
lective din Mădăraș a 
sit un grup de tineri. Unul din 
ei a întrebat de secretarul or
ganizației U.T.M. Inginerul zo- 
otehnician, Sabin Boleac, se
cretarul U.T.M. din gospodă
rie, a apărut repede.

— Am venit intr-un schimb 
de experiență, i-a spus tî- 
nărul Iosif Birta din grupul 
oaspeților.

Din comunele vecine Homo- 
rog și Ianoșda, membrii celor 
două comitete U.T.M. din noile 
gospodării colective veniseră 
într-un schimb de experiență 
la comitetul U.T.M. al gospo
dăriei din Mădăraș. Mai întîi 
Boleac i-a condus pe oaspeți 
să viziteze gospodăria. Tinerii 
din Homorog și Ianoșda s-au 
minunat de vitele gospodăriei, 
de fermele de vaci, de porci și 
de păsări. Apoi inginerul le-a 
prezentat tabloul dezvoltării 
în acest an al gospodăriei. în 
1962 vor ajunge la peste 400 
de vaci, cu o producție medie 
de 2.500 litri pe cap de vacă 
furajată, vor crește 10.000 pă
sări matcă, vor ajunge să aibă 
2.800 de oi, 170 familii de al
bine și 3.000 de porci din care

peste 200 scroafe. Gospodăria 
și-a propus să obțină producții 
mari la toate culturile. „La 
realizarea acestor obiective o 
mare contribuție va aduce ti
neretul din gospodărie" — a 
spus mîndru Boleac.

— Am văzut lucruri frumoa
se aici la voi — și-au spus pă
rerea oaspeții. DeBigur că și 
tinerii au multe merite în a- 
ceste realizări. Am vrea să 
știm însă cum ați făcut voi 
ca întreaga masă de tineri să 
participe tot timpul la lucru 
atît în sectorul zootehnic cît 
și în celelalte sectoare.

— în cadrul adunărilor ’ ge
nerale ale organizației, — a 
răspuns inginerul Boleac — 
prin conferințe, prin consfătu
iri organizate cu tinerii, prin 
activitățile cultural-artistice 
ne-am preocupat întotdeauna 
cu toată seriozitatea de mun
ca tinerilor în gospodăria co
lectivă. Le-am încredințat 
sarcini importante ca să-i 
atragem, să le trezim intere
sul. De îndeplinirea lor fie
care răspunde personal în 
fața întregii organizații. Cînd 
am avut cazuri de indisciplină 
în muncă, le-am discutat, fi
rește, în cadrul adunărilor ge
nerale.

— Uite, și în gospodăriile 
noastre se pune problema dez
voltării încă din acest an a 
unui puternic sector zootehnic,

a intervenit Ion Rusu de la 
Ianoșda. Și nouă, organizații
le de partid, consiliul de con
ducere. ne-au cerut să ne 
gîndim la unii tineri care să 
lucreze ca îngrijitori de ani
male. Cum ați procedat voi?

— La început — a răspuns 
Boleac — unii tineri nu voiau 
să lucreze în acest sector. Dar 
le-am explicat ce importanță 
are el, pentru gospodăria co
lectivă. Cu surorile Trif Maria 
si Sofia am stat și eu de vor
bă și tovarășul președinte, Ma
ghiar. Aveam nevoie la viței 
de două fete dezghețate și 
harnice. Principalul izvor de 
dezvoltare a fermei de vaci 
e aici, la viței. Imediat le-am 
înscris la cercul zootehnic 
unde au primit cunoștințe cu 
privire la rații, 
de administrare 
la folosirea biberoanelor etc. 
După un an cînd se punea 
problema recomandării unor 
noi tineri pentru a fi îngri
jitori de animale, am chemat 
la comitetul U.T.M. multe fete 
și băieți și am stat de vorbă 
pe îndelete cu ei. I-am ales 
pentru asta pe cei mai buni 
și mai harnici tineri colecti
viști. am convocat o adunare 
generală în care le-am pus să 
vorbească chiar pe surorile 
Trif. în felul acesta n-a fost 
greu să-i convingem și pe alții 
să muncească ca îngrijitori la

animalele gospodăriei colecti
ve. Ca dovadă. 10 tineri au 
cerut să lucreze la sectorul 
zootehnic. Ne-am ocupat și de 
calificarea lor.

Discuția a continuat.
Oaspeții au fost foarte mul

țumiți de cele aflate cu prile
jul acestei vizite la vecinii lor 
din Mădăraș. Experiența bună 
a acestora răspundea unor 
probleme pe care le aveau 
tocmai acum de rezolvat tine
rii colectiviști din cele două 
comune megieșe.

In mijlocul 
tineretului

la formele 
a laptelui,

Activiștii comitetului raio
nal U.T.M. sint plecați pe te
ren. Ce au ei de făcut acum 
mai important este să ajute 
organizațiile din noile gospo
dării colective să-și organizeze 
activitatea în așa fel incit din 
primele zile toți tinerii să fie 
prezenți la muncă acolo unde 
le cere gospodăria colectivă.

L-am întilnit în aceste zile 
pe tovarășul Petruț loan, se 
cretar al comitetului raional 
U.T.M.. care se întorsese din 
organizațiile de care se ocupă: 
Ursad și Suplacul de Beiuș. 
L-am rugat să ne vorbească 
despre problemele rezolvate 
acolo.

— Mai întîi — ne-a spus to-

lucrul
rii brigăzilor de trac
toare, în gospodării!© 

a 
de 

multe 
permanente 

anul trecut. 
Săveni, de

colective urmînd 
lucra anul acesta 
patru ori mai 
brigăzi 
decît 
S.M.T.
exemplu, a organizat 
brigăzi permanente în 
toate G.A.C. din raza ' 
sa de activitate.

(Agerpres)

varășul Petruț — am discutat 
cu activul U.T.M., cu secreta
rii organizațiilor de bază 
U.T.M. și cu membrii comite
telor. Am stabilit împreună 
cu ei sarcinile imediate ale 
organizației.

Comitetele U.T.M. s-au con
sultat apoi cu conducerea gos
podăriei colective respective, 
stabilind la ce nevoi urgente 
să răspundă tinerii în legătu
ră cu activitatea lor în gos
podăria colectivă. După asta 
am ajutat comitetele U.T.M. 
din aceste gospodării să-și în
tocmească un plan de muncă 
concret, potrivit noii organi
zări a tinerilor colectiviști.

In adunările generale, care 
s-au ținut în zilele următoare, 
au fost prezentate aceste pla
nuri. Supuse discuției utemiș- 
tilor și îmbogățite în urma 
propunerilor reieșite din dis
cuții, ele au fost aprobate, 
lată cîteva din sarcinile pe 
care și le-au asumat tinerii 
colectiviști în această perioa
dă :

Cele două gospodării colec
tive au acum de ridicat con
strucțiile strict necesare pen
tru adăpostirea animalelor e- 
xistente și a celor ce vor fi 
cumpărate anul acesta, 
afară de faptul că 6 tineri 
lectiviști care se pricep 
construcții vor lucra aici 
permanență, restul tinerilor 
vor sprijini lucrările de con
strucție confecționînd un nu
măr mare de chirpici, ajutînd 
la transportul materialelor.

Cîteva concluzii

In 
co

la 
în

Comitetul raional U.T.M. 
este preocupat acum de aju
torul pe care trebuie să-1 dea
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In vizita făcută de membrii comitetului U.T.M. de la Homo- |
iog și Ianoșda la Mădăiaș oaspeții au făcut cunoștință cu 

munca tinerilor crescători de animale.

organizațiilor U.T.M. din gos
podăriile colective noi și 
mulți dintre activiștii raionu
lui sînt antrenați direct în a- 
ceastă activitate.

Sînt totuși de făcut cîteva 
recomandări cu privire la 
munca comitetului raional
U.T.M. Trebuie să se țină 
seama de faptul că la
adunările generale de consti
tuire a organizațiilor de bază 
U.T.M. sau a grupelor U.T.M. 
pe brigăzi să nu se facă doar 
simpla 
rică a 
dunări 
amplu
sarcinile, acțiunile principale 
ale tinerilor în viitoarea lor 
activitate in cadrul gospodă
riei colective; să fie cu toții

împărțire organizato- 
tinerilor. în aceste a- 
trebuie să se dezbată 

și să se stabilească

mobilizați la muncă încă din 
primele zile.

Nu sînt suficient folosite 
metodele practice de răspîn- 
dire a experienței bune a or
ganizațiilor U.T.M. din gospo
dăriile vechi. Vizite ale comi
tetelor U.T.M. din gospodăriile 
noi, la comitetele U.T.M. cu o 
experiență îndelungată în 
munca de organizare a activi
tății tinerilor colectiviști, pot 
și trebuie să fie cît mai des 
întreprinse.

în activitatea Comitetului 
raional U.T.M. Salonta tre

buie să-și facă mai mult loc 
preocuparea pentru ajutorul 
concret și direct pe care tre
buie să-1 dea activiștii săi or
ganizațiilor U.T.M. din noile 
gospodării colective.
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DRUMUL IN VIAȚĂ 
AL ELEVILOR NOȘTRI amuim

in prima zi de 
școală, noi, profe
sorii, îi privim pe 
elevi în perspec
tiva

•place .
tăm, cu imagina

ția, peste ani și să-i vedem pe 
elevii noștri la locul lor de 
muncă. Pe unii ni-i imaginăm 
muncitori destoinici, creatori 
ai bunurilor materiale, pe alții 
ingineri, pe alții profesori, în 
locul nostru la catedră. Nu-i 
un vis, ci, o anticipare a rea
lității. O anticipare pe care o 
facem prin muncă, prin 
muncă migăloasă, în anii de 
școală. Copilul care s-a jucat 
cu mașina mecanică și a de
clarat hotărît: „mă fac șo
fer !" își va mai schimba de 
multe ori hotărîrea. în cîțiva 
ani „se face" și inginer, și 
doctor, și aviator. Important 
este că copilul dorește să fie 
ceva. Școala, familia, organi
zația de pionieri și organiza
ția U.T.M. îi vor călăuzi pa
șii pentru ca acel „ceva" să-i 
fie cel mai potrivit. îi vor di
rija hotărîrea nu în funcție de 
o pasiune trecătoare, ci de 
autentica sa înclinație, îl vor 
ajuta să înțeleagă că alegerea 
drumului în viață implică o 
mare răspundere socială.

Orientarea profesională este 
un proces educativ de dura
tă, care trebuie să se desfă
șoare de-a lungul anilor de 
școală. Este foarte impor
tant aceasta, pentru că elevul 
învață cu mai multă seriozi
tate atunci cînd în fața sa 
este mereu prezent scopul că
ruia îi dedică pregătirea din 
anii de școală. Este foarte im
portant să aprindem la elev 
flacăra pasiunii pentru o pro
fesiune sau alta de la o vîr- 
stă fragedă. în mare măsură 
aceasta se realizează în șco
lile noastre. Profesorul, la 
ora de matematică îi dezlea
gă elevului tainele universu
lui cifrelor, dar, odată cu a- 
ceasta, cei mai mulți dintre 
profesorii școlilor noastre in
suflă la copii dragostea pen
tru matematică, îi îndeamnă 
să se dedice mai tîrziu stu
diului matematicii.

La orele de științele natu
rii, elevii fac cunoștință și cu 
profesiunile de ingineri agro
nomi, geologi, zootehnicieni, 
biologi etc. Și astfel, la fie
care materie, profesorul își a- 
jută elevii să cerceteze inde
xul profesiunilor.

Cu cîtăva vreme în urmă. 
Comitetul regional de partid 
Banat a făcut cadrelor didac
tice unele recomandări preți
oase privind activitatea de 
orientare a elevilor spre di
ferite profesiuni. Multe din 
aceste recomandări au început 
să prindă viață. Profesorii 
noștri au înțeles că nu le vor 
putea vorbi elevilor lor con
vingător, în cadrul procesului 
de învățămînt sau cu alte pri
lejuri, despre profesiunile pe 
care să și le aleagă, dacă ei 
înșiși nu vor cunoaște totul 
despre aceste profesiuni: un
de trebuie să meargă elevul 
la absolvirea școlii pentru 
a-și însuși o anumită profe
siune, cum va arăta locul de 
muncă viitor și care sînt sar
cinile ce-i vor revent Profe
sorii au început să se pregă
tească să dea elevilor răspun
suri competente la întrebările 
lor despre profesiuni. In școli 
au început să se organizeze 
cu corpul didactic, excursii și 
vizite pe șantiere. în unitățile 
socialiste din agricultură, în

anilor. Ne 
să ne avîn-

întreprinderi. Profesorii, indi
ferent de disciplina pe care o 
predau, participă la orele de 
lucrări practice ale elevilor. 
Totodată, profesorilor li s-au 
pus la îndemînă prospecte ale 
școlilor profesionale, ale șco
lilor tehnice și ale institute
lor de învățămînt superior, 
pentru ca, la rindul lor, să le 
facă cunoscute elevilor. în 
felul acesta, profesorii și, mai 
ales, profesorii diriginți reu
șesc să cunoască mai bine 
marile realizări dobindite în 
domeniul industrializării so
cialiste și în transformarea 
socialistă a agriculturii noa
stre, precum ți perspectivele 
de dezvoltare a economiei re
giunii. Ei au cunoscut și ne
cesarul de cadre in anumita 
sectoare productive ale eco
nomiei ți, mai cu seamă. în 
agricultura regiunii.

Activitatea educativă de în
drumare spre diferitele profe
siuni este diferențiată ; se yn. 
seama mai ales de specificul 
localității unde se află plasată 
țcoala.. Bunăoară, in școlile si
tuate în raioanele care au ne
voie de cadre numeroase pen
tru agricultură, se duce o lar
gă muncă propagandistică 
pentru popularizarea diferite
lor profesiuni agricol*. Accaa- 
ta se realizează ți ia orele de 
științe naturale ți prin acti
vitatea practică. Spre exem
plu, la $<nala med e din Sînni- 
colau Mare, începînd din a- 
nul școlar 1961—1M2 se des
fășoară o zi de practică a- 
grieolă în producție. Elevii a- 
cestei școli vor poseda, după 
absolvirea cursului mediu, 
priceperile și deprinderile ne
cesare pentru efectuarea u- 
nor munci calificate în dife
rite sectoare ale agriculturii 
Și prin lucrările practice rea
lizate eu clasele V—VII se 
stimulează interesul și dra
gostea elevilor pentru profe
siunile agricole. Școlile de 8 
ani din Lovrin, Teregcva. 
Alioț au organizat activități 
Interesante eu elevii: au a- 
mena’at răsadnițe, au execu
tat plantări ta ghivece nutri
tive Elevii din orașul Timi
șoara efectuează diferit* lu
crări practice in laboratoarele 
Stațiunii republican* a tineri
lor naturalist! O puternică 
influență educativă au exer
citat-o asupra eievCor ți tra
diționalele serbări ale recol
tei, organizate ta fiecare an 
Ia această stațiune. Cadrele 
didactic* de la Ștattanee re
publicană a tioeeCoe natura- 
liști. colabcrir.d cu cadrele 
didactice de la Institutul a- 
gronomic din Timin'" r» vn 
adus un aport prefioa ta *• 
rientarea elevilor spre mese
riile legate de agricultură.

Totodată, pentru a asigura 
cadrele necesare agriculturii 
noastre socialiste, sînt larg 
popularizate școlile nou în
ființate în regiunea Banat. 
Printre acestea se numără și 
cele 16 școli de mecanizatori 
agricoli d« pe Ungă S.M.T. țl 
G.A.S. Cursurile sînt frecven
tate de numeroși absolvenți ai

școlilor de 7 ani, care 
ficiază de masă, cazare 
chipament de protecție 
tuite.

Orele de dirigenție, pregă
tite de diriginți, în colaborare 
cu birourile U.T.M. de clasă, 
au un rol însemnat in orien
tarea profesională a elevilor. 
Foarte multe din orele de di
rigenție au dezbătut tema „Ce 
vreau să devin în viață". în 
numeroase școli părinții, mun
citori fruntași, tehnicieni, in
gineri sînt invitați să vorbea
scă elevilor despre rezultate
le obținute în muncă, despre 
profesiunile lor. Folosind ase
menea metode, diriginta cla
sei a Vil-a B de la Școala 
medie nr. 3 din Timișoara a 
reușit să determine pe toți 
absolvenții clasei să-și con
tinue studiile în școlile pro
fesionale.

în colaborare cu organiza
țiile de pionieri și cu organi
zațiile U.TAL. la multe școli 
din regiunea noastră au avut 
lor consfătuiri cu elevii pe 
tema: „Ce profesiune îmi 
voi alege după terminarea 
școlii", s-au organizat in- 
tilniri ale pionierilor eu 
tinerii muncitori fruntașL 
foști pionieri, absolvenți ai 
școlilor profesionale. De ase
menea. sub conducerea cadre
lor didactice și a tmtrodan- 
lor de pionieri, ele vii de la 
Școala de 8 ani nr. 4 cLn Ti
mișoara, au vizitat gospodăria 
agricolă colectivă Peciul Nou. 
manifestind uz interes deose
bit pentru meseria de crescă
tor de pfafaț

Pe lingă disease cu elevii 
și părinții acestora, adrese 
didactice, in colaborare cu cr- 
ganirațirie U.TAL, organ;zea- 
zâ vizite ia sălile de clasă, in 
atelierele și laboratoarele șco
lilor profesăocaje agricole și 
de meseni. Instructive și in- 
teresante au fost vizitele fă
cute de eLerii de la Școala de 
t uri nr. < și de la Școala me
die nr. T din Timișoara la 
Serala de meserii și la Cen
trul școlar profesional textile 
șt pielărie. Elevii au urmărit 
cu interes activitatea ucenici
lor la clasă și la locul de pro
ducție și au reușit să cunoas
că specificul școlilor, perspee- 
tivele pe care le deschid aces
tea ucenicilor lor. Asemen-eî 
vizite, numite de noi 
porților deschise* se vor 
gar.ira și în institutele de 
vâțămfn* superior.

Activități pe care o des- 
fișoară școala cu părinții ele
vilor. pentru a-:. atrage să 
eoQtriboie la bana orientare 
profesională a clovEor, este 
încă di fectuoasl Râm ine ca 
o sarcină de viitor să-i aju
tăm și pe părinți să cunoască 
mai bine aptitudinile fiilor 
lor, să înțeleagă mai profund 
criteriile în alegerea profesiu
nii 
ția și necesitatea socială.

bene- 
și e- 
gra-

ale

io-

viitoare a copiilor: voca-

PETRE STANCTU 
șef al secției fnvdțdmînt a 
Sfatului popular al regiunii

Toți tinerii uzinei
Pe zi ce trece, 

uzina noastră, 
devino 

mai modernă, 
aurind, la secțiile 
prelucrare au fost 
aduse mașini de 
înaltă tehnicitate.

Acest lucru im
pune muncitorilor o 
înaltă pregătire 
profesională. Co
mitetul sindicatului, 
în colaborare cu 
comitetul U.TM din 
uzină, 
zaî. 
cursuri 
rea 
care partiepă, ală
turi de muncitorii 
vlrstnici. numeroși 
inert din uzină.

iuTăriad din ex-

tot 
De

au organi- 
de curind, 

dz ridica- 
coiiLoării ia

Primo

Plecarea delegației 
de ziariști sovietici
Luni a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre patrie, de
legația de ziariști din presa 
sovietică de tineret și copii, 
condusă de I. M. Satunovski, 
secretar general de redacție la 
ziarul „Eomsomolskaia Prav
da", care la invitația C.C. al 
U.T.M. a făcut o vizită în țara 
noastră.

La Gara de Nord, delegația 
a fost condusă de membri ai 
Biroului și activiști ai C.C. al 
U.T.M., precum și de conducă
tori ai unor publicații de ti
neret și copii.

Cum arată șl titlul, erolî 
ultimului roman al lui Șer
ban Nedelcu sînt învățătorii, 
„dascălii" satelor romînești 
din preajma și mai ales din 
timpul celui de al doilea 
război mondial. Spre deose
bire de mai toate scrierile 
din trecut despre învățători, 
și au fost destule, de la Elia- 
de, Ghica, Caragiale, Dela- 
vrancea, Vlahuță, Rebreanu 
pînă la Cezar Petrescu și 
alții, în actualul roman al 
lui Șerban Nedelcu menirea 
învățătorilor în societate, a 
școlii ca instituție, e discu
tată tot timpul în cadrul 
concret istoric al relațiilor 
sociale, în interdependența 
ce se stabilește între orîn- 
duirea socială și școală, ca 
loc principal de desfășurare 
a activității educative a ace
lora pe care Cezar Petrescu 
îi numea patetic într-un ro
man, apostoli. în directă și 
fățișă polemică cu canea a- 
cestuia, Șerban Nedelcu a- 
firmă, prin intermediul învă
țătorului comunist Mircea 
Coman, că nu incultura cau
zează relele, sociale, ci crîn- 
cena exploatare a maselor 
populare.

Pe un asemenea fundal so
cial și în lumina acestor eve
nimente istorice își urmă
rește romancierul destinul 
eroilor săi. Uniți aparent 
prin faptul că toți își desfă
șoară activitatea la aceeași

acum ctirsu- 
de ridicarea 

sînt or-

periența anului tre
cut, 
iile 
calificării
ganizate pe meserii 
și în raport cu gra
dul de calificare a 
fiecărui muncitor. 
De exemplu, la sec
ția metalurgică au 
fost organiza:® 
cursuri de ridicarea 
calificării pentru 
muncitorii mai pu
țin pregătiți, pentru 
șefii de echipe ?i 
pentru muncitorii 
cu o calificare mai 
ridicată. La fel au 
fost organiza*® 
cursurile și la
țiiie montaj și pre
lucrătoare.

La serviciile

sec-

tah-

nlee au fost orga
nizate, pentru dese
natori și proiec- 
tanți. cursuri 
perfecționare, 
la secția 
cursuri 
mare tehnică.

Nici tinerii care 
urmează invăță- 
mintul de sta! nu 
au fost lăsați U a- 
fara învățămîntului 
proîesicuaL Pentru 
ei se vor organiza 
conferințe.

Alt . el toți tinerii 
din otaa noastră 
învațâ.

ALEXANDRU 
CLAVAN 

strungar. Vzi.ele 
.Timpuri JTot4 

EucvrcșU

de 
iar 

sculeri®, 
de lnfor-

Publicăm azi primele ma
teriale sosii® in cadrul 
concursului pentru cele 
mai bune reportaje, por
trete, însemnări, informații 
ș! fotografi!, organizai de 
ziarul nostru in cinstea a- 
uiversărU a 40 de ani de 
la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist din Bo- 

mlnia.

Orchestra satului

emisiune locală

MIRCEA ȘTIRBU 
profesor

Seară de poezie
poranj dedtocta vieții noi te a 
înflorit la scxrlc patriei noas
tre fa eeri regfnaiid democrat 
popilor.

Cînd sesra de poezie c luat 
sfirțit. tinerii roiectir.șri Hc- 
nol'che Marinele. VasUe C. 
Veleris ți elfii și-a* manifes
tai dorința ea la viitoarele 
seri de poezie ce se rar mai 
orpsniaa in comand să recite 
și ei temeri oZ» poeților ro- 
«nlni dariei și contemporani.

P. VERONEL 
tehnician agronom

Spartachiada de
din orașul Blaj

iarnă a tineretului

Se pregătesc pentru examenul 
de maturitate

e curind, i-a 
desfășurat in 
orașul Blaj 

faza a doua, orășe
nească a Sparta- 
chiadei de iarnă a 
tineretului la disci
plinele : șah, tenia 
de masă, gimnasti
că, haltere și trînta. 
Consiliul orășenesc 
U.QF.S. și comite
tul orășenesc U.T.M. 
au asigurat succesul

acestor întreceri aa- 
trenînd toți profe
sorii de educație 
fizică din oraș, 
punind la dispoziția 
concurențelor sălile 
de sport și materia
lele sportive nece
sare.

Spectatorii au 
aplaudat pe sporti
vii care s-au re
marcat. Printre a-

«știa se numără 
Mihai Hetac și Ioa
na Lefter (gimnas
tică), loan Sirbu și 
Livia Sîrbu (șah), 
Ioan Mara, Iosif 
Karpati (haltere), 
Ștefan Nistor, Liviu 
Crișan (trînta) și 
alții.

MIHAI DUMITRU 
profesor

Informații
La data de 20 martie a. c. 

tov. Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
a trimis o telegramă de feli
citare tov. Ferdinand Kozov- 
sjâ, cu ocazia realegerii sale 
în ft—ția de președinte al 
Biroul-.; celei de-a IV-a le
gislaturi a Adunării Populare 
a Republicii Populare Bul
garia.

Elevii anului L C. al Școlii d® =.eeeru din Bacău, în laboratorul de fizică al școlii ete 
tuind diferite experiențe.

Foto : N. STELORIAN

ÎNVĂȚĂTORII"
școală, aceștia sînt în fond — 
în raport cu interesele lor de 
clasă, cu pregătirea lor ideo
logică, cu cinstea, cu apar
tenența la diferite partide 
politice — separați, pe poziții 
diferite. Se demonstrează ast
fel că prejudecata conform 
căreia intr-o societate împăr
țită în clase antagonice, cum 
era vechea Romînie, ar exis
ta un singur tip de învățător, 
de apostol, este falsă.

Din acest punct de vedere, 
cu toate aparentele deosebiri 
dintre un Leonida Ciobanu, 
legionar declarat, și Gheor- 
ghe Diaconu — Murgeni, 
omul gata de orice tranzac
ții politice pentru a-și ușura 
parvenirea, masele sesizea
ză spontan, dar definitiv, fap
tul că cei doi fac parte din 
aceeași tagmă.

Nisipaș e un alt tip de das
căl. Cinstit, dar prins în 
mrejele înșelătorului politi
cianism burghez, el are un 
destin dramatic în felul său. 
Ii înfruntă pe legionari, pe 
ofițerii antonescîeni, pe învă 
țătorii ticăloșiți, cum ar zice 
Sadoveanu, pe toți cei ce con
tribuie la mizeria cumplită a 
maselor, dar cînd e să cîntă- 
rim roadele acestei lupte ne 
dăm seama și de ineficr/ 
citatea ei. El este prea slab 
ca să o rupă fățiș cu burghe
zia șl prea cinstit ca să fie 
de acord cu nedreptățile din 
jurul lui, ca să nu fie sus-

pectat și batjocorit de cei cu 
care șefii lui politici coche
tau ttțiș.
cumplită la 
gionarii).

In funcție

(Vezi 
care-1

batjocora 
supun le-

orien tarea 
lor, învățătorii lui Șerban 
Nedelcu se vor bucura de 
simpatie, atenție, sau vor fi 
uriți de masele țărănești opri
mate. Oprimate de moșierul 
primar Coșereanu, bătute de 
șeful de post, amenințate și 
furate de popă, de cîrciumari.

de 
lui 

se vor bucura

NOTE
DE LECTOR
jefuite de perceptori, acestea 
se zbat în căutarea unui li
man de dreptate. De aceea, 
ele vor privi cu încredere 
activitatea învățătorului co
munist Mircea Coman, îl vor 
urma pe acesta. Pentru că, 
fără spectaculozitate, și fals 
eroism (ca Nisipaș, spre 
exemplu), dar cu consecven
ță, cu pondere, fără riscuri 
gratuite, dar neșovăind să 
dea totul pentru cauza parti
dului, acesta - împreună 
cu tovarășii săi de luptă — 
dirijează și, pe cît era posibil 
atunci, la nivelul locului său 
de muncă, organizează revol
ta spontană ’-a acestor mase. 
Curajos, modest, bine pregă-

tit profesional, Coman este șl 
cel mai împlinit din punct 
de vedere al frumuseții mo
rale. Și as:a pentru că, spre 
deosebire de alți colegi cin
stiți ai săi, el, integrîndu-se 
luptei partidului clasei mun
citoare, și-a găsit implicit și 
locul său în cadrul colectivi
tății.

Alegîndu-și ca eroi ai căr
ții sale învățătorii unui sat 
oarecare și plasîndu-i în 
miezul unui asemenea mo
ment istoric, Șerban Nedelcu 
a țintit — și în cele mai mul
te privințe a reușit — să ne 
dea o imagine clară, bogată, 
semnificativă, a învățătorimii 
din ultimii ani ai Romîniei 
burghezo-moșierești, Mircea 
Coman reprezentînd tipul cel 
mai înaintat ai 
torul comunist

Ca o lipsă a 
dăuga însă că, 
trece (mai ales 
zertează de pe frontul 
vietic) prin diferite medii so
ciale, activînd în București, 
în diferite sate, într-un oraș 
din Oltenia etc. noi nu reți
nem întotdeauna accentul lor 
specific în momentul respec
tiv — afară de cel al satului 
Murgeni, a cărui atmosferă e 
uneori excelent descrisă. Fap
tul are urmări asupra con
strucției personajului care se 
uniformizează într-un fel. De 
asemenea, Nidelea Cîmpeanu 
și ceilalți comuniști din satul

ei

cărții, 
deși 
după

învăță-

am a- 
Coman 
ce de- 
antiso-

★
Marți seara apreciatul vio

loncelist sovietic Daniil Șafran 
și-a încheiat turneul, pe care 
l-a întreprins în țara noastră, 
cu un recital extraordinar 
care a avut loc la Ateneul 
B.P. Romîne.

Acompaniat la pian de 
Nina Musinian, Daniil Șatran 
a interpretat lucrări de Bach, 
Beethoven, Boccherini, Mil
haud, Debussy și De Falla.

Publicul a aplaudat înde
lung frumoasa interpretare a 
artistului sovietic.

(Agerpres)

sînt totdeauna 
Acestora, și 

și lui Coman,

Murgenl nu 
bine conturați, 
într-o măsură 
autorul le enunță uneori ca
litățile fără a ni-i prezenta 
în acțiune. Am remarca 
apoi faptul că deși sociologic 
și etic personajele romanului 
au o autenticitate nedesmin- 
țită, față de profilul lor fizic, 
de accentul lor individual, 
specific, începînd cu vîrsta 
și sfîrșind cu temperamen
tul unora, autorul n-a mani
festat toată atenția, ca de 
altfel și față de ținuta stilis
tică a cărții, care vădește 
unele neglijențe. Sînt apoi în 
roman unele pasaje parazi
tare în care scriitorul face 
loc digresiunii și pitorescului 
superficial și care influențea
ză asupra evoluției persona
jelor, prezentată spre sfîrșit, 
oarecum rezumativ.

Dar, dincolo de asemenea 
neîmpliniri, în acest cel mai 
bun roman al lui Șerban Ne
delcu există o atmosferă au
tentică, o pasiune continuă a 
disputei de idei, care conferă 
o mare vioiciune dialogurilor, 
o varietate de acțiuni, urmă
rită din multe unghiuri și 
în multe straturi sociale, ca
re-1 fac util, viabil, intere
sant

GEORGE MUNTEAN

fiecare săptămînă 
au loc cursuri de 
limba romînă și de 
matematică, Ia care 
predau profesori de 
specialitate. In a- 
celași scop, elevilor 
li se dau și consul
tații la disciplinele 
socialism științific 
și economie politi
că, precum și Ia

limbile rusă, latină 
și franceză.

în dorința de a 
se prezenta cît mai 
bine pregătiți la 
examenul de ma
turitate, elevii par
ticipă în număr 
mare atît la cursuri, 
cît și la consulta- 
ții.
MIRCEA GOLCEA

Pentru a veni 
în sprijinul 
elevilor de la 

cursurile de zi și 
serale care vor da 
in acest an exame
nul de maturitate, 
direcțiunea Școlii 
medii „Decebal" din 
Deva, a organizat 
cursuri de pregăti
re la materiile prin
cipale. Astfel,

ETI CATRUNÂ

mai

Mazuiători de înălțime

A apărut

u dresa luni in urmă, la 
Școala de 8 ani din sa
tul Spitdrei, raionul A- 

c un
cerc de rioart» format din 8 
pionieri fntUj. ia învățătură. 

Intre timp, școala a mai 
fost dotată și cu alic instru
mente ca : mandolină. acor
de 02ne, ric-., iar prin cămi
nul cultural p «f c.rii/oru’ 
consiliu Joi de conducere al 
G-A-C., s-au mai procurai 
țambale. ecordroa
te și viori.

Printr-o muncă e-
ledi g» prezentat pe scena eă- 
minzlui exirureî ărn set pro
grame muzicale oare cu fost 
mult aprecieze de spectatori.

Astfel ed. in prezent, peste 
50 de tineri și cirstnici — ee! 
mei mic fiind IUcea Adrian, 
elev f» does l-a — iar e*i

Sala sporturilor de la Flo- 
reasca va găzdui vmeri de la 
ora 19 Intîlnirea internațională 
feminină de baschet dintre 
echipele selecționate ale R. P. 
Romîne și Franței. Acest meci 
constituie un bun prilej de 
verificare a ambelor formații, 
care vor participa Intre 20 șl 
30 septembrie la campionatele 
europene ce vor avea loc la 
Moulhouse. Echipele R. P. Ro
mîne șl Franței s-au întîlnit 
ultima oară în 1959 la un tur
neu în Sicilia, victoria reve
nind echipei R.P.R.

★
Cea de-a doua etapă a re-

turului campionatului catego
riei A de fotbal se desfășoară 
duminică. In Capitală, pe sta
dionul „23 August", se dispută 
în program cuplat meciurile : 
Steaua-Știința Cluj (ora 14) și 
Rapid-Știința Timișoara (ora 
16). In provincie au loc întîl- 
nirile : Jiul Petrila—U.T. A- 
rad; Dinamo Pitești-Minerul 
Lupeni; Metalul Tîrgoviște- 
Progresul București; Dinamo 
Bacău-Dinamo București și 
Steagul Roșu Brașov-Petrolul 
Ploiești.

„Probleme ale păcii 
și socialismului" 

nr. 3

(Agerpres)

A apărut, în limba romînă, 
în Editura politică nr. 3 (43) 
pe anul 1962 al revistei „Pro
bleme ale păcii și socialismu
lui", revistă teoretică și in
formativă a partidelor comu
niste și muncitorești.

Acest număr cuprinde arti
colele : „Lupta împotriva re
gimului Iui Salazar: o nouă 
etapă" de A. Cunhal; „Elibe
rarea teritoriului Goa" de 
A. K. Ghosh; „Poporul ci
priot în luptă pentru liberta
te și progres social" de E. Pa- 
paloannu; „Frontul național 
al Germaniei democrate în 
lupta pentru tratatul de pace 
și construirea socialismului" 
de E. Correns ; „în culisele 
„Modului de viață american" 
de S. Ryerson; „Sindicatele 
și lupta pentru socialism" ; 
„Cu privire la practică și la 
adevăr" de O. Bruno.

Rubrica „în partidele co
muniste și muncitorești" con
ține numeroase materiale in
formative cu privire la acti
vitatea unor partide frățești.

La rubrica „Schimb de pă
reri" se publica în continuare 
materiale ale discuției pe te
ma „Crizele și oamenii 
muncii".

în cadrul rubricii „Cărți și 
reviste" sînt publicate artico
lele : „Războiul rece" — pro
dus al anticomunismului" de 
G. Greis; „Calea Africii" de 
I. Cox.

Rubrica „Scrisori, note" cu
prinde următoarele note: 
„Evenimentele din Kurdista- 
nul irakian" de S. Aii; „Co
munismul și destinele Africii" 
de M. Okoye ; „Mult zgomot 
pentru nimic..." de V. Zaha
rova ; „Madam Labin și insti
tuția ei" de E. G.

Sînt publicate, de asemenea, 
materiale noi la rubrica „îm
potriva represiunilor și per
secutării democraților".



Republica Populară Romînă se pronunță
cu consecvență pentru înfăptuirea

dezarmării generale și totale
Cuvîntarea tov. C. Manescu, ministrul Afacerilor Externe al R.P.R. 

la Conferința de la Geneva
Domnule președinte, 
Domnilor delegați,

Lucrările Comitetului celor 
18 se găsesc astăzi în centrul 
atenției lumii întregi. Sute de 
milioane de oameni, toate po
poarele așteaptă ca tratativele 
pe care le purtăm aici din 
însărcinarea guvernelor state
lor noastre să soluționeze ne
întârziat problema dezarmării 
generale și totale, în scopul 
abolirii războiului și al asigu
rării păcii în lume.

La 18 februarie 1962, răs- 
punzînd propunerii șefului 
guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov, ca lucrările Comi
tetului celor 18 să înceapă la 
cel mai înalt nivel, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, din- 
du-și acordul, a declarat ca 
„în actualele condiții, cînd da
torită armelor moderne un 
nou război ar aduce omenirii 
distrugeri și calamități in-

Bdeca dezarmării generale

șs totale și-a croit drum adine

in conștiința popoarelor
Popoarele lumii se află în 

fața unei situații extrem de 
îngrijorătoare.

Cursa înarmărilor — între
ținută de unele cercuri care 
trag profituri de pe urma ei, 
constituie un factor de creș
tere a încordării internaționa
le și reprezintă o gravă pri
mejdie pentru pacea lumii. Ea 
apasă cu o greutate tot mai 
mare pe umerii popoarelor.

S-a creat situația cînd, acu- 
mulîndu-se mari cantități de 
mijloace de distrugere de o 
putere necunoscută pînă a- 
cum, asupra omenirii întregi 
planează pericolul unui război 
nimicitor, fără precedent în 
istorie.

Din această situație există 
totuși o ieșire : dezarmarea, 
dezarmarea generală și totală.

Ideea dezarmării generale și 
totale, formulată de Uniunea 
Sovietică, și-a croit drum 
adînc în conștiința popoare
lor. Opinia publică mondială 
cere realizarea urgentă a 
dezarmării generale și totale. 
Viața însăși impune înfăptui
rea acestei nobile idei. O do
vedește faptul că problema 
dezarmării se află în dezbate
rea multor conferințe interna
ționale ; o dovedește faptul că 
s-a ajuns la istorica rezoluție 
adoptată în unanimitate în 
1959, de către Adunarea Gene
rală a Națiunilor Unite ; o 
demonstrează grăitor docu
mentele internaționale care 
definesc misiunea încredințată 
Comitetului nostru.

Condițiile în care Comitetul 
celor 18 își desfășoară lucră
rile sînt caracterizate de gra
vitatea situației produse de 
cursa înarmărilor și de necesi
tatea de a i se pune capăt.

Aceasta impune, după păre
rea delegației romîne, conclu
zia ca sarcina principală a 
Comitetului, celor 18 este de a 
se trece la alcătuirea grabnică 
a unui tratat de dezarmare ge
nerală și totală.

în legătură cu această con-

Pentru elaborarea neîntârziată

a tratatului de dezarmare

generală și totală
O Importanță deosebită o 

are împrejurarea că dispunem 
de la începutul lucrărilor noa
stre de un proiect de tratat 
realist și concret corespunză
tor principiilor Cartei Națiu
nilor Unite și care poate servi 
drept bază pentru soluționarea 
pozitivă a problemei dezarmă
rii. Avem în fața noastră 
proiectul de tratat supus de 
către delegația Uniunii Sovie
tice. Acest proiect este de na
tură să asigure totodată lu
crărilor Comitetului ritmul o- 
perativ atît de necesar.

Care este criteriul de apre
ciere a eficacității propuneri
lor ce ne-au fost prezentate 2

După părerea delegației ro
mîne, criteriul de bază al 
eficacității oricăror propuneri 
de dezarmare este efectul pe 
care punerea lor în aplicare 
l-ar avea asupra cursei înar
mărilor și pericolul de război.

Analizînd prevederile pro
iectului sovietic de tratat cu 
privire la dezarmarea gene
rală și totală sub un control 
internațional riguros, consta
tăm că ele corespund pe de
plin acestei cerințe fundamen
tale. Proiectul sovietic pre
vede încă de la începutul in
trării în vigoare a tratatului, 
eliminarea tuturor mijloace
lor de transport la țintă, a ar
melor nucleare; lichidarea 
tuturor bazelor militare aflate 
pe teritorii străine și retrage
rea trupelor în limitele terito
riului național ; reducerea for
țelor armate ale U.R.S.S. și 
S.U.A. la nivelul de 1,7 mili
oane oameni, iar a armatelor 
celorlalte state la un nivel ce 
se va socoti necesar; re
ducerea substanțială a arma
mentului de tip clasic ; inter
zicerea lansării de rachete în 
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calculabile, problema dezar
mării trebuie să fie dezbătută 
și rezolvată într-un spirit de 
deplină răspundere și cu 
maximum de eficiență*.

Am ținut, domnule pre
ședinte, să amintesc încă de la 
început această declarație, 
pentru a fi înțeles pe deplin 
spiritul în care participăm la 
negocierile care ne-au reunit 
în această sală. Delegația Re
publicii Populare Romîne este 
hotărîtă să depună toate stră
duințele și să-și aducă întrea
ga sa contribuție la îndeplini- 
nirea mandatului încredințat 
prin rezoluția Adunării Gene
rale a O.N.U.

Facem aceasta cu conștiința 
că ne revine o mare răspun
dere. Poporul romîn, aseme
nea tuturor popoarelor din 
lumea întreagă, dă o mare 
importanță dezarmării genera
le și totale și își exprimă spe
ranța că lucrările Comitetului 
vor fi încununate de succes.

cluzie, am voi să ne referim 
la unele sugestii făcute aici, 
după care ar fi necesar „să 
continuăm eforturile noastre 
la această conferință fără în
trerupere", indieîndu-se drept 
scop elaborarea „unei schițe 
de program", sau a „formei 
generale a unui program", a 
,unei declarații comune" și, 

instanță, a unui 
tratate".
se pare că acest 
privi lucrurile nu 
clar. El nu merge

în ultimă 
„tratat sau

Nouă ni 
mod de a 
este de loc 
spre rezolvarea grabnică și în 
esență a problemei care stă în 
fața noastră: dezarmarea 
generală și totală, consemnată 
într-un tratat, încheiat în cel 
mai scurt timp.

S-au purtat numeroase dis
cuții generale și de amănunt 
privind dezarmarea.

A sosit momentul de a se 
trece la o nouă fază, aceea a 
întocmirii tratatului de dezar
mare generală și totală pe 
baza rezoluției Adunării Ge
nerale a O.N.U. Discuțiile la 
infinit ar putea fi folosite 
pentru a se distrage atenția 
de la continuarea cursei în
armărilor. Nu se poate pierde 
din vedere nici faptul că gu
vernul Statelor Unite a anun
țat că va relua experiențele 
în atmosferă cu armele nu
cleare, ceea ce nu poate decît 
să stîrnească îngrijorarea una
nimă.

Iată pentru ce ne exprimăm 
încă o dată profunda noastră 
convingere că sarcina Comi
tetului este elaborarea neîn- 
tîrziată a tratatului de dezar
mare generală și totală.

Pentru activitatea Comite
tului nostru, existența decla
rației comune sovieto-ameri
cane asupra principiilor sta
bilite pentru negocierile 
referitoare la dezarmare, pre
cum și reprezentarea la dez
baterile Comitetului a celor 
trei grupe principale de state 
existente astăzi în lume con
stituie condiții favorabile.

de 
de 
de

scopuri militare; asumarea 
către statele deținătoare 
arme nucleare a obligației 
a nu transmite altor state ase
menea arme sau informații 
necesare producerii lor ; redu
cerea corespunzătoare a chel
tuielilor militare.

Caracteristica esențială a 
măsurilor prevăzute pentru 
prima etapă constă tocmai în 
faptul că ele urmăresc, de la 
început înlăturarea pericolu- 
lului unui război racheto-nu- 
clear și stăvilirea cursei înar
mărilor.

Distrugerea tuturor mijloa
celor de transport la țintă a 
armei nucleare, simultan cu 
desființarea bazelor militare 
de pe teritorii străine, ar 
face practic imposibilă dez
lănțuirea unui atac cu folo
sirea acestei arme, eliberînd 
astfel omenirea de cel mai 
mare pericol care a amenin
țat-o vreodată.

Reducerea forțelor armate și 
a armamentelor de tip clasic, 
combinată cu celelalte măsuri 
din etapa I ar micșora 
mod simțitor pericolul 
război în general.

înfăptuirea măsurilor 
dezarmare în conținutul, 
mul și succesiunea propusă va 
exercita o influență binefăcă
toare asupra întregii situații 
internaționale, va face să dis
pară atmosfera de neîncre
dere și suspiciune în relațiile 
dintre •state, va crea condiții 
favorabile înțelegerii și cola
borării internaționale, coexis
tenței pașnice.

In același timp, dezarmarea 
generală și totală, eliberînd 
popoarele de povara apăsă
toare a cheltuielilor militare, 
ar deschide posibilități largi 
de folosire a unor vaste re

în 
de

de 
rit-

surse umane și materiale pen
tru progresul economic și so
cial, pentru sprijinirea efortu
rilor țărilor recent eliberate 
în vederea dezvoltării lor eco
nomice.

Nu ne propunem să facem 
acum o analiză a măsurilor 
prezentate Comitetului de de
legația americană.

Pentru a putea să ne expri
măm mai pe larg, la timpul 
potrivit, punctul nostru de 
vedere, considerăm necesar să 
subliniem că aceste propuneri 
ar trebui să fie clarificate și 
completate de delegația ame
ricană și să li se dea un ca
racter mai concret, ceea ce 
după părerea noastră, lipsește 
în momentul de față.

Dar chiar de pe acum, con
statăm că spre deosebire de 
proiectul sovietic, care pre
vede în prima etapă lichida
rea totală a mijloacelor de 
transport a armelor nucleare, 
propunerea americană de re
ducere numai parțială a aces
tor mijloace nu este în mă
sură să înlăture pericolul răz
boiului, deoarece se păstrează 
marea majoritate a vehicule
lor.

Aceeași constatare se impu
ne și cu privire la propune
rea referitoare la încetarea 
producției de materiale fisio
nabile și transferul unor can
tități de uraniu 235 pentru 
scopuri pașnice. O asemenea 
măsură nu ar afecta stocu
rile existente de arme nucle
are.

In același timp, atrage aten
ția faptul că delegația ame
ricană nu a amintit nimic 
despre problema lichidării 
bazelor militare de pe terito
rii străine. Existența acestor 
baze constituie un factor de 
amenințare a păcii și un ob-

Propunerile prezentate

de delegația
Republica Populară Romînă 

este sincer atașată cauzei pă
cii, înfăptuirii dezarmării ge
nerale și totale și dezvoltării 
unor relații între state bazate 
pe respectul reciproc, înțelege
re și cooperare.

Politica de pace a țării noa
stre este expresia aspirațiilor 
și intereselor fundamentale ale 
poporului romîn. care își con
sacră eu su«« eforturile 
construirii unei e<—wmii îna
intate $i asigurării unei tot 
mai bogate vieți materiale fi 
culturale.

Consecvent politicii sale de 
pace, guvernul romîn porneș
te de la punctul de vedere că 
soluțiile problemelor interna
ționale pot și trebuie să fie 
găsite cu înțelepciune și răb
dare pe calea tratativelor. El 
este gata să acorde sprijinul 
său oricărei inițiative îndrep
tate spre instaurarea unui cli
mat de încredere și destinde
re internațională.

In legătură cu aceasta, ne 
exprimăm convingerea că rea
lizarea unor înțelegeri regio
nale, inclusiv crearea de zone 
denuclearizate, constituie o 
contribuție însemnată la re
zolvarea problemei dezarmării 
și la înlăturarea primejdiei de 
război.

Delegația noastră ține să a- 
mintească repetatele propu
neri ale guvernului romîn cu 
privire la transformarea re
giunii Balcanice intr-o zonă a 
păcii, fără armament atomic, 
fără rampe de lansare a ra
chetelor, fără baze militare 
străine.

Ecoul pozitiv al propuneri
lor noastre în țările din aceas
tă regiune și îmbrățișarea 
ideii de colaborare multila
terală balcanică de către 
cercuri tot mai largi dovedesc 
că există premise favorabile 
pentru înfăptuirea unei ase
menea propuneri.

Guvernul romîn va continua 
neobosit eforturile îndreptate 
spre transpunerea în viață a 
propunerilor sale privind con
solidarea păcii și securității in 
Balcani și Europa.

Domnule președinte,

Delegația romînă, călăuzită 
de dorința sinceră de a pro
mova o atmosferă prielnică 
pentru buna desfășurare a lu
crărilor Comitetului nostru și 
ținînd cont de tot ce s-a spus 
pînă acum de delegații care 
au vorbit înaintea noastră, 
consideră că este absolut in
dicat să se treacă la o activi
tate mai rodnică, mai organi
zată.

Pentru aceasta delegația 
Republicii Populare Romîne 
dorește să facă următoarele 
propuneri:

a) In ședințele sale plenare. 
Comitetul să se ocupe fără 
întîrziere de analizarea pro
iectului de tratat pentru de
zarmarea generală și totală, 
prezentat de către delegația 
Uniunii Sovietice. în același 
timp, Comitetul să analizeze și 
celelalte propuneri făcute aici, 
cum sînt cele cuprinse în ex
punerea din 15 martie a d-lui 
Dean Rusk.

b) Avînd în vedere faptul că 
în cuvîntările rostite pînă 
acum s-au făcut propuneri cu 
privire la măsuri parțiale care 
să ducă la destinderea rela
țiilor dintre state (asemenea 
propuneri s-au expus în for- 

stacol in calea îmbunătățirii 
relațiilor între state.

Domnule președinte,

Aș dori să mă refer acum 
la mult discutata problemă a 
controlului. Noi concepem con
trolul ca o parte componentă 
a procesului de dezarmare ge
nerală și totală. Fiecare mă
sură de dezarmare trebuie să 
se efectueze de la început 
pînă la sfîrșit sub cel mai ri
guros control internațional.

Controlul trebuie să ofere 
toate garanțiile posibile că 
nici un stat nu se va putea 
sustrage de la îndeplinirea, 
în termenele stabilite, a mă
surilor de dezarmare și nu va 
putea eluda, într-un fel sau 
altul, obligațiile asumate.

Caracterul, metodele și în
tinderea controlului și, res
pectiv, funcțiile și atribuțiile 
organului de control trebuie 
să corespundă, în orice etapă 
a procesului de dezarmare, 
naturii și amploarei măsurilor 
concrete de dezarmare.

După părerea delegației ro- 
mîne, măsurile de control pro
puse de guvernul sovietic co
respund pe deplin acestor ce
rințe. Fiecare etapă conținută 
în propunerile sovietice repre
zintă o împletire organică a 
măsurilor de dezarmare cu 
cele de control.

Declarîndu-ne pentru con
trolul cel mai eficace asupra 
măsurilor efective de dezar
mare, noi ne-am pronunțat și 
ne pronunțam contra oricărei 
propuneri tinzînd la instau
rarea controlului armamente
lor. Un asemenea control nu 
înseamnă altceva decît un 
mijloc pentru obținerea de in
formații militare necesare al
tor scopuri decît dezarmării 

R. P. Romine
ma lor cea mai clară în me
morandumul sovietic, dar se 
găsesc și în cuvintele d-lui 
Dean Rusk), delegația romînă 
propune înființarea unui sub
comitet, format din reprezen
tanții celor 18 Btate, care să 
discute măsurile necesare pen
tru a se ajunge la destinderea 
internațională și in ultimă in
stanță la dezarmarea generală 
și totală. Este de la sine in- 
țeles că aceste discuții tre- 
tee să ajute lucrările Omi- 
tetuiui nostru fi ■■ să »e dis
trugă atenția de la problema 
priaripa! 1 : dezarmarea gene
rală și toulă.

e) In problema încetării ex
periențelor nucleare care 
preocupă în mod deosebit 
opinia publică, delegația ro
mînă propune instituirea unui 
subcomitet al puterilor nu
cleare : Uniunea Sovietică, 
Statele Unite, Anglia și Fran
ța. In cazul cînd Franța nu se 
va prezenta, reprezentanții 
primelor trei puteri să se reu
nească și să înceapă discuții 
pentru a găsi soluția proble
mei încetării definitive a 
periențelor nucleare.

Delegația romînă roagă 
cei doi copreședinți să se 
trunească și să organizeze 
tivitatea Comitetului în sen
sul propunerilor supuse de 
noi.

ex-

pe 
în- 
ac-

Viu interes față de propunerile
R. P. Romine la Geneva

în cu- 
Afaceri- 
Romîne, 

sprijin

față 
fost 
cu- 

care 
unei

GENEVA 20. - De la tri
misul special Agerpres — 
N. Puicea:

Cuvîntarea ministrului Afa
cerilor Externe al R.P. Romî
ne, Corneliu Manescu, a fost 
difuzată la Casa Presei încă 
înainte de a se termina șe
dința de azi dimineață a 
Comitetului celor 18 pentru 
dezarmare. Numeroșii ziariști 
prezenți la Casa Presei au 
luat cunoștință cu interes de 
propunerile conținute 
vîntarea ministrului 
lor Externe al R.P. 
apreciindu-le ca un 
serios pentru desfășurarea în 
continuare cu succes a lucră
rilor și o contribuție pozitivă 
la examinarea concretă a 
propunerilor existente pînă 
în prezent pe masa Comite
tului.

Prima poziție oficială 
de propunerile noastre a 
aceea a purtătorului de 
vînt englez, John Russel, 
a declarat în cadrul 
conferințe de presă, răspun- 
zînd 
toate 
nu a 
dieze 
romîne, le va acorda impor
tanța cuvenită în timpul dis
cuțiilor Comitetului.

în cadrul unei conferințe 
de presă ținută azi după a- 
miază, purtătorul de cuvînt 
al delegației sovietice a adus 
sprijinul său total propune
rilor romîne, subliniind că 
adoptarea lor de către mem
brii Comitetului ar constitui 
un ajutor eficace în 
lor și mai ales în 
elaborării unui tratat 
zarmare generală și

unei întrebări că, cu 
că delegația britanică 

avut încă timp să stu- 
cu atenție propunerile

munca 
direcția 
de de- 
totală

Rezultatele 
definitive 

ale alegerilor 
din U.R.S.S.

în
al u:R.S.S. 
în Sovietul 
organizate 
electorale.

MOSCOVA
— TASS transmite : 
centrală electorală 
alegerile în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. a dat publicității 
Ia 20 martie rezultatele defi
nitive ale alegerilor care au 
avut , loc la 18 martie. Potri
vit datelor comisiilor circum
scripțiilor electorale, numă
rul alegătorilor în ansamblu 
pe U.R.S.S. a fost de 
140.022.359 persoane, la ale
geri au participat 139.957.809 
persoane, sau 99,95 la sută.

în toate cele 1443 de cir
cumscripții electorale candi- 
dații propuși au obținut ma
joritatea absolută a voturilor 
și au fost aleși deputați 
Sovietul Suprem

Pentru alegerile 
Uniunii au fost 
791 circumscripții 
Pentru candidații în Sovietul 
Uniunii au votat 
persoane, sau 99,47 la 
împotrivă au votat 
persoane. Au fost anulate 815 
buletine.

Pentru alegerile în Sovietul 
Naționalităților au fost orga
nizate 652 circumscripții elec
torale. Pentru candidații în 
Sovietul Naționalităților au 
votat 139.391.455 persoane, 
sau 99,60 la sută. împotrivă 
au votat 564.155 persoane. Au 
fost anulate 706 buletine elec
torale.

20 (Agerpres).
Comisia 

pentru

139.210.431 
sută. 

746.563

în Comitetul 
celor 18

La 
de

GENEVA 20 (Agerpres). — 
20 martie în Palatul Națiunilor 
la Geneva a avut loc sub preșe
dinția delegatului Indiei, K. Me
non cea de-a 5-a ședință a Co
mitetului celor 18 state.

Asigurînd pe membrii Comite
tului că de'egafia engleză este 
împuternicită să încheie acorduri 
care vor duce la „începerea unei 
dezarmări adevărate” ministrul 
Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii, Home, a declarat că este 
timpul în sfîrșit, să se treacă de 
la obișnuitele cuvinte despre do
rința oe pace, la fapte.

Totuși, în ansamblu din cele ex
puse de el nu reiese că delegația 
engleză ar dori înfr-adevăr să 
treacă de la vorbe la fapte

A luat apoi cuvîntul C. Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor Externe 
a] R. P. Romîne, conducătorul de- 
egajiei R. P. Romîne la conferin

ța de la Geneva.
La ședinfa din 20 martie, ulti

mul a luat cuvîntul ministrul 
Apărării al Indiei, K. Menon — re
prezentantul indiei.

N.ci un fel de acorduri parțiale, 
a subliniat el, nu pot înlocui de
zarmarea generală și totală, care 
ere cea mai importantă problemă 
a contemporaneității.

Repreze“cardd indian s-a oprit 
pe larg asupra prob.emet necesi
tății încheieri< enedote a unui 
tratat cu privire la interzicerea 
experiențe.or nucears.

Sprijinind părer e privind posi- 
bii.-tatea creării unui sistem de 
control cu ajutorul mijloacelor na
ționale asupra încetării experien
țelor cu arma nucleară, K. Menon 
a propus crearea unei rețele de 
posturi de control în tari neutre 
pentru verificarea respectării unui 
moratoriu imediat asupra expe
riențelor nucleare.

ÎNTREVEDERE
C. MANESCU—D. RUSK
GENEVA 20 (Agerpres). — 

La 20 martie Corneliu Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Romine, a 
avut o întrevedere cu Dean 
Rusk, secretar de Stat al 
S.U.A., la invitația acestuia, 
în cursul convorbirii a avut 
loc un schimb de vederi asu
pra lucrărilor Comitetului ce
lor 18 și asupra unor proble
me internaționale.

sovi etice 
prin numeroa- 
care au fost

că propunerile 
romîne constituie

sub strict control internațio
nal.

Interesul numeroșilor 
riști față de propunerile 
Romîne la conferința de 
să a delegației 
manifestat și 
sele întrebări 
puse.

Se apreciază 
delegației 
încă un aport al delegațiilor 
țărilor socialiste la desfășu
rarea cu succes a lucrărilor 
Comitetului.

Principalele agenții de pre
să au relatat pe larg conținu
tul discursului rostit de mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R.P. Romîne, Corneliu Mă- 
nescu. Agenția FRANCE 
PRESSE transmite textul in
tegral al celor trei propuneri 
făcute de reprezentantul ro
mîn.

zia- 
R.P. 
pre- 
s-a

Vizita delegației parlamentare 
romîne în Indonezia

20 (Agerpres). 
, dele-

DJAKARTA î“ 
Revenită la Djakarta, 
gația Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne s-a întîlnit 
în după-amiaza zilei de 18 
martie cu reprezentanții Co
mitetului Național de luptă 
pentru pace din Indonezia. în 
aceeași după-amiază, delegația 
a avut o întrevedere cu repre
zentanții Comisiei pentru Afa
ceri Externe a Parlamentului 
indonezian și ai grupului in
terparlamentar indonezian.

în cadrul schimbului de pă
reri ce a urmat, conducătorul 
delegației Marii Adunări Na
ționale, acad. Ștefan Nicolau,

ii h? fii aripii nl a

Calea cea mai sigura 
a păcii

omitetul celor 18 
state pentru dezar
mare 
start 
cipant 
apel — Franța) are 
la activul său o pri

mă săptămînă de lucrări în care 
ședințele plenare au alternat cu 
reuniuni avînd un caracter mai 
intim. O săptămînă de activitate 
este un termen prea scurt pentru 
a putea fi întocmit un bilanț, mai 
ales cînd este vorba de o dezba
tere atît de amplă și anevoioasă 
ca cea a dezarmării. Cu toate a- 
cesiea, opiniei publice mondiale 
nu ii este dificil să facă de pe 
acum unele constatări pline de 
semnificație.

Realitaiea internațională a zile
lor noastre pledează pentru mă
suri radicale de dezarmare gene
rală și totală. In înfăptuirea a- 
cestor măsuri sînt interesate toate 
țările, absolut toate popoarele. 
Evoluția armamentelor a făcut 
ineficace acțiunea unor factori na
turali cum era întinderea oceanu
lui menită odinioară să asigure 
invulnerabilitatea S.U.A. Un nou 
război termonuclear și-ar întinde 
aripa-i aducătoare de moarte și 
asupra New Yorkului, ca și asupra 
Bonn-ului sau îndepărtatului Tokio. 
In actuala conjunctură numai 
dezarmarea generală și totală, cu 
un control internațional strict, 
poate elimina amenințarea unui 
cumplit cataclism nuclear. In 
plus, dezarmarea generală ar per
mite popoarelor să-și consacre 
toate eforturile pentru bunăstarea 
lor, pentru înflorirea civilizației 
umane. Și, în același timp, dezar
marea ar smulge armele din mîi- 
nile asupritorilor popoarelor colo
niale, ar deschide noi perspective 
mișcării de eliberare din țările 
oprimate de colonialiști. Toate 
acestea explică de ce propunerile 
sovietice privind dezarmarea ge
nerală și totală au pătruns în ma
sele largi de pretutindeni și au 
găsit un ecou extrem de favorabil, 
inegalat de vreo altă inițiativă în 
domeniul relațiilor internaționale.

La actualele tratative de la 
Geneva, Uniunea Sovietică a pre
zentat un program complex de o 
claritate și precizie uluitoare, pri
vind dezarmarea generală și totală. 
Pentru prima oară în lunga pe
rioadă de cînd se dezbate această 
problemă, pe masa tratativelor a 
fost depus un proiect de tratat 
de dezarmare generală și totală. 
Ceea ce atrage atenția la lectura 
acestui document deosebit de im
portant este caracterul practic, 
concret, realist. Măsurile preconi
zate de U.R.S.S. țin seamă de sta
diul actual al relațiilor internațio- 
na'e, de perspectivele fi posibi
lități e oe îmbunătățire a lor, ast
fel tocit propunerile sovietice 
prevăd acțiuni treptate într-un 
crescendo ce natură să însănăto
șească climatul mondial și să în
făptuiască o lume fără arme și 
fără război. Asemenea măsuri sînt 
realizabile, deși cercurile agresive 
din o serie de țări occidentale nu 
vor să renunțe la cursa înarmări
lor atît de profitabilă monopolu
rilor. Noul raport de torțe pe plan 
mondial limitează tot mai mult 
posibilitățile de manevră ale 
amatorilor de agresiuni. Creșterea 
neîntreruptă a forțelor păcii și 
socialismului deschide perspective 
certe luptei popoarelor pentru a 
sili pe promotorii cursei înarmări
lor să bată în retragere.

Atitudinea Occidentului la Ge
neva se înscrie pe linia eforturilor 
de a salva beneficiile monopolu
rilor producătoare de armament, 
de a menține business-ul înarmă
rii. E adevărat, dl. Rusk de astă 
dată s-a pronunțat în favoarea 
dezarmării generale și totale. Dar 
propunerile pe care le-a purtat 
în servieta sa, în afară de faptul 
că erau cam prăfuite, nu aveau 
nimic comun cu țelul dezarmării 
generale. Ce poate fi mai grăitor 
decît faptul că S.UA nici măcar 
nu au pregătit un proiect propriu

(pornit de la 
cu un parti

da! lipsă la

sosirea ia Moscova
a unei delegații 

dc activiști ai p. fi. p.

Uniunii So-

MOSCOVA 20. — Corespon
dentul Agerpres transmite: 
Marți după-amiază a sosit la 
Moscova o delegație de acti
viști ai Partidului Muncito
resc Romîn condusă de tova
rășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Delegația va studia expe
riența organizațiilor Partidu
lui Comunist al * 
vietice.

La gara Kiev ________
delegația a fost întîmpinată 
de L. F. Ilicev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., I. Andropov, D. 
Polikarpov, V. Poliakov șefi 
de secții ale C.C. al P.C.U.S., 
N. Egoricev, secretar al Co
mitetului orășenesc Moscova 
al P.C.U.S. și alții.

din Moscova

s-a referit la unele impresii 
din timpul vizitei și a vor
bit despre politica de pace și 
coexistență pașnică promova
tă cu consecvența de țara 
noastră, relevînd poziția R. P. 
Romîne în principalele pro
bleme internaționale.

în ziua de 19 martie, de
legația Marii Adunări Națio
nale a participat la ședința’ 
festivă de deschidere a Par
lamentului indonezian.

Luni seara, președintele 
Parlamentului indonezian Za- 
inul Arifin a oferit o mare 
recepție în cinstea delegației 
M.A.N. 

de dezarmare generală, totală și 
controlată ? Propunerile americane 
limitează totul la o serie de mă
suri parțiale ce nu pot avea o 
influiență hotărîtoare asupra evo
luției situației internaționale. Re
prezentantul american a vădit un 
zel deosebit în susținerea ideii 
controlului cu caracter de spionaj. 
Chiar „TIMES'* mărturisea în pri
vința aceasta că „și unii americani 
recunosc că poziția S.U.A. poate 
fi considerată dubioasă".

Delegația sovietică la tratati
vele de la Geneva a arătat că 
paralel cu pregătirea tratatului de 
dezarmare generală și totală, fără 
însă să se prejudicieze acestuia, 
pot fi examinate măsuri care să 
contribuie la destindere, să facili
teze înfăptuirea cu succes a 
dezarmării generale și totale. In 
această ordine de idei, V. A. Zo
rin a anunțat într-o conferință de 

este gata să 
sub- 
pro- 

cu 
pri- 

presă că U.R.S.S. 
consimtă la crearea unui 
comitet menit să examineze 
blema încetării experiențelor 
arme nucleare. Un acord în 
vinfa aceasta poate fi semnat 
încă de pe acum deoarece există 
posibilitatea unui control reciproc 
eficient cu ajutorul mijloacelor 
de detectare de care dispun prin
cipalele puteri nucleare și nu nu
mai ele. Puterile occidentale blo
chează drumul spre un asemenea 
acord deoarece cer ,,dreptul" de 
a-și trimite spioni în veșminte de 
inspectori pe teritoriul sovietic.

Este demnă de remarcat afitu-

Victoria
poporului algerian

upă 7 ani, 4 luni și 
17 zile de război 

i cumplit, luni la orele 
12 a încetat focul 
în Algeria. Este o 

I mare victorie a po
porului algerian care 

nu și-a precupețit jertfele în 
lupta pentru libertate, împotriva 
colonialismului. Un milion de sol
dați francezi, avînd la dispoziție 
tehnica militară modernă, au în
cercat zadarnic să înlrîngă mișca
rea de eliberare națională alge
riană. 3 miliarde de franci chel
tuia Franța zilnic pentru acest 
„război murdar”. Alături de ea 
se afla blocul celor candamnați 
de istorie — N.A.T.O. De-a lungul 
anilor, multe comunicate „victo
rioase” au fost date publicității 
cu lăudăroșenie la Paris. Dar de 
la Alger pînă la Tamanrasset, de 
ia Tebessa pînă la Marnia, alge
rienii s-au ridicat ca un singur 
om în lupta cea dreaptă. Cercurile 
conducătoare ce la Paris care se 
re^-eau ia pairioții algerieni doar 
ca fiind ,tbandiți rebeii**, au tost 
nevoite să ia loc la masa tratative
lor cu reprezentanții acestora. 
Le-a obligat la aceasta noua rea
litate internațională care consem
nează prăbușirea sistemului colo
nial. Astăzi, domnii colonialiști nu 
mai pot acționa după bunul lor 
piac. După cum arăta în proclama
ția sa conducătorul guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria, 
Ben Khedda, lupta poporului 
algerian „a adus învățăminte pre
țioase pentru toate popoarele 
aflate încă sub jugul imperialismu
lui , contribuind „la distrugerea 
mitului invincibilității imperialis
mului”. Existența sistemului mon
dial socialist are o influență uriașă 
asupra desfășurării cu succes a 
luptei de eliberare națională a 
popoarelor asuprite. Popoarele ță
rilor socialiste au sprijinit în per
manență lupta eroică a poporului 
algerian. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat : „Poporul 
și guvernul romîn, credincioși po
liticii de sprijinire a cauzei in
dependentei și libertății nafionale 
a tuturor popoarelor oprimate, își 
manifestă simpatia fierbinte fafă 
de lupta dreaptă, eroică, a po
porului algerian, care se va în
cheia, neîndoielnic, prin victoria 
meritată”. în ceasul marii victorii, 
poporul nostru împărtășește bucu
ria poporului algerian.

Acordurile de la Evian stabilesc 
autodeterminarea Algeriei ca stat 
independent, suveran și încetarea 
războiului colonialist din această 
țară. Aceste acorduri reprezintă o 
înfrîngere a cercurilor ultracolo- 
nialiste din Franța. In același

SATISFACȚIA OAMENILOR 
MUNCII DIN FRANJ* A

C Opinia publică franceză își 
exprimă în cadrul a numeroase 
manifestații satisfacția pentru în
cheierea acordului de la Evian, 
pas important pe calea soluționă
rii problemei algeriene. In seara 
zilei de 19 martie au avut loc în 
suburbiile muncitorești ale Parisu
lui mitinguri la care au participai 
mi de persoane exprimîndu-și bu
curia și cerînd autorităților să ia 
măsuri energice pentru a preîn- 
tîmpina sabotarea de către colo
nialiști a acordurilor de la Evian.

REFERENDUM ÎN FRANȚA
® Agenția France Presse refe- 

rindu-se la comunicatul Ministe
rului Afacerilor Interne anunță că 
la 8 aprilie va avea loc în Franța 
un referendum la care se va 
pune problema aprobării acordu
rilor încheiate la Evian și lărgirii 
împuternicirilor președintelui re
publicii.

TREBUIE ZĂDĂRNICITE 
UNELTIRILE ULTRACOLONIA- 

LIȘTILOR

® Agenția France Presse rela
tează că într-un interviu acordat 
Radioteleviziunii elvețiene Krim 
Belkasem, vicepreședinte al Gu
vernului Provizoriu al Republicii 
Algeria, referindu-se la încheierea 
la Evian, a acordurilor franco-al- 
geriene privind încetarea focului 
în Algeria, a declarat printre al
tele : „de acum înainte o nouă 
perioadă diiicilă se deschide în 
fața poporului algerian. El trebuie 
să treacă cu succes această pe
rioadă pentru a ajunge la inde- 

dinea unor țări neutre participante 
la tratativele de la Geneva, lată 
cum înfățișează poziția acestora 
corespondentul agenției „FRANCE 
PRESSE”; „Ei (adică neutrii - n.r.) 
sînt mai ales partizanii încetării 
experiențelor nucleare și, în primul 
rînd, a experiențelor în atmosferă 
și nu văd necesitatea inspecției 
internaționale pe care o cer pu
terile occidentale, deoarece pro
gresul mijloacelor de detectare 
permite să se înregistreze orice 
explozie de acest fel”.

Împreună cu celelalte state 
socialiste, Republica Populară Ro
mînă aduce o contribuție activă 
la reușita lucrărilor Comitetului 
celor 18 state. In cuvîntarea ros
tită la Geneva de ministrul de Ex
terne al țării noastre, Corneliu 
Manescu, se subliniază că „Re
publica Populară Romînă este sin
cer atașată cauzei păcii, înfăptu
irii dezarmării generale și totale 
și dezvoltării unor relafii între 
state bazate pe respectul re
ciproc, înțelegere și cooperare". 
Călăuzită de dorința de a promo
va o atmosferă prielnică bunei 
desfășurări a lucrărilor Comitetu
lui celor 18, delegația romînă a 
făcut o serie de propuneri con
structive, de o reală utilitate. 
Activitatea delegației R.P. Romîne 
la Geneva reflectă punctul de ve
dere al guvernului nostru potrivit 
căruia soluționarea problemelor 
internaționale poate și trebuie gă
sită cu răbdare pe calea trata
tivelor.

Lucrările Comitetului celcr 18 
sînt urmărite cu atenție pretutin
deni în lume. Tratativele de pe 
malurile Lemanului au o bază 
favorabilă de desfășurare — pro
punerile sovietice de dezarmare 
generală și totală.

A

timp, ele sînt o victorie a forțelor 
progresiste din Franța, a poporu
lui francez care s-a împotrivit 
t,războiului murdar”. „L'HUMANI- 
TE” scria că aceste acorduri con
stituie „o victorie a poporului 
algerian și poporului francez ale 
căror interese coincid”.

Dar drumul spre deplina stator
nicire a păcii pe mult încercatul 
pămînt algerian este presărat cu 
destule obstacole. Ziarul „PARIS 
JOUR" relevă că „adversarii păcii 
vor încerca, atît în Algeria, cîf și 
în metropola, să se opună prin 
toate mijloacele politicii de con
ciliere între poporul francez și cel 
algerian". De altfel, forjele ultra- 
colonialiste din Franța, asasinii din 
O.A.S. au declanșat o nouă serie 
de acțiuni teroriste. „Războiul 
nostru continuă...” — a anunțat 
O.A.S. care în ultimele zile a 
acaparat cantități imense de arma
ment din depozitele armatei fran
ceze. In cartierele europene ale 
orașelor din Algeria, situația este 
deosebit de încordată. Iar Soustel- 
ie aflat „undeva în Europa”, în
tr-o declarație făcută agenției 
U.P.I. prevestește „noi lupte". In 
fond, menținerea ordine/ și asigu
rarea păcii în Algeria depinde de 
hotărîrea cu care autoritățile fran
ceze își vor îndeplini obligațiile 
pe care și le-au asumat la Evian. 
In mod just, ziarul parizian 
„LIBERATION ' scria că (iceea ce 
trebuie avut în vedere în viitor 
este ca acordul general care a 
fost semnat să devină o realitate, 
să ducă la lichidarea imediată a 
bandelor din O.A.S., a căror exis
tență amenință pacea în Algeria”.

Cercurile colonialiste, a căror 
politică a suferit un eșec în Alge
ria, nu se vor consola cu ușurință 
în fața înfrîngerii suferite. Aceste 
cercuri vor încerca în chipuri di
ferite sa atenteze la cuceririle po
porului algerian. Nu numai la 
Paris, ci și la Washington, există 
destui politicieni gata să pescu
iască în ape tulburi, dispuși să 
se dedea la manevre dubioase. 
Poporul algerian a avut însă posi
bilitatea, în anii grei ai luptei, 
să-și cunoască adevărații prieteni 
și adevărații dușmani. Dulcegăriile 
din declarațiile de ultimă oră ale 
unor departamente diplomatice 
occidentale nu pot induce în 
eroare pe eroicii luptători pentru 
libertatea Algeriei.

Algeria va fi liberă și indepen
dentă — așa precum o dorește 
poporul său. In vremea noastră 
nu există forță capabilă să îm
piedice victoria deplină a cauzei 
drepte a mișcării de eliberare 
națională,

EUGENIU OBREA

pendență, de aceea poporul alge- 
rian trebuie să împiedice toate ac
țiunile puse Ia cale de ultracolo- 
nialiști care, ignorînd mersul isto
riei, creează tot felul de piedici 
în calea spre independență a Al
geriei și se dedau zilnic la crime 
împotriva populației pașnice '. I
SITUAȚIE ÎNCORDATA IN 

ALGERIA

® Potrivit relatărilor corespon
dentului din Alger al agenției 
France Presse, în dimineața zilei 
de 20 martie în cartierele europe
ne ale orașelor algeriene situația 
continuă să rămînă încordată. E- 
chipele de militari care afișează în 
orașe proclamația și declarația 
guvernului cu privire la încetarea 
focului sînt urmate îndeaproape 
de huligani fasciști din cadrul 
O AS, care rup imediat afișele în- 
locuindu-le cu manifeste care 
cheamă populația europeană ,,Ia 
arme". In cartierele locuite de 
musulmani, în special în cartierul 
Casbah din Alger, viața se desfă
șoară normal

NOI CHIME ALE O A.S.

@ In acțiunea lor de sabotare a 
acordului franco algerian cu privi
re la încetarea focului și autode
terminarea Algeriei ca stat inde
pendent. elementele ultracolonia- 
liste continuă să comită asasinate 
în masă în rîndul populației al
geriene. La 20 martie ultracolonia- 
liștii au deschis la Alger foc de 
mort ier e asupra Die ții din țața 
clădirilor guvernamentale. Potri
vit unor date incomplete transmi
se de agenția Reuter, au fost ucise 
25 de persoane, iar alte 100 rănite. |

S.UA

